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Lech Antoni Kołakowski, poseł Ziemi 
Łomżyńskiej skierował interpelację 
do ministra infrastruktury Andrzeja 
Adamczyka. To kolejna próba wyja-
śnienia osobliwych pomysłów zwią-
zanych z budową Via Baltica, czyli 
ekspresowej S61.

- Zabiegam o to by odcinek 
Śniadowo-Łomża był w kate-
gorii KR7. Jest to znacząca róż-
nica, gdyż grubość betonu wy-
nosi wtedy 4 cm, a to przekłada 
się na blisko 20 mln przejazdów. 
Rozmawiałem już z Panem Mi-
nistrem, także z Rafałem Webe-
rem, sekretarz stanu w Minister-
stwie Infrastruktury. To jest moja 
ponowna interpelacja. Po pierw-
szej, nie uzyskałem satysfakcjo-
nującej odpowiedz. Mam nadzie-
ję i leczę na to, że cały odcinek 
trasy Śniadowo-Łomża będzie 
jednak w kategorii KR7- mówi 
Lech Antoni Kołakowski, poseł 
na Sejm RP.

Planiści ustalili, że z całego 
szlaku tranzytowego przenoszą-
cego ruch ciężarowy w kierunku 
krajów nadbałtyckich, wszystkie 
fragmenty mają wykonane być 
w kategorii KR7 ustanowionej 
dla najcięższego ruchu, a tylko 
jeden fragment w kategorii w niż-
szej - KR6.

Publikujemy pismo Lecha 
Antoniego Kołakowskiego: 

"Interpelacja w sprawie pod-
niesienia przypisanych kategorii 
ruchu z KR6 na KR7 dla odcin-
ków drogi ekspresowej S61 na za-
daniach:

węzeł „Podborze” (z węzłem) 
- węzeł „Śniadowo” (bez węzła);

węzeł „Śniadowo” (z węzłem) 
- węzeł „Łomża Południe” (bez 
węzła) i zrównania kategorii ru-
chu dla całej Via Baltica na KR7

Na podstawie art. 14 ust. 1 
pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 
roku o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora (tj. Dz. U. z 2018 

r., poz. 1799) w zw. z art. 192 ust. 
1 Regulaminu Sejmu Rzeczypo-
spolitej (t.j. M.P. z 2012 r., poz. 

32) składam ponowną interpela-
cję w sprawie podniesienia przy-
pisanych kategorii ruchu z KR6 
na KR7 dla odcinków drogi eks-
presowej S61 na zadaniach: wę-
zeł „Podborze” (z węzłem) - wę-
zeł „Śniadowo” (bez węzła); 
węzeł „Śniadowo” (z węzłem) 
- węzeł „Łomża Południe” (bez 
węzła) i zrównania kategorii ru-
chu dla całej Via Baltica na KR7.

Panie Ministrze, dziękuję za 
odpowiedź na moją interpelację 
nr 1747 z 28.01.2020 r. w sprawie 
podniesienia przypisanych kate-
gorii ruchu z KR6 na KR7 dla od-
cinków „Śniadowo” (z węzłem) 
- węzeł „Łomża Południe” (bez 
węzła) i zrównania kategorii ru-
chu Via Baltica na KR7. Niemniej, 
w związku z tym, że odpowiedź 

nie jest satysfakcjonująca, prze-
kazuję uwagi prosząc o ponowną 
analizę podjętych decyzji i zmiany 
wyznaczonej kategorii ruchu dla 
odcinka S61 od węzła „Śniadowo” 
do węzła „Łomża Południe”.

Droga S61 ma ogromne zna-
czenie dla ruchu tranzytowego, 
czyli ruchu pojazdów ciężkich, 
który ma największy wpływ na 
trwałość nawierzchni. Z prognoz 
widzimy, że droga S61 będzie 
obok autostrad A1, A2, A4 i dróg 
S8, S7, S17 najbardziej eksplo-
atowana.

17-kilometrowy odcinek 
z ponad dwustukilometrowego 
S61 pozostaje „słabszy” w kate-
gorii ruchu KR6.

Batalia posła Kołakowskiego o mocniejszą Via Balticę

Dokończenie na str. 8

19 kwietnia dotarła do nas 
niezwykle poruszająca informa-
cja. W ogniu stanęło serce i sank-
tuarium dzikiej przyrody Bie-
brzańskiego Parku Narodowego. 
Przez blisko tydzień pożar po-
chłonął  prawie 5 tysięcy 300 hek-
tarów bagien, łąk i lasów na naj-
większym obszarze chronionym 

w Polsce. O zakończeniu walki 
z żywiołem 26 kwietnia poinfor-
mowała Komenda Wojewódz-
ka Państwowej Straży Pożarnej 
w Białymstoku. Służby Biebrzań-
skiego Parku Narodowego będą 
dozorowały pogorzelisko przez 
kolejne dni. W sumie w rejonie 
działań pracowało blisko pół ty-

siąca osób, przede wszystkim 
strażaków, ale także żołnierzy 
z Wojsk Obrony Terytorialnej, 
pracowników Biebrzańskiego 
Parku Narodowego, policjantów, 
przyrodników oraz przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych. 

Sanktuarium dzikiej przyrody  
strawione przez ogień 

Dokończenie na str. 2
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DORZUĆ SIĘ  
DO DOBRYCH INFORMACJI!
Od trzynastu lat otrzymują Państwo „Narew” bezpłatnie. Polska i Ziemia 
Łomżyńska potrzebuje wolnych mediów. W dobie zdrowia i nawet koronowirusa 
razem twórzmy dobre informacje. Część społeczeństwa nie korzysta z mediów 
elektronicznych, dlatego co tydzień odwiedzają naszą redakcję lub osiedlowy 
sklep, by otrzymać Tygodnik Narew. Utrzymujemy się z reklam, a obecny czas 
pod hasłem „zostań w domu” zatrzymał nie tylko lokalny biznes. Dlatego w tych 
trudnych czasach chcemy wciąż pełnić tę odpowiedzialną misję. 
Wstąpcie Państwo do Klubu Przyjaciół Tygodnika Narew i wpłaćcie darowiznę na 
konto Tygodnika Narew: Fundacja Inicjatyw Lokalnych „Media Polska” z siedzibą 
w Łomży, ul. Zatylna 10, numer rachunku bankowego: Hexa Bank Spółdzielczy 

67 8762 0009 0011 1533 2000 0010.
Dziękujemy Państwu za pierwsze wpłaty.

BURMISTRZ JEDWABNEGO
OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) 
podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Jedwabnem przy ul. Żwirki i Wigury 3, został wywieszony od 
28.04.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości.
W sprawie sprzedaży działki o nr 39/2 i pow. 0,6958 ha zabudowanej 
budynkiem po byłej szkole podstawowej położonej w obrębie wsi 
Konopki Chude. 
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim 
w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 24, tel. (086) 2172 184, 
powyższe ogłoszenie jest dostępne na naszej stronie internetowej  
www.jedwabne.pl 

BURMISTRZ JEDWABNEGO
ADAM MARIUSZ NIEBRZYDOWSKI

Zdaniem Andrzeja Grygoruka, 
dyrektora Biebrzańskiego Par-
ku Narodowego powodem po-
żaru było podpalenie. Szef BPN 
wyznaczył nagrodę w wysokości 
10 tysięcy złotych dla tego, kto 
wskaże człowieka odpowiedzial-
nego za pożar w największym 
parku w Polsce. Sprawą pożaru 
ma zająć się Prokuratura Okręgo-
wa w Białymstoku. Władzie Bie-
brzańskiego Parku Narodowego, 
na policji w Mońkach złożyły już 
zawiadomienie o możliwości po-
pełnienia przestępstwa.

Walka z czasem 
Uciekające łosie, a następnie 

unoszący się słup dymu został za-
uważony, w niedzielę, 19 kwiet-
nia około godziny 19:27 przez 
mieszkańca Kopytkowa. Pożar 
rozprzestrzeniał się w niezwykle 
szybkim tempie. Od tego mo-
mentu trwała tytaniczna walka 
z żywiołem. 

Do walki z pożarem zaanga-
żowanych było 38 zastępów PSP 
i OSP w ilości 222 strażaków, 81 
strażaków ze szkół aspirantów 
oraz 50 żołnierzy WOT. Zadyspo-
nowana została także kompania 
gaśnicza z województwa pomor-
skiego. Pożar gasiło z powietrza 6 
samolotów gaśniczych i helikop-
ter. W terenie, oprócz terenow-
ców, byli również pracownicy Bie-
brzańskiego Parku Narodowego, 
a z tłumicami pracowali biolodzy, 
edukatorzy, geodeci czy leśnicy. 

Od wtorku, 21 kwietnia, 
w stałym kontakcie ze służbami 
ratunkowymi był minister środo-
wiska Michał Woś. Do akcji włą-
czyło się również wojsko. Lasy 
Państwowe wysłały do parku 
cztery samoloty gaśnicze z Olsz-
tyna i Białegostoku, a także do-
datkowy śmigłowiec z Katowic. 
W akcji brały udział setki straża-
ków, a dodatkowe siły nadciągały 
m.in. z Poznania i Krakowa. Wy-
korzystywany był również ciężki 
sprzęt, a także specjalistyczny jak 
drony i kamery termowizyjne.

W środę, 22 kwietnia, działa-
nia prowadzone były na czterech 
odcinkach  gaśniczych, a miano-
wicie Wroceń, Wólka Piaseczna, 
Grzędy oraz Kapice. Ponadto 
strażaków wsparła także kompa-
nia gaśnicza z województwa war-
mińsko-mazurskiego, kadeci ze 
szkoły aspirantów z Krakowa 
oraz tworzący wcześniej odwód 
taktyczny kompania gaśnicza 
„Heweliusz” z województwa po-
morskiego. 

Co więcej, podczas specjalnej 
konferencji prasowej w Gonią-
dzu wypowiadał się m.in. Boh-
dan Paszkowski, wojewoda pod-
laski. 

- Jest wiele osób zaangażowa-
nych w gaszenie pożaru. Na polu 
walki są przedstawiciele Ochot-
niczej Straży Pożarnej, szczegól-
nie z powiatów monieckiego, 
augustowskiego, grajewskiego 
bo na terenie tych powiatów jest 
epicentrum tego pożaru - mówił 
Bohdan Paszkowski, wojewoda 
podlaski.

Bohdan Paszkowski dzięko-
wał również wszystkim osobom 

zaangażowanym w akcję, a tak-
że wszelkim środowiskom, które 
tym osobom pomagają. Wyra-
żał również nadzieję, iż kumula-
cja wszystkich sił i środków całej 
społecznej aktywności pozwoli 
opanować tę sytuację..

- Od kilku dni zmagamy się 
z wielopowierzchniowym poża-
rem. W działaniach biorą udział 
strażacy z województwa podla-
skiego. Zarówno z Państwowej 
Straży Pożarnej jak i Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Do dyspozycji 
mamy kilka samolotów gaśni-
czych, a także samoloty z tere-
nu kraju z Generalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych - mówił 
nadrbyg. Jarosław Wendt, podla-
ski komendant Państwowej Stra-
ży Pożarnej.

Cały teren podzielony zo-
stał na specjalne strefy. Działa-
nia prowadzone były na pięciu 
odcinkach bojowych. Co ważne, 
epicentrum pożaru, czyli miej-
scowość Goniądz, w tamtym mo-
mencie zostało już opanowane. 
Dodatkowo również śmigłow-
ce z policji były do dyspozycji 

w walce z żywiołem, które patro-
lowały, dozorowały oraz poma-
gały w działaniach ratowniczych. 
Jednakże ciężko było stwierdzić, 
kiedy ostatecznie uda się oddalić 
zagrożenie.

- Nie umiem odpowiedzieć, 
kiedy ugasimy pożar. Nie wie-
my jak się rozwinie, w którym 
kierunku pójdzie. Panuje su-
sza w związku z tym apeluje do 
mieszkańców województwa 
podlaskiego jak i do mieszkań-
ców całego kraju, by ogniem po-
sługiwać się ostrożnie, a w szcze-
gólności w takich miejscach jak 
lasy, torfowiska, gdzie jest po-
such, który może spowodować 
takie zarzewianie ognia. To za-
rzewie, które powstało w nie-
dzielę było niewielkie, ale widzi-
my jak daleko pożar dzisiaj sięga 
- tłumaczył nadrbyg. Jarosław 
Wendt

Z kolei władze Goniądza 
zwracały uwagę na fakt, iż pogo-
da jest niesprzyjająca. Silne po-
rywy wiatru i brak wody w glebie 
napawały sporym niepokojem. 
Akcentowano również pozytyw-

ny wpływ lokalnego środowiska.
- To są cenne przyrodniczo 

rejony, z których my, jako miesz-
kańcy czerpiemy wszelaką do-
broć. Ilość służb zangażowanych 
w gaszenie pożarów jest impo-
nująca. Myśle, że doczekamy się 
skutecznego i optymistycznego 
finału całej sytuacji- mówił Grze-
gorz Dutkiwicz burmistrz Gonią-
dza.

Władze Goniądza apelowały 
także o ograniczenie aktywności 
na terenie Biebrzańskiego Par-
ku Narodowego oraz wszystkich 
kompleksów leśnych.

Do służb gaśniczych, któ-
re walczyły z żywiołem w Bie-
brzańskim Parku Narodowym 
spływało coraz więcej pomocy. 
Strażaków wsparł także Urząd 
Marszałkowski, który zorganizo-
wał akcję przekazywania posił-
ków i wody jednostkom Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz 
wszystkim innym zaangażowa-
nym w ratowanie największego 
Parku w Polsce.

Zarząd Województwa Pod-
laskiego w geście wsparcia i so-
lidarności przekazał strażakom 
150 posiłków, wodę, a także 20 
litrów płynu dezynfekcyjnego. 
Pomoc odbywał się codziennie 
i była kontynuowana, aż do mo-
mentu zakończenia akcji gaśni-
czej.

- Humory strażaków są do-
bre, pomimo tego, że są to lu-
dzie zmęczeni. Jednak nie jest 
to łatwe i widać, że są proble-
my, przede wszystkim wysoka 
temperatura, brak wody, więc 
jest to praca w trudnych warun-
kach, ale panowie są zaprawieni 
w boju i wywiązują się ze swo-
ich obowiązków, ze swojej pracy 
znakomicie. Wypada mi podzię-
kować – mówił marszałek Artur 
Kosicki.

Ponadto dodał też, że w br., 
jednostki OSP z województwa 
podlaskiego otrzymają jeszcze 
więcej środków, a ogółem będzie 
to ok. 2,5 mln zł.

Sanktuarium dzikiej przyrody  
strawione przez ogień 
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Podczas przekazywa-
nia żywności oraz wody 
przez Artura Kosickiego, 
towarzyszyli mu radni wo-
jewódzcy Sebastian Łuka-
szewicz oraz Paweł Wnu-
kowski. Na miejscu byli 
również posłanka Alek-
sandra Szczudło z Soli-
darnej Polski, a także mi-
nister środowiska Michał 
Woś.

Artur Kosicki przypo-
mniał również, że dzięki 
podobnym akcjom, moż-
na zauważyć, iż ubiegło-
roczne rekordowe dofi-
nansowanie dla jednostek 
OSP z budżetu Woje-
wództwa Podlaskiego 
z całą pewnością zostało 
dobrze spożytkowane. 

Pierwsze sygnały o opano-
waniu żywiołu pojawiły się póź-
nym wieczorem, w czwartek, 23 
kwietnia. Od tego czasu prowa-
dzony był nadzór obszaru ob-
jętego pożarem zarówno przez 
zastępy znajdujące się w tere-
nie jak również z powietrza przy 
użyciu termowizyjnego podglą-
du z helikoptera Policji, dronów 
PSP i WOT. Najwięcej ognisk 
pożaru występowało na obszarze 
Lasku Wroceńskiego. Ponadto 
został także uruchomiony bliż-
szy punkt tankowania samolo-
tów wodą, aby działania gaśnicze 
z powietrza były intensywniejsze 
i skuteczniejsze.

Zidentyfikowano również 
rozgrzane punkty, występujące 
na pożarzysku. Były one prze-
lewane wodą oraz przy użyciu 
dwóch śmigłowców gaśniczych 
z Lasów Państwowych wspo-
magających działania dogaszają-
ce prowadzone przez strażaków 
z ziemi. Śmigłowce gaśnicze na-
prowadzane były przez śmigło-
wiec policyjny z transmisją zdal-
ną obrazu podczerwieni. Co 
więcej, został także ustawiony 
drugi most przez rzekę, co zwięk-
szyło intensywność wymiany lu-
dzi i sprzętu gaśniczego.

Do akcji ratowania parku do-
łączyli również strażacy jedno-
stek KSRG OSP Jeziorko oraz 
OSP Nowy Cydzyn. Oprócz 
wsparcia osobowego – 8 dru-
hów strażaków do gaszenia po-
żaru, został wykorzystany wóz 
bojowy oraz specjalistyczny po-
jazd terenowy SHERP. Również 
tzw. wszędołaz, który bez trudu 
poruszał się po terenie, poko-
nując przeszkody. Służył on do 
przewozu strażaków, motopomp 
i węzłów w trudno dostępne 
miejsca.  Pojazd do bezpłatnego 
użyczenia przekazała firma Sherp 
Partner Spółka z o.o dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Nowym 
Cydzynie. Przeznaczony był do 
przeprowadzenia akcji ratowni-
czo-poszukiwawczych, organiza-

cyjnych bądź koordynowanych 
przez jednostki m.in. Państwo-
wej Straży Pożarnej. Na miejscu 
obecny był również Wójt Gminy 
Piątnica Artur Wierzbowski ce-
lem uzyskania informacji o po-
trzebach strażaków oraz ewentu-
alnym wsparciu. Uczestniczący 
w akcji druhowie byli w pełni wy-
posażeni, jedyne czego potrzebo-
wali to były łóżka polowe, które 
zostały im dowiezione.

W piątek, w działaniach stra-
żaków wspierało także kilkudzie-
sięciu policjantów. Akcję gaśni-
czą wspomagały dwa policyjne 
śmigłowce. Z pokładu blackhaw-
ka koorydynowane były loty 
pozostałych maszyn. Piloci po-
licyjnego śmigłowca mi.in. na-
prowadzały samoloty gaśnicze. 
Na pokładzie policyjnego blac-
khawka znajdował się również 
strażak, który oceniał zagroże-
nie w danym rejonie Biebrzań-
skiego Parku Narodowego. Dru-
ga policyjna maszyna marki Bell 
wyposażona była w kamerę ter-
mowizyjną, dzięki której można 
dostrzec to czego nie widać go-
łym okiem.

Tego samego dnia, Komen-
dant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej w Białymstoku 
Jarosław Wendt powołując się na 
dane ze zdjęć satelitarnych i wy-
konane na ich podstawie oblicze-
nia podał, że pożar objął teren ok. 
5 tys. hektarów parku. 

W sobotę strażacy informowa-
li, że pożar nie rozprzestrzenia się. 
Tomasz Gierasimuk z Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Białymstoku informo-
wał, że w rejonie Lasu Wroceń-
skiego, teren pożarzyska patrolo-
wano również z wykorzystaniem 
policyjnego śmigłowca z kamerą 
termowizyjną. Na podstawie uzy-
skanych danych śmigłowce wy-
konywały punktowo zrzuty wody 
w konkretne miejsca, gdzie ter-
mowizja wykazywała podwyższo-
ną temperaturę, co mogło być za-
rzewiem ognia.

Ponadto działania prowadzo-
no również z lądu. Wojsko zbu-
dowało  na Biebrzy we Wroce-
niu tymczasowy most, by ułatwić 
służbom ratowniczym przedo-
stanie się na drugą stronę rzeki 
właśnie w tym miejscu. Budo-
wano też kolejne tzw. magistrale 
wodne, by dostarczać wodę na 
miejsce akcji.
Sytuacja opanowana

W niedzielę, 26 kwietnia po 
godzinie 15.00, po blisko tygd-
niu walki z żywiołem, minister 
środowiska Michał Woś poinfor-
mował, iż pożar na szczęście zo-
stał ugaszony. Dziękował za he-
roiczną walkę z ogniem w, jak to 
określił, „naszej perełce na skalę 
świata”.

Teren działania został prze-
kazany Biebrzańskiemu Parko-
wi Narodowemu, ze zaleceniem 
monitorowania pogorzeliska. Po-
szczególne siły ratownicze roz-
poczęły powrót do swoich baz. 
Służby Biebrzańskiego Parku 
Narodowego będą patrolowały 
i dozorowały pogorzelisko przez 
kolejne dni. Jak wiemy, pożar ob-
jął 5280 hektatrów największego 
Parku w Polsce.  

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, 
że pożar w Biebrzańskim Parku 
Narodowym na pewno mocno 
wpłynie na środowisko w BPN. 
Prawdopodobnie przyroda do 
„normlanego” stanu dochodzić 
będzie przez bardzo długi czas. 
Także w tym momencie jest naj-
ważniejszy w ciągu roku sezon, 
czyli rozrodu zwierząt. Eksperci 
podkreślają, że w niektórych miej-
scach zmiany mogą być nieodwra-
calne. Spłoneły torfowiska, trawy, 
łąki, a w związku z pożarem mogą 
zacząć się migracje zwierząt, które 
z kolei mogą prowadzić do incy-
dentów w ruchu drogowym. 

Ludzie dobrej woli
Komenda Wojewódzka Stra-

ży Pożarnej w Białymstoku dzię-
kowała wszystkim uczestnikom 
akcji zarówno z jednostek PSP, 

Ochotniczych Stra-
ży Pożarnej, Wojsk 
Obrony Terytorialnej, 
Biebrzańskiego Parku 
Narodowego, samorzą-
dów terytorialnych, ze 
szczególnym uwzględ-
nieniem Burmistrza 
Goniądza, Lasów Pań-
stwowych, Wojska 
Polskiego, a także lo-
kalnym mieszkańcom, 
którzy przez cały czas 
wspierali strażaków 
w walce z żywiołem. 

Podziekowania kie-
rowane były również 
do wszystkich pod-
miotów, a także osób, 
którzy przekazywali 
pomoc rzeczową przy-
czyniając się tym sa-

mym do końcowego sukcesu. 
Biebrzański Park Narodowy 

poinformował również, iż dzięki 
wpłatom na wsparcie w działa-
niach Ochotniczych Straży Po-
żarnych, udało się zebrać łącznie 
3.281.912,29 zł od 35.413 osób 
i firm

Winny człowiek
Dyrektor Biebrzańskiego Par-

ku Narodowego, Andrzej Grygo-
ruk wyznaczył 10 tys. zł nagrody 
za wskazanie podpalacza. We-
dług ekspertów przyczyną naj-
większego pożaru od kilku lat 
było prawdopodobnie podpa-
lenie. Andrzej Grygoruk, który 
zarządza Biebrzańskim Parkiem 
Narodowym wyznaczył nagro-
dę dla tego, kto wskaże człowie-
ka odpowiedzialnego za pożar 
w największym Parku w Polsce. 
Zdaniem dyrektora, pożarów 
było już 12, ale to właśnie ten, 
który zaczął się 19 kwietnia oka-
zał się być najgorszy w skutkach 
oraz największym od kilku lat. 

Także Wójt Gminy Sztabin 
wyznaczył 10 tys. zł za wskaza-
nie osoby podkładającej ogień na 
łąkach i pastwiskach. Informację 
należy bezpośrednio kierować 
pod nr tel. 112 w sprawie nagro-
dy tel. 509053117.

Tak więc łączna nagroda za 
wskazanie winowajcy to 20 tys. zł.

Ponadto dyrekcja Biebrzań-
skiego Parku Narodowego zło-
żyła, w związku z pożarem za-
wiadomienie do Komendy 
Powiatowej Policji w Mońkach, 
o możliwości popełnienia prze-
stępstwa. Śledztwo w tej spra-
wie prowadzone ma być przez 
Prokuraturę Okręgową w Bia-
łymstoku.

Warto zaznaczyć, że za tego 
typu przestępstwo maksymal-
ny wymiar kary to 10 lat pozba-
wienia wolności. Kodeks wykro-
czeń przewiduje także do 5 tys. 
zł grzywny. Celowe podpalenie 
traw, pastwisk i łąk może skoń-
czyć się dla gospodarza odebra-
niem unijnych dopłat, nie tylko 
obszarowych, ale również do po-
szczególnych działów produkcji 
rolnej

Powrót do normalności 
Jak informował Biebrzański 

Park Narodowy, z dniem 1 maja 
2020 wznawia pracę punkt in-
formacji turystycznej w siedzibie 
Biebrzańskiego Parku Narodo-
wego w Osowcu-Twierdzy. Bę-
dzie czynny w godzinach 7:30 
do 17:00 (pn. - pt.) i od 8:00 do 
17:00 (sobota - niedziela). Ze 
względu na konieczność zacho-
wania ograniczeń, jednorazowo 
będą mogły być obsługiwane 4 
osoby.

Jednakże szlaki turystyczne 
na Grzędach zostały wyłączone. 
Także  wychodzenie poza szlaki 
turystyczne jest zabronione na 
terenie całego parku narodowe-
go. 

Trzeba mieć nadzieję, iż 
podobna sytuacja nie będzie 
miała miejsca nigdy więcej. 
A ten dramatyczny krzyk zie-
mi będzie przestrogą i naucz-
ką. Wymusi na nas przemy-
ślenie działań na przyszłość. 
Postępujące zmiany klima-
tyczne, obniżające się pozio-
my wód gruntowych i pustyn-
nienie wielu obszarów to dziś 
fakt. Pożar w Biebrzańskim 
Parku Narodowym na szczę-
ście został już ugaszony dzię-
ki pracy wielu ludzi. I za to im 
dziękujemy.
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Obawa, nie tylko o własne, 
ale także bliskich, zdrowie 
i życie. To od kilku tygodni 
rzeczywistość spowodowa-
na pandemią koronawirusa. 
Dla mieszkańców Łomży to 
nie tylko lęk przed zakaże-
niem. 

To także rzeczywistość pozba-
wiona dostępu do podstawowej 
opieki medycznej. I o ile w przy-
padku wirusa izolacja i dyscypli-
na społeczna są w stanie uchronić 
przed zakażeniem, o tyle w przy-
padku chociażby chorób kardio-
logicznych czy nagłych wypad-
ków brak dostępu do szpitalnego 
oddziału ratunkowego czy pod-
stawowych poradni specjali-
stycznych może być katastrofalny 
w skutkach. Po ponad miesiącu 
pojawiła się nadzieja na zabez-
pieczenie dla mieszkańców mia-
sta i regionu pewnego minimum. 

Lech Szabłowski: 
To absolutne minimum

Starosta Powiatu Łomżyń-
kskiego, Lech Marek Szabłow-
ski skierował pismo do wojewo-
dy podlaskiego, Bohdana Józefa 
Paszkowskiego w sprawie uru-
chomienia w Łomży podstawo-
wych poradni: kardiologicznej, 
pulmonologicznej, ortopedycz-
nej i internistycznej oraz szpi-
talnego oddziału ratunkowego 
w innej niż dotychczas lokaliza-
cji. Zdaniem starosty, to jest to 
absolutne minimum, jakie nale-
ży zabezpieczyć dla mieszkań-
ców regionu jak najszybciej, by 
nie dopuścić do sytuacji, iż będą 
umierać na skutek braku dostęp-
ności do podstawowej lub spe-
cjalistycznej opieki zdrowotnej, 
a nie COVID-19.

Decyzją wojewody z dnia 13 
marca 2020 roku Szpital Woje-
wódzki im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży został 
przekształcony w jednoimienny 
szpital zakaźny do walki z koro-
nawirusem w regionie. Do tego 
czasu szpital świadczył szero-
ki zakres usług medycznych dla 
mieszkańców Powiatu Łom-
żyńskiego (51 tysięcy) i Miasta 
Łomży (63 tysiące). Szpital ten 
posiadał jako jedyny w woje-
wództwie podlaskim III stopień 
kwalifikacji. Wyższy – ogólno-
polski – posiadają tylko 3 szpita-
le: SP ZOZ Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w Białymstoku, 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku i Uniwersytecki 

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. 
L. Zamenhofa w Białymstoku. 

Zagospodarowanie łomżyń-
skiego szpitala na potrzeby epi-
demii, spowodowało, że miesz-
kańcy zostali bez dostępu na 
terenie miasta do Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego (SOR-
-u) oraz większości poradni spe-
cjalistycznych, gdyż niemoż-
liwe jest ich funkcjonowanie 
w dotychczasowej lokalizacji, ze 
względu na procedury i ryzyko 
związane z COVID-19, oraz do-
tychczasowym zakresie (udziela-
ne są jedynie teleporady dla do-
tychczasowych pacjentów).

W Szpitalu Wojewódzkim 
w Łomży działało 29 specjali-
stycznych poradni, których pa-
cjenci z dnia na dzień stracili 
możliwość odbycia wizyt, często 
długo wyczekiwanych. Miesz-
kańcy zaleźli się w bardzo trud-
nej sytuacji - otrzymali infor-
mację, iż mogą uzyskać pomoc 
w innych poradniach specjali-
stycznych umiejscowionych m.in 
w Kolnie, Grajewie, Zambrowie 
i Wysokiem Mazowieckiem. Sy-
tuacja ta spowodowała, że pa-
cjenci muszą:

• na nowo zapisać się do usta-
lonego w danej poradni systemu 
kolejkowego, tym samym okres 
oczekiwania na wizytę może 
wpłynąć na ich stan zdrowia, 
skutkując pogorszeniem się kon-
dycji psychofizycznej poszcze-
gólnych osób;

• dojechać do poradni kilka-
dziesiąt kilometrów (od ok. 30 
km do ok. 100 km); 

Szpital Ogólny w Kolnie, 
Szpital Ogólny im. dr W. Gine-
la Grajewie, Szpital Powiatowy 
w Zambrowie Sp. z o.o. i Szpital 
Ogólny w Wysokiem Mazowiec-
kiem to szpitale I stopnia kwalifi-
kacji, a więc nie posiadające peł-
nego zakresu usług medycznych.

W przypadku bezpośrednie-
go zagrożenia życia czas dojazdu 
karetki do pacjenta i udzielenia 
mu pomocy na oddalonych szpi-
talnych oddziałach ratunkowych 
wydłużył się nieporównywalnie, 
co w przypadku pacjentów cho-
ciażby z poważnymi problemami 
kardiologicznymi, rodzi potężne 
ryzyko dla ich życia i zdrowia.

Biorąc pod uwagę złożoność 
problemu, jego istotność dla ży-
cia tysięcy mieszkańców Powiatu 
Łomżyńskiego i Miasta Łomży 
oraz zakładany horyzont czaso-
wy I predykcje dla stanu epide-
mii, zdaniem starosty Lecha Sza-
błowskiego koniecznym jest 
uruchomienie w Łomży podsta-
wowych poradni: kardiologicz-
nej, pulmonologicznej, ortope-
dycznej I internistycznej oraz 
szpitalnego oddziału ratunkowe-
go w innej niż dotychczasowa lo-
kalizacji. 

- Jest to absolutne minimum, 
jakie należy zabezpieczyć dla na-
szych mieszkańców jak najszyb-
ciej, by nie dopuścić do sytuacji, 
iż będą umierać na skutek braku 
dostępności do podstawowej lub 
specjalistycznej opieki zdrowot-
nej, a nie COVID-19. Problem 
ten funkcjonuje w przestrzeni 
społecznej od początku wpro-
wadzonych zmian. Jest on co raz 
częściej artykułowany zarówno 
przez osoby indywidualne, jak 
i organizacje - pisze starosta Lech 
Szabłowski. - Powiat Łomżyński 
deklaruje współpracę w zakre-
sie, jakim będzie mógł wesprzeć 
działania Wojewody Podlaskiego 
i Marszałka Województwa Podla-
skiego – dodaje.

Marek Olbryś: Poradnie specjalistyczne 
w Łomży zaczną działać za miesiąc 

Jak przekonuje wicemarsza-
łek województwa podlaskiego, 
Marek Olbryś romowy w spra-
wie uruchomienia podstawo-
wych poradni specjalistycznych 
dla mieszkańców miasta i regio-
nu prowadzone są także przez sa-
morząd województwa.  

- Jest to inicjatywa również 
samych lekarzy i pracowników 
szpitala, którzy twierdzą, iż moż-
na uruchomić podstawowe po-
radnie specjalistyczne w łom-
żyńskim szpitalu. My, jako organ 
prowadzący podejmujemy te 
działania, chociażby przeznacza-
jąc na to pieniądze. W łomżyń-
skim szpitalu chcemy uruchomić 
8 podstawowych poradni specja-
listycznych – wyjaśnia Marek Ol-
bryś, wicemarszałek wojewódz-
twa podlaskiego.

Władze samorządu woje-
wództwa podlaskiego starają się, 
by jednostki medyczne zaczęły 
pracować jak najszybciej. 

- Myślę, że wyodrębnienie 
poszczególnych pomieszczeń 
w szpitalu, a co za tym idzie 
bezpieczne uruchomienie pod-
stawowych poradni specjali-
stycznych, z uwzględnieniem 
odrębnych dróg komunikayj-
nych, to perspektywa miesiąca. 
Mamy już wstępne uzgodnienia 
z wojewodą podlaskim oraz Na-
rodowym Funduszem Zdrowia 
– dodaje Marek Olbryś, wice-

marszałek województwa podla-
skiego.

Solidarni w Potrzebie 
O szpital postanowili także 

zawalczyć mieszkańcy Łomży. 
Zamierzają podejmować kolejne 
działania mające na celu zmianę 
obecnej sytuacji. Do ich koor-
dynacji powołali Stowarzyszenie 
Ochrony Praw Rodzin i Pacjen-
tów z terenu działalności Szpitala 
Wojewódzkiego w Łomży – „So-
lidarni w Potrzebie”.

Przedstawiciele stowarzysze-
nia „Solidarni w Potrzebie” Ewa 
Chludzińska i Wojciech Win-
ko spotkali się w łomżyńskim 
Ratuszu z zastępcą prezydenta 
Łomży Andrzejem Stypułkow-
skim. Przekazali mu, kierowane 
do mieszkańców Łomży i gmin 
powiatu łomżyńskiego, swoje 
stanowisko odnośnie potencjal-
nej możliwości przywrócenia 
społeczności Ziemi Łomżyńskiej 
specjalistycznych usług opieki 
zdrowotnej. Przedstawili rów-
nież pismo, jakie wystosowali 
do władz podlaskiego oddziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
odnośnie wyjaśnienia obecnego 
statusu łomżyńskiego szpitala. 
Poinformowali także o pracach 
nad petycją do Ministra Zdrowia 
o wykreśleniu placówki w Łom-
ży z rejestru szpitali jednoimien-
nych. Planowane jest zbieranie 
podpisów pod petycją, z zacho-
waniem niezbędnych zasad bez-
pieczeństwa w związku z sytuacją 
epidemiczną w kraju.

Warto przypomnieć, że już 
13 marca, czyli w dniu podjęcia 

Stan epidemii. Walka  
o łomżyński szpital trwa
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decyzji o wpisaniu Szpitala Wojewódz-
kiego w Łomży na listę placówek, które 
w związku z rozprzestrzenianiem się koro-
nawirusa mają być przekształcone w jed-
noimienne szpitale zakaźne, prezydent 
Mariusz Chrzanowski i radni Rady Miej-
skiej Łomży wspólnie wnioskowali do Mi-
nistra Zdrowia o jej zmianę. Dzień później 
dyskutowano również o tym na specjalnie 
zwołanym posiedzeniu Miejskiego Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego. Ze względu 
na dalsze przekształcanie szpitala, w dniu 
17 marca Rada Miejska przyjęła stanowi-
sko, w którym żądała od Prezesa Rady Mi-
nistrów, Ministra Zdrowia oraz Wojewody 
Podlaskiego wycofania się z podjętej de-
cyzji o umiejscowieniu na terenie miasta 
Łomży szpitala zakaźnego obsługującego 
zarażonych koronawirusem SARS-Cov-2 
w województwie podlaskim. Podkreśla-
no, że decyzja ta spowodowała pozosta-
wienie około 120 tysięcy mieszkańców 
Łomży i regionu bez specjalistycznej opie-
ki szpitalnej. Dzień później radni wspól-
nie z prezydentem Mariuszem Chrzanow-
ski dostarczyli to stanowisko wojewodzie 
podlaskiemu. Na spotkaniu w Białymsto-
ku podnoszono również kwestię funkcjo-
nowania Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego oraz zapewnienia podstawowej 
opieki medycznej mieszkańcom. Niestety, 
poza utworzeniem teleporad oraz przygo-
towaniem przez podlaski NFZ zestawie-

nia alternatywnych świadczeniodawców 
na terenie Łomży albo w miejscowościach 
poza miastem, podnoszone postulaty nie 
zostały spełnione.

Dlatego grupa mieszkańców Łomży 
powołała Stowarzyszenie Ochrony Praw 
Rodzin i Pacjentów z terenu działalności 
Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – „So-
lidarni w Potrzebie”. Jego celem jest podej-
mowanie kolejnych działań zmierzających 
do przywrócenia świadczenia komplekso-
wych usług medycznych przez łomżyński 
szpital mieszkańcom Łomży i ziemi łom-
żyńskiej.

Sytuacja regionie 
Jeśli chodzi o sytuację epidemiologicz-

ną w województwie, 27 kwietnia liczba 
zakażonych to 365 osób, z czego hospita-
lizowanych jest 84. W kwarantannie pozo-
staje 1713 osób. W powiecie łomżyńskim, 
według danych Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, 
zakażonych koronawirusem jest 35 osób, 
z czego 18 to mieszkańcy miasta Łomża. 

Na szczęście w momencie wydawania 
559 numeru Tygodnika Narew nie odno-
towano nowych przypadków śmniertle-
nych. 

Wśród informacji przekazywanych 
przed Podlaski Urząd Wojewódzki jest 
także ta dobra. Już 140 osób z regionu wy-
grało walkę z wirusem. Wśród grupy tej 

jest mężczyzna w średnim wieku z Łom-
ży, u którego, jako pierwszego w mieście, 
21 marca, potwierdzono zakażenie CO-
VID-19. Po około 40 dniach chorobę ma 
już za sobą. 

Obecnie na terenie działania łomżyń-
skiego sanepidu w kwarantannie przeby-
wają 184 osoby (94 - powiat, 88 - Łomża).

850 tys. zł na testy na obecność COVID-19 dla 
szpitali 

Zarząd Województwa Podlaskiego po-
stanowił przekazać 850 tys. zł na testy wy-
krywające koronawirusa dla planowych 
pacjentów podlaskich szpitali. Środki tra-
fić mają do Białostockiego Centrum On-
kologii, Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego 
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Konieczność zwiększenia po-
ziomu recyklingu wynika z obo-
wiązku osiągnięcia poziomu re-
cyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia frakcji: papie-
ru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła z odpadów komunalnych 
w wysokości minimum 50% ich 
masy do 2020 roku.  Prioryteto-
wym czynnikiem przemawiają-
cym za nieodzownością realizacji 
planowanej inwestycji są również 
cele w zakresie recyklingu od-
padów komunalnych wskazane 
w Krajowym Planie Gospodaro-
wania Odpadami 2022 (KPGO) 
i Wojewódzkim Planie Go-
spodarowania odpadami 2022 
(WPGO). Wynikają one z przy-
jętego przez Komisję Europejską 
w dniu 5 grudnia 2015 r. pakietu 
gospodarki odpadami o obiegu 
zamkniętym (GOZ).   Zakłada 
on m.in. osiągniecie 60% pozio-
mu przygotowania do ponowne-
go użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych w roku 2025.

Aby móc osiągnąć poziomy 
recyklingu wskazane w KPGO 
2022 oraz WPGO 2022 niezbęd-
ne są inwestycje w modernizację 
linii sortowniczych. 

Zakład Gospodarowa-
nia Odpadami sp. z o.o. w dniu 
25.01.2019 r. podpisał umo-
wę z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej o dofinansowanie 
Projektu pn. Modernizacja ist-
niejącej instalacji sortowania od-
padów na terenie Regionalnej In-
stalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Czartorii gm. 
Miastkowo woj. Podlaskie w ra-
mach Działania 2.2 Gospodarka 
odpadami komunalnymi, Oś 
priorytetowa II Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014 – 2020.

Przedmiot projektu stanowi 
stworzenie infrastruktury, któ-
ra pozwoli na gospodarowanie 
odpadami zgodnie z hierarchią 
sposobów postępowania z od-
padami, aby pozwoliło to wypeł-
nić krajowe i unijne wymagania 
w zakresie gospodarowania od-
padami. 

Celem wykonania moderni-
zacji i rozbudowy linii technolo-
gicznej sortowania odpadów ko-
munalnych jest wprowadzenie 
automatyzacji procesów odzysku 
frakcji materiałowych przeznaczo-

nych do recyklingu, jak również 
przystosowanie linii sortowniczej 
do zwiększającego się znacząco 
strumienia odpadów komunal-
nych zbieranych selektywnie.

Przeprowadzona moderni-
zacja zapewni większą niż obec-
nie realną przepustowość linii 
technologicznej oraz pozwoli na 
uzyskanie większej ilości asorty-
mentów odzyskanych frakcji su-
rowcowych.

Sortownia na tym samym 
układzie technologicznym bę-
dzie mogła pracować w 2 warian-
tach:
• Wariant I – sortowanie odpa-
dów komunalnych zbieranych 
selektywnie (frakcje lekkie),
• Wariant II – sortowanie odpa-
dów komunalnych zmieszanych.

Zdolność przerobowa sor-
towni przy pracy na 2 zmiany 
wynosi albo 12,5 Mg/godzinę 
(40 000 Mg/rok) dla zmiesza-
nych odpadów komunalnych, 
albo ok. 3 - 4Mg/h (do 15 000 
Mg/rok) odpadów komunalnych 
zbieranych selektywnie (frakcje 
lekkie). 

Dla uzyskania najbardziej ko-
rzystnych parametrów pracy in-

stalacji zaplanowano, że zakres 
dostaw zamaszynowania sortow-
ni obejmie między innymi nastę-
pujące urządzenia: 
• rozrywarka worków 
• kabiny sortownicze z systemem 
wentylacji 
• separator optyczny tworzyw 
sztucznych
• separator optyczny papieru
• separator optyczny folii PE
• separator optyczny RDF
• separator metali nieżelaznych
• stacja kompresorów
• separator balistyczny 
• kompletny uzupełniający sys-
tem przenośników, tj. przenośni-
ki podające, przyspieszające do 
separatorów optycznych, sortow-
nicze, inne wg projektu
• nowe szafy zasilająco-sterują-
ce dla obszaru technologicznego 
nowo wprowadzanych urządzeń
• wykonanie instalacji elektrycz-
nej dla części technologicznej 
obejmującej nowe urządzenia 
bez doprowadzenia energii w wy-
magane miejsca na hali

• dostawa komputerowej stacji 
wizualizacji z oprogramowaniem 
i sterowania linii technologicznej

Równolegle do działań prak-
tycznych prowadzone są działa-
nia edukacyjne. Te w szczegól-
ności ukierunkowane są w stronę 
najmłodszych mieszkańców mia-
sta. Edukacja proekologiczna 
zaczyna się już w przedszkolu 
i szkole podstawowej. Tam orga-
nizowane są pogadanki i warszta-
ty ekologiczne, a uczenie ekologii 
często przebiega w formie zaba-
wy. To w myśl zasady, że kto naj-
lepiej przekona rodzica do ekolo-
gii jak nie jego własne dziecko? 
Przykład wzięty z konieczności 
zapinania pasów w samocho-
dach, ale działa. Z myślą o naj-
młodszych powstała też bajka 
autorstwa Jarosława Sieka o ty-
tule „Jak jelonek uczył dzieci se-
gregować w Łomży śmieci”. Baj-
kę zilustrowała Agnieszka Hacia. 
Autorzy w bardzo przystępny, ale 
i zabawny oraz kolorowy sposób 
trafiają do młodych odbiorców  
z przekazem konieczności dba-
nia o środowisko.

RSZ

Inwestycje w zwiększenie poziomu recyklingu  
w Zakładzie Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. 

u



6 www.narew.infokoronawirus raport

Szpitala Zespolonego im. Jędrze-
ja Śniadeckiego w Białymstoku, 
Szpitala Wojewódzkiego im. Lu-
dwika Rydygiera w Suwałkach 
oraz Samodzielnego Publicznego 
Psychiatrycznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej im. dr. Stanisława 
Deresza w Choroszczy To kolej-
na odsłona Podlaskiego Pakietu 
Zdrowotnego.

W związku z pandemią SAR-
S-CoV-2 napływa kolejna pomoc 
do podlaskich jednostek zdro-
wotnych. Decyzją władz 850 
tys. zł na testy na obecność CO-
VID-19 trafi do czterech placó-
wek w regionie. Ma zapewnić to 
bezpieczeństwo planowanym 
hospitalizacjom, a także obniżyć 
ryzyko zakażeń w placówkach.

Z całej puli, 330 tys. zł trafić 
ma do Białostockiego Centrum 
Onkologii, 230 tys. zł do Szpi-
tala Wojewódzkiego w Białym-
stoku, ok. 200 tys. zł do Szpitala 
Psychiatrycznego w Choroszczy 
oraz blisko 80 tys. zł do Szpitala 
Wojewódzkiego w Suwałkach

Środki przekazane zosta-
ły szpitalom, które nie są bez-
pośrednio objęte i wyznaczo-
ne przez wojewodę Bohdana 
Paszkowskiego do walki z CO-
VID-19. Także nie mają bezpo-
średniego refundowania kosztów 
w zakresie świadczeń związanych 
z koronawirusem. Jednakże jak 
podkreślono, są to ważne jed-
nostki w regionie.

- One są jedne z największych 
i najbardziej wyspecjalizowa-
nych szpitali w regionie. Trzecia 
część Podlaskiego Pakietu Zdro-
wotnego związana jest przede 
wszystkim z tym, żeby poprawić 
bezpieczeństwo personelu me-
dycznego. By można było reali-
zować wszystkie planowe zabiegi 
w pełnym komforcie, w przeko-
naniu, że personel pracuje z oso-
bami, które zostały przebadane 
i są zdrowe. Wykonywanie zapla-
nowanych zabiegów zapewni też 
szpitalom płynność finansową – 
zaznaczył Artur Kosicki, marsza-
łek województwa podlaskiego. 

Przeznaczone fundusze po-
zwolą na wykonanie blisko 1500 
testów na obecność koronawiru-
sa. Wstępnie ma to wystarczyć na 
ok. miesiąca czasu by móc zreali-
zować pierwsze zaplanowane za-
biegi.

Podkreślono także, iż wybór 
wskazanych jednostek zdrowot-
nych wynikał ze skali działalno-
ści oraz z potencjału, który repre-
zentują.

- W tych czterech podmio-
tach leczniczych średnio rocznie 
hospitalizowanych jest ponad 80 
tys. chorych. Łącznie dysponuje-
my 2 tys. łóżek, a pacjentów ob-
sługuje niespełna 3 tys. pracow-
ników - mówi Dominik Maślach, 
dyrektor Departamentu Zdrowia 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego- Tego 
rodzaju projekt, który rozsze-
rza możliwości diagnostyczne, 
przede wszystkim umożliwi pla-
nowe leczenie pacjentów, któ-
rych epidemia nie dotknęła- do-
daje.

Ponadto akcentowano, iż 
w projekcie kluczowym elemen-
tem będzie właściwa i kompletna 
informacja między personelem 
medycznym szpitali a pacjen-
tami, którzy są planowani do 
przyjęcia. Również istotne jest 
by podlaskie szpitale starały się 
funkcjonować we wszystkich in-
nych zakresach, które nie są bez-
pośrednio związane ze zwalcza-
niem epidemii koronawirusa. 

Natomiast cała organizacja 
procedury realizacji badań leży 
po stronie poszczególnych szpi-
tali. W przypadku Białostockiego 
Centrum Onkologii próbki do 
testów pobierane będą na dobę 
przed planowanym przyjęciem, 
w miejscu wskazanym przez pa-
cjenta.

- Zanim udamy się do miej-
sca zamieszkania pacjenta, wy-
konamy telefon z pytaniem, czy 
pacjent tak naprawdę życzy sobie 
takich badań, po to by nie czuł 
się stygmatyzowany. Jeśli wyrazi 
zgodę, umawiamy się z pacjen-

tem w konkretnym miejscu, czy 
to będzie dom, miejsce przeby-
wania czy też miejsce, które wska-
że pacjent - wyjaśnia Magdalena 
Borkowska, dyrektor BCO.

Zajmować ma się tym od-
powiednio zabezpieczony ze-
spół składający się z kierowcy 
i pielęgniarki. Pobrane próbki 
zostaną przekazane do laborato-
riów, z którymi podpisane umo-
wy mają poszczególne jednostki 
lecznicze.

- Pacjent jest najważniejszy. 
To motto, które obowiązuje nie 
tylko wtedy, gdy jesteśmy zdro-
wi, kiedy nie ma epidemii, ale 
przede wszystkim w tym mo-
mencie – mówi Magdalena Bor-
kowska, dyrektor BCO - Nasi pa-
cjenci nie mogą sobie pozwolić 
na ryzyko zachorowania- dodaje.

Podkreślono także, że po-
szczególne laboratoria charak-
teryzują się różnym terminem 
przeprowadzenia badania. Wy-
nika to zarówno z liczby zleceń, 
które otrzymują, a także z sa-
mych możliwości przeprowadza-
nia testów w laboratoriach. 

Wsparcie dla lokalnych 
przedsiębiorców 

Miasto Łomża opracowało 
Łomżyński Pakiet Antykryzyso-
wy mający wesprzeć lokalnych 
przedsiębiorców w dobie pande-
mii koronawirusa SARS-CoV-2. 
Jego projekt wraz z uchwałami 
trafił już do radnych i będzie roz-
patrywany na najbliższej sesji.

Prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski podkreśla, że w sy-
tuacji w jakiej znalazła się polska 

gospodarka wsparcie dla lokal-
nych przedsiębiorców jest ko-
nieczne. - Tarcza antykryzyso-
wa wprowadzona przez polski 
rząd daje spore możliwości, ale 
jako samorządowcy musimy 
podejmować kolejne działania, 
które pomogą ochronić gospo-
darkę miasta i miejsca pracy – 
mówi włodarz miasta dodając, 
że w związku z zaistniałą sytu-
acją dojdzie do sporych zmian 
w miejskim budżecie, a wiele za-
dań czy wydarzeń zostanie odwo-
łanych lub przesuniętych w cza-
sie. Za przykład podaje m.in. Dni 
Łomży, które miasto planowało 
tradycyjnie zorganizować w po-
łowie czerwca.

Łomżyński Pakiet Antykry-
zysowy zakłada przedłużenie 
o kolejne 3 miesiące wprowadzo-
nych wcześniej ulg dla najemców 
prowadzących działalność na te-
renie Miejskiej Hali Targowej 
oraz innych lokalach użytkowych 
stanowiących własność Miasta 
Łomża. Nie ma jednak już po-
działu zniżek, a 99-procentowa 
bonifikata stawek czynszu będzie 
obowiązywała wszystkich, któ-
rzy zaprzestali prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w związku 
z sytuacją epidemiczną i rządo-
wymi obostrzeniami lub też ją 
ograniczyli. Zarządzenie zostało 
już podpisane przez prezyden-
ta Mariusza Chrzanowskiego, 
a wnioski do Urzędu Miejskie-
go w Łomży można składać do 
10 maja. Włodarz miasta zachę-
ca również prezesów spółdzielni 
mieszkaniowych i innych zarząd-
ców nieruchomości, do wprowa-

dzenia dalszych zniżek dla na-
jemców lokali znajdujących się 
w ich zasobach.

Bonifikata przysługuje rów-
nież nowo powstałym mi-
kroprzedsiębiorstwom, małym 
przedsiębiorstwom oraz pod-
miotom prowadzącym działal-
ność gospodarczą nie dłużej niż 
2 lata inkubowanym w Parku 
Przemysłowego Łomża, których 
płynność finansowa uległa po-
gorszeniu poprzez spadek sprze-
daży towarów lub usług w okresie 
od marca do czerwca tego roku 
w związku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji ekono-
micznych z powodu COVID-19. 
I tak 50-procentowa bonifikata 
za dany miesiąc będzie przysługi-
wała najemcom, u których sprze-
daż towarów lub usług spadła 
o minimum 70%, 30-procentowa 
jeżeli spadek nastąpił o minimum 
50%. Z kolei odroczenie lub roz-
łożenie na raty do 30 września 
2020 r. czynszu najmu lokalu bę-
dzie można zastosować w przy-
padku spadku o min. 30%. Warto 
dodać, że w zasobach PPŁ lokale 
wynajmuje ponad 60 najemców, 
a większość z nich prowadzi w tej 
chwili ograniczoną działalność.

Przedsiębiorcy, których płyn-
ność finansowa uległa pogorsze-
niu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu CO-
VID-19, mogą liczyć na przedłu-
żenie – do dnia 30 września 2020 
r. – terminu płatności rat podat-
ku od nieruchomości: gruntów, 
budynków i budowli związanych 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej. Warunkiem jest nie-
zaleganie w opłatach podatku od 
nieruchomości do końca mar-
ca 2020 r. Prowadzącym dzia-
łalność nie będzie też naliczana 
opłata prolongacyjna w przypad-
ku odroczenia terminu płatności 
lub rozłożenia na raty zobowią-
zań podatkowych, powstałych 
w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego, stanu 
epidemii i innych wprowadzo-
nych na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2.

Przedsiębiorcy, których 
szczególnie dotknęła kryzysowa 
sytuacja wynikająca z epidemii 
koronawirusa mogą składać in-
dywidualne wnioski do Prezy-
denta Miasta Łomża o zwolnie-
nie z podatku od nieruchomości 
na mocy art. 67 a Ordynacji po-
datkowej. Możliwe będzie przy 
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tym odroczenie terminu płatno-
ści podatku lub rozłożenia go na 
raty, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zapłaty zaległości podat-
kowej wraz z odsetkami za zwło-
kę lub odsetki od nieuregulo-
wanych w terminie zaliczek na 
podatek oraz umorzenie w cało-
ści lub w części zaległości podat-
kowych, odsetek za zwłokę lub 
opłatę prolongacyjną.

Łomżyński Pakiet Antykry-
zysowy może zostać rozszerzo-
ny o dalsze działania w zależno-
ści od rozwoju sytuacji. Jeżeli się 
okaże, że niezbędnym wsparciem 
będzie konieczność zwolnienia 
z podatku od nieruchomości na 
mocy uchwały, to także i taka 
możliwość będzie rozważana. 

Sytuacja w kraju - Nowe terminy 
egzaminów maturalnego 
i ósmoklasisty. Przedłużone 
zamknięcie przedszkoli i żłobków oraz 
szkół i uczelni

Rząd przewiduje, że egzamin 
maturalny odbędzie się w dniach 
8-29 czerwca br., a ósmoklasi-
sty w terminie 16-18 czerwca br. 
Przedłuża jednocześnie zamknię-
cie szkół, przedszkoli i żłobków 
oraz ogranicza prowadzenia dzia-
łalności dydaktycznej na uczel-
niach – do 24 maja br. Wszyst-
kie terminy zależą od utrzymania 
obecnej dyscypliny sanitarnej 
przez Polaków. W najbliższym 
czasie rząd może przedstawić 
decyzje dotyczące prowadzenia 
pewnych form działalności opie-
kuńczej w części placówek.

Minister edukacji narodowej 
Dariusz Piontkowski wyraził na-
dzieję, że sytuacja epidemii po-
zwoli przeprowadzać zaplano-
wane egzaminy przy zachowaniu 
rygorów bezpieczeństwa. 

- Każdy uczeń będzie siedział 
w oddzielnej ławce, aby przepro-
wadzenie egzaminów było bez-

pieczne dla uczniów, nauczycieli 
i ich rodzin – zaznaczył szef re-
sortu edukacji.

Egzamin maturalny
Termin: 8-29 czerwca br.
W tym roku nie będzie ustne-

go egzaminu maturalnego.
Dodatkowy egzamin matu-

ralny powinien odbyć się na po-
czątku lipca br.

Wyniki matury podane praw-
dopodobnie do ok. 11 sierpnia 
br.

Osoby, które chciałyby po-
prawiać egzamin maturalny, mo-
głyby to zrobić na początku wrze-
śnia.

Egzamin ósmoklasisty
Termin: 16-18 czerwca br.
Egzamin ósmoklasisty praw-

dopodobnie będzie mógł być 
sprawdzony do końca lipca. Wte-
dy uczniowie będą mogli prze-
kazywać świadectwa i zaświad-
czenia z wyników egzaminów 
do wybranych przez siebie szkół 
średnich.

Egzamin zawodowy i po-
twierdzający kwalifikacje w za-
wodzie

Formuła (podstawa progra-
mowa) 2012 i 2017: 22 czerwca 
- 9 lipca br.

Formuła (podstawa progra-
mowa) 2019: 17-28 sierpnia br.

Przedłużenie zamknięcia 
szkół, przedszkoli i żłobków

Termin: 24 maja br.
Do tego czasu uczniowie 

szkół podstawowych, ponad-
gimnazjalnych, ponadpodstawo-
wych kontynuują naukę w formie 
zdalnej.

W niedługim terminie rząd 
rozważa możliwość prowadzenia 
pewnych form działalności opie-
kuńczej w części placówek.

Minister nauki i szkolnictwa 
wyższego Wojciech Murdzek za-
znaczył, że w związku z nowymi 
terminami egzaminów matural-
nych modyfikacji ulegnie proces 
rekrutacji do szkół wyższych. 

- Podtrzymana jest zasada, że 
matury są wyznacznikiem jako-
ściowym w rekrutacji na studia 
– podkreślił minister. Jak dodał, 
możliwe jest, by rok akademicki 
rozpoczął się w normalnym try-
bie.

Ograniczenie działalności 
na uczelniach

Termin: 24 maja br.
Nadal nie zostaje zawieszone 

prowadzenie badań naukowych.
Rząd zachęca szkoły wyższe 

do uruchomienia działalności ba-
dawczej, która powinna się odby-
wać w warunkach bezpiecznych, 
uwzględniających aktualny stan 
zagrożenia dla zdrowia pracow-
ników.

Rząd zachęca uczelnie do pla-
nowania powrotu pracowników 
administracyjnych z pracy zdal-
nej na stacjonarną.

Otwarte boiska, wraca ekstraklasa
4 maja otwarte zostaną nie-

które obiekty sportowe. Roz-
grywki piłkarskiej ekstrakla-
sy będą wznowione 29 maja, 
a żużlowej ekstraligi 12 czerwca. 
Sportowcy przygotowujący się 
do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 
będą mogli korzystać z Ośrod-
ków Przygotowań Olimpijskich 
w Spale i Wałczu.

- Chcemy przejść do powro-
tu do normalności sportowej 
w najbliższych tygodniach i mie-
siącach – powiedział Mateusz 
Morawiecki przedstawiając plan 
nowej sportowej rzeczywisto-
ści. - Poprzez te etapy otwierania 
sportu, przedstawiamy możliwo-
ści zarówno dla najmłodszych, 

jak i dla najstarszych, dla sportu 
amatorskiego i zawodowego – 
dodawał. 
DRUGI ETAP

Od 4 maja udostępnione zo-
staną następujące obiekty z infra-
struktury sportowej o charakte-
rze otwartym. 

Maksymalnie do 6 osób:
• Stadiony sportowe (piłkar-

skie, lekkoatletyczne i inne),
• boiska szkolne i wielofunk-

cyjne (w tym Orliki),
• infrastruktura zewnętrzna 

do uprawiania sportów motoro-
wych oraz lotnictwa,

• pola golfowe,
• ośrodki jeździeckie oraz 

otwarte obiekty takie jak: strzel-
nice, tory łucznicze, tory gokar-
towe, tory wrotkarskie i rolko-
we.

Maksymalnie do 2 osób.
• Infrastruktura zewnątrz-

na do uprawiania sportów wod-
nych: kajak, łódka, rower wodny

Maksymalnie do 4 osóby na 
jeden kort:

• Korty tenisowe: otwarte 
i półotwarte.

W przypadku korzystania 
z infrastruktury o charakterze 
otwartym będą obowiązywały 
następujące zasady bezpieczeń-
stwa:

• zachowanie dystansu spo-
łecznego,

• obowiązek zasłaniania twa-
rzy (w momencie dotarcia na 
dany obiekt sportowy, natomiast 
przebywając na np. boisku nie ma 
obowiązku zakrywania twarzy),

• ograniczona liczba osób,
• weryfikacja uczestników 

(zgłoszenie do zarządcy osób 
wchodzących na obiekt),

• brak możliwości korzysta-
nia z szatni i węzła sanitarnego 
(poza WC),

• dezynfekcja urządzeń po 
każdym użyciu i każdej grupie,

• obowiązkowa dezynfekcja 
rąk dla wchodzących i opuszcza-
jących obiekt,

• korzystanie z osobistego 
sprzętu treningowego lub dezyn-
fekcja po każdym użyciu.
TRZECI ETAP

• Zajęcia sportowe w salach 
i halach szkolnych. Maksymalnie 
sześcioosobowe grupy: 

• Treningi grupowe w spor-
tach zawodowych.

• Otwarcie kolejnych ośrod-
ków sportowych dla olimpijczy-
ków i zawodowców.
CZWARTY ETAP

• Udostępnienie infrastruk-
tury o charakterze zamkniętym 
związanych ze sportem, rozryw-
kową i rekreacją:

• Kluby: fitness, taneczne, te-
nista stołowego, sqasha, badmin-
tona, basenów, siłowni, kręgielni, 
parków trampolin, skateparków, 
ścianek wspinaczkowych i inne.

• Imprezy sportowe na otwar-
tej przestrzeni do 50 osób, bez 
udziału publiczności.

• Zasady korzystania z infra-
struktury o charakterze zamknię-
tym:

• zachowanie dystansu spo-
łecznego,

• zasłanianie twarzy (w zależ-
ności od rodzaju uprawianego 
sportu), 

• ograniczona liczba osób,
• weryfikacja uczestników, 

zgłaszanie osób wchodzących na 
obiekt,

• brak możliwości korzysta-
nia z szatni i węzła sanitarnego 
(poza WC), 

• dezynfekcja urządzeń po 
każdym użyciu i każdej grupie,

• obowiązkowa dezynfekcja 
rąk dla wchodzących i opuszcza-
jących obiekt,

• korzystanie z osobistego 
sprzętu treningowego (np. rakie-
ty tenisowe, kask, etc.).
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Jest to niezrozumiałe, gdyż 
projektowany węzeł Śniadowo 
nie jest żadnym „poważnym” ge-
neratorem ruchu. Należy stwier-
dzić, że natężenie ruchu od w. 
Komorowo do węzła Łomża Po-
łudnie będzie takie samo, więc 
przyjmowanie różnych kategorii 
ruchu dla tych odcinków nie jest 
logiczne.

Według danych z General-
nego Pomiaru Ruchu dokona-
nego w 2015 roku ruch na dro-
dze wojewódzkiej nr 677 Łomża 
- Ostrów Mazowiecka, po której 
śladzie budowana jest droga eks-
presowa S61, na odcinku Łom-
ża - granica woj. mazowieckiego 
(czyli odpowiadającemu odcin-

kowi od węzła 
„Łomża Połu-
dnie” w okoli-
ce węzła „Śnia-
dowo” drogi 
S61) wynosił 
11 114 pojaz-
dów na dobę.

Na odcin-
ku od grani-
cy woj. pod-
laskiego do 
skrzyżowania 
z drogą woje-
wódzka nr 672 

Ostrów Mazowiecka - Ostrołę-
ka (węzeł „Śniadowo” - węzeł 
„Komorowo” drogi S61) wyno-
sił 8 808 pojazdów na dobę.

Na odcinku od tego skrzyżo-
wania do Ostrowi Mazowieckiej 
(co odpowiada odcinkowi dro-
gi S61 węzeł „Podborze” - węzeł 
„Komorowo”) wynosił 10 422 
pojazdów.

Jeśli z podawanych przez 
Pana Ministra, założeń i wyli-
czeń, ruch na odcinku „Podbo-
rze” – „Komorowo” miałby wy-
nieść 117 731 581 osi 100 kN, 
to niezrozumiałym jest dlaczego 
na odcinku „Śniadowo”- „Łomża 
Południe” miałaby być on niższy, 
jeśli według GPR 2015 ruch był 
o ok. 10% wyższy. 

Błędność przyjętych założeń 
może wynikać z faktu, że wie-
lu kierowców jadących z państw 
nadbałtyckich, czy Mazur w kie-
runku Warszawy, ze względu na 
wielkie zagęszczenie ruchu na 
drodze wojewódzkiej nr 677,  
starało się zjechać w Łomży na 
sąsiednie drogi krajowe nr 61 
i 63. Według danych ruch na 
drogach DW 677 wyniósł 11 114 
pojazdów, na KD 61 - 7 715 po-
jazdów, a na DK 63 - 6 325 po-
jazdów na dobę. Po wybudowa-
niu S61 prawie 100% kierowców 
będzie jechało drogą ekspresową 
do samego końca, czyli do węzła 
„Podborze”, a nie zjeżdżało z niej 
w Łomży na DK 61 i DK 63.

Prognozy powinny być wy-
konane w oparciu o zatwierdzo-
ne Analizy, a kategoria ruchu 
wyznaczana w oparciu o odpo-
wiednie Katalogi Nawierzchni. 
Istnieją także wskaźniki, które 
mogą w znaczny sposób zaburzyć 
prognozę. Do takich elementów 
zaliczają się wskaźniki związa-
ne z prognozowanym PKB, któ-
re w zależności od podregionu 
mogą znacznie się różnić.

Wskaźniki wzrostu PKB 
będą mniejsze dla woj. podla-
skiego niż dla woj. mazowiec-
kiego. Nasuwa się pytanie, ja-

kie wskaźniki na odcinku drogi 
Śniadowo-Łomża, biegnącej 
przez dwa województwa zosta-
ły uwzględnione? Ważny jest 
też zakładany stopień dowiąza-
nia do odcinków sąsiednich. Na 
bezpośrednio dowiązanych od-
cinkach tej samej drogi stosując 
te same procedury obliczenio-
we uzyskuje się różne wyniki 
projektowanego ruchu, przyj-
mowana jest różna kategoria ru-
chu, co nie do końca jest logicz-
ne.

Istotnymi elementami, któ-
re zapewne nie są uwzględnio-
ne w Prognozie i analizie ru-
chu, a które mogą mieć znaczny 
wpływ na wielkość ruchu są:

- zwiększenie przewozów to-
warów między Unią Europejską 
a Rosją,

- zmiany, związane z budową 
dróg np. S16 (droga szczególnie 
trudna ze względu na uwarunko-
wania środowiskowe i społecz-
ne).

Należy wspomnieć o nega-
tywnych konsekwencjach po-
zostawienia odcinka Śniadowo-
-Łomża jako KR6:

- możliwość wystąpienia 
przedwczesnych zniszczeń na-
wierzchni, w związku z większym 
niż zakładano ruchem,

- możliwość obniżenia bez-
pieczeństwa i komfortu podróżu-
jących,

- możliwość drogich i uciążli-
wych napraw nawierzchni

Panie Ministrze, błędne jest 
założenie, że ruch na drodze S61 
na odcinku „Łomża Południe” – 
„Śniadowo” miałby być mniejszy 
niż na pozostałych odcinkach, 
dlatego jeszcze raz proszę o roz-
ważenie wskazywanych uwag.

Należy podkreślić, iż rozsąd-
nym jest wprowadzenie na obec-
nym etapie (początek robót bu-
dowlanych) zmiany kategorii 
ruchu na odcinku Śniadowo – 
Łomża na KR7. Wprowadzona 
zmiana będzie znacznie korzyst-
niejsza ze względów społecznych 
i ekonomicznym. Polski nie stać 
na robienie prowizorek, a następ-
nie przeprowadzanie drogich 
remontów. Wykonanie droż-
szej i lepszej konstrukcji drogi 
na tym etapie, opłaci się wszyst-
kim, mając na uwadze bardzo 
drogie i skomplikowane remon-
ty nawierzchni betonowej. Pozo-
stawienie niższej kategorii KR6 
tylko na jednym odcinku całej in-
westycji nadaje się do tzw. absur-
dów drogowych. 

W związku z tym pytam Pana 
Ministra:

1. Czy węzeł Śniadowo może 
powodować zmiany natężenia 
ruchu skutkujące inną kategorią 
ruchu przed i za węzłem?

2. Jakie wskaźniki wzrostu 
uwzględniono w zatwierdzonej 
dla odcinka 2 „Analizie i Pro-
gnozie Ruchu”? Z podregionu 
łomżyńskiego? Z podregionu 
ostrołęcko-siedleckiego? Czy 
mieszane? Czy dla wspomnia-
nych przypadków zawsze wyni-
kową jest kategoria KR6?

3. Czy dla pozostałych od-
cinków S61 natężenia ruchu są 
znacząco większe niż na odcinku 
S61 Śniadowo - Łomża? Zwłasz-
cza odcinki Komorowo - Śnia-
dowo oraz odcinki Szczuczyn - 
Guty - Ełk – Raczki?

4. Czy były przygotowywa-
ne jakieś dodatkowe analizy po-
twierdzające poprawność wy-
konanej Prognozy (KR6) na 
odcinku 2 Śniadowo-Łomża? Za-
stanawiające jest, iż jeden odci-
nek jest inny niż pozostałe.

5. Na jakiej podstawie została 
obecnie zmieniona kategoria ru-
chu dla odcinka drogi S61 węzeł 
Komorowo – węzeł Śniadowo je-
śli prognozy ruchu wskazywały 
wynik poniżej normy granicznej 
dla KR7?

6. Czy złożona Analiza i pro-
gnoza ruchu dla odcinka 1 była 
zatwierdzona bez uwag? Czy 
były składane rewizje tego doku-
mentu?

Z poważaniem
Lech Antoni Kołakowski, 

Poseł na Sejm RP".

aktualności

Omen

Jeden z najlepszych horrorów 
w historii kina. Do dziś żaden nie 
jest tak dobry i tak straszny, jak 
obraz Richarda Donnera o dziecku 
szatana. Kto by pomyślał, że 
horror sprzed czterdziestu lat 
będzie robił takie niesamowite 
wrażenie także dziś.

Mamy tajemnicę, autentyczną grozę, 
świetne aktorstwo, sugestywną muzy-
kę i piękne zdjęcia. Nie ma w „Omenie” 
epatowani krwią, jest po prostu strasznie 
i przerażająco.

Przyszedł na świat o szóstej rano, szó-
stego dnia szóstego miesiąca. Chłopiec 
urodził się w Rzymie, ma dziwne znamię 
w kształcie trzech szóstek. Jego matka 
umiera przy porodzie. Chwilę później 
w tym samym szpitalu umiera nowo na-
rodzony syn ambasadora USA Roberta 
Thorna (Gregory Peck). 

Mężczyzna nie wie, jak ma przekazać 
tę straszną wiadomość swej żonie Kathe-
rine (Lee Remick). Za namową miejsco-
wego księdza decyduje się więc adopto-
wać w tajemnicy chłopca ze znamieniem. 
W ten sposób Damien, bo takie dziecko 
dostaje imię, staje się członkiem jednej 
z najbardziej wpływowych i szanowanych 
rodzin w Ameryce. 

Od najmłodszych lat był niezwykłym 
dzieckiem. Wybitnie inteligentny, ale 
i zamknięty w sobie, nigdy nie chorował. 
Budził też nie wytłumaczony, paniczny lęk 
w zwierzętach. W dniu piątych urodzin 
Damiena jego niania popełnia makabrycz-
ne samobójstwo. To pierwszy z wielu tra-
gicznych i upiornych wypadków, które 
wydarzą się wokół chłopca. Robert Thorn 
zaczyna dostrzegać, że jego przybrany syn 
jest nie tylko wyjątkowy, ale także zły. Za-
czyna badać pochodzenie adoptowanego 
dziecka. W toku prywatnego śledztwa 
pojawia się podejrzenie, że Damien jest 
wcielonym Szatanem. Myśl wydaje się ab-
surdalna, ale jeżeli jest prawdziwa? 

Koncept prosty, ale jakże przewrotny 
– czytamy w recenzji Filwebu. Księciem 
ciemności, Antychrystem staje się tutaj 
dziecko, a więc istota z definicji niegroźna 
i potrzebująca opieki. I gdyby nie rewela-
cyjny Harvey Stephens grający Damiena, 
być może nigdy nie uwierzylibyśmy, że 

dorośli, rozsądni ludzie mogliby zobaczyć 
w małym chłopcu samego diabła.

Wystarczy spojrzeć na porcelanową 
twarz Damiena, wystarczy zajrzeć w jego 
nieprzeniknione oczy, żeby uwierzyć, 
że to zło w czystej postaci, zło idealne. 
Damien wypowiada w filmie tylko kilka 
słów, a poza tym wydaje z siebie jedynie 
wściekłe krzyki lub uparcie milczy. Cały 
film oprawił muzycznie Jerry Goldsmith, 
a główny temat muzyczny „Ave Satani” 
dotąd jeży włos na głowach i jest jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych motywów 
w historii muzyki filmowej.

Reżyser filmu, co istotne, nie nad-
używa ani jednoznacznej symboliki, ani 

tym bardziej nie epatuje trudnymi do 
wyjaśnienia zjawiskami. Powoduje to 
wrażenie, że zdarzenia, których jesteśmy 
świadkami wcale nie muszą być wyni-
kiem oddziaływania nadnaturalnych 
mocy. Może to jedynie pogłębiająca się 
psychoza obciążonego obowiązkami dy-
plomaty?

Realizacja tego filmu owiana jest 
mroczną legendą, pełną fatalnych wypad-
ków i złowieszczych zbiegów okoliczności. 
Ile w tym akcji reklamowej, a ile przypad-
ku? Pewne są natomiast następujące fakty 
(niektóre może trochę podkoloryzowane):

Pierwszego dnia zdjęć jeden z człon-
ków ekipy miał wypadek, w którym cał-

kowicie zniszczony został jego samochód.
Samolot, w którym leciał scenarzysta 

David Seltzer został uderzony piorunem.
W hotelu, w którym mieszkał reżyser 

wybuchła bomba podłożona przez tajną 
irlandzką organizację wojskową.

Kiedy zdjęcia do filmu dobiegły końca 
John Richardson, odpowiadający w filmie 
za efekty specjalne, jadąc na plan innego 
filmu miał wypadek samochodowy, jego 
partnerce ucięło głowę, a rzecz wydarzyła 
się w pobliżu miasteczka, które nazywało 
się... Ommen.

Podczas kręcenia scen w zoo dwa lwy 
zagryzły strażnika.

David Warner (filmowy Terry Walsh), 
został ciężko ranny podczas kręcenia sce-
ny ataku psa na cmentarzu. Odwieziono 
go do szpitala.

Po zakończeniu zdjęć w Izraelu wy-
najęto prywatny odrzutowiec, który 
miał zabrać Gregory'ego Pecka do USA. 
W ostatniej chwili aktor odwołał lot z cze-
go skorzystało pięciu japońskim biznes-
menów. Samolot uległ katastrofie, wszy-
scy zginęli.

Na koniec, dla tych, którzy już są 
przestraszeni. David Seltzer stwierdził, 
że napisał scenariusz tylko dlatego, że po-
trzebował pieniędzy. Twierdził również, 
że umieścił akcję w Londynie, ponieważ 
marzył o podróży do Anglii. „Zrobiłem 
to wyłącznie dla pieniędzy. Byłem całko-
wicie spłukany. Przeraża mnie to, ilu ludzi 
wierzy w tę całą głupotę”.

Pewnie nie wiesz...
W filmie mylone są pojęcia „krzyża” 

i „krucyfiksu”. Ten ostatni „crucifixus” 
znaczy „ukrzyżowany”, a więc jest to krzyż 
z przymocowaną figurką Jezusa Chrystusa.

By sprowokować pawiany do ataku na 
samochód, umieszczono w nim przywódcę 
stada z opiekunem z zoo. 

Gregory Peck przyjął rolę w filmie za 
niecałe 250 tys. dolarów, ale reżyser zapew-
nił mu 10 proc. udziału w zyskach. Film 
w samych Stanach zarobił 60 milionów do-
larów i dzięki temu było to najwyższe wyna-
grodzenie w karierze Gregory Pecka.

Reżyser nie chciał męczyć złotych rybek, 
w scenie rozbicia akwarium wykorzystano 
martwe sardynki pomalowane złotą farbą. 

Taksówkarz, który wozi filmowego 
Thorna po Włoszech, był synem mafiosa. 
W jeden ze scen widać bandaż na jego kciu-
ku, to Gregory Peck przytrzasnął mu dłoń 
drzwiami auta.

Gregory Peck przyjął rolę, mimo że tro-
chę wcześniej jego syn, reporter telewizyjny 
Jonathan, popełnił samobójstwo.

Harvey Stephens (Damien) podczas 
eliminacji, gdy miał zagrać atak agresji, 
krzyczał i drapał twarz reżysera i kopnął go 
w krocze. 

Gregory Peck nalegał na powtórne uję-
cia, gdy na pierwszych widać było jego po-
dwójny podbródek.

Omen
Stopklatka piątek 21.45

HALO TV NA MAJÓWKĘ

Diabeł 
wcielony

Batalia posła Kołakowskiego  
o mocniejszą Via Balticę

Odcinek KR

w. Podborze - w. Komorowo KR7

w. Komorowo - w. Śniadowo KR7

w. Śniadowo - w. Łomża Płd. KR6

w. Łomża Płd. - w. Łomża Zach. KR7

w. Łomża Zach. - w. Nowogród KR7

w. Nowogród – w. Łomża Płn. KR7

w. Łomża Płn. - w. Kolno KR7

w. Kolno - w. Stawiski KR7

w. Stawiski - w. Grabowo KR7

w. Grabowo - w. Szczuczyn KR7

w. Raczki - w. Suwałki Płd.
KR6 (maksymalna - nie 
było wtedy KR7)

w. Suwałki Południe - w. Zahańcze (w. Suwałki Zachód) KR7

w. Zahańcze (w. Suwałki Zachód) - w. Suwałki Północ KR7

w. Suwałki Północ - w. Szypliszki KR7

w. Szypliszki – Budzisko KR7
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Omen

Jeden z najlepszych horrorów 
w historii kina. Do dziś żaden nie 
jest tak dobry i tak straszny, jak 
obraz Richarda Donnera o dziecku 
szatana. Kto by pomyślał, że 
horror sprzed czterdziestu lat 
będzie robił takie niesamowite 
wrażenie także dziś.

Mamy tajemnicę, autentyczną grozę, 
świetne aktorstwo, sugestywną muzy-
kę i piękne zdjęcia. Nie ma w „Omenie” 
epatowani krwią, jest po prostu strasznie 
i przerażająco.

Przyszedł na świat o szóstej rano, szó-
stego dnia szóstego miesiąca. Chłopiec 
urodził się w Rzymie, ma dziwne znamię 
w kształcie trzech szóstek. Jego matka 
umiera przy porodzie. Chwilę później 
w tym samym szpitalu umiera nowo na-
rodzony syn ambasadora USA Roberta 
Thorna (Gregory Peck). 

Mężczyzna nie wie, jak ma przekazać 
tę straszną wiadomość swej żonie Kathe-
rine (Lee Remick). Za namową miejsco-
wego księdza decyduje się więc adopto-
wać w tajemnicy chłopca ze znamieniem. 
W ten sposób Damien, bo takie dziecko 
dostaje imię, staje się członkiem jednej 
z najbardziej wpływowych i szanowanych 
rodzin w Ameryce. 

Od najmłodszych lat był niezwykłym 
dzieckiem. Wybitnie inteligentny, ale 
i zamknięty w sobie, nigdy nie chorował. 
Budził też nie wytłumaczony, paniczny lęk 
w zwierzętach. W dniu piątych urodzin 
Damiena jego niania popełnia makabrycz-
ne samobójstwo. To pierwszy z wielu tra-
gicznych i upiornych wypadków, które 
wydarzą się wokół chłopca. Robert Thorn 
zaczyna dostrzegać, że jego przybrany syn 
jest nie tylko wyjątkowy, ale także zły. Za-
czyna badać pochodzenie adoptowanego 
dziecka. W toku prywatnego śledztwa 
pojawia się podejrzenie, że Damien jest 
wcielonym Szatanem. Myśl wydaje się ab-
surdalna, ale jeżeli jest prawdziwa? 

Koncept prosty, ale jakże przewrotny 
– czytamy w recenzji Filwebu. Księciem 
ciemności, Antychrystem staje się tutaj 
dziecko, a więc istota z definicji niegroźna 
i potrzebująca opieki. I gdyby nie rewela-
cyjny Harvey Stephens grający Damiena, 
być może nigdy nie uwierzylibyśmy, że 

dorośli, rozsądni ludzie mogliby zobaczyć 
w małym chłopcu samego diabła.

Wystarczy spojrzeć na porcelanową 
twarz Damiena, wystarczy zajrzeć w jego 
nieprzeniknione oczy, żeby uwierzyć, 
że to zło w czystej postaci, zło idealne. 
Damien wypowiada w filmie tylko kilka 
słów, a poza tym wydaje z siebie jedynie 
wściekłe krzyki lub uparcie milczy. Cały 
film oprawił muzycznie Jerry Goldsmith, 
a główny temat muzyczny „Ave Satani” 
dotąd jeży włos na głowach i jest jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych motywów 
w historii muzyki filmowej.

Reżyser filmu, co istotne, nie nad-
używa ani jednoznacznej symboliki, ani 

tym bardziej nie epatuje trudnymi do 
wyjaśnienia zjawiskami. Powoduje to 
wrażenie, że zdarzenia, których jesteśmy 
świadkami wcale nie muszą być wyni-
kiem oddziaływania nadnaturalnych 
mocy. Może to jedynie pogłębiająca się 
psychoza obciążonego obowiązkami dy-
plomaty?

Realizacja tego filmu owiana jest 
mroczną legendą, pełną fatalnych wypad-
ków i złowieszczych zbiegów okoliczności. 
Ile w tym akcji reklamowej, a ile przypad-
ku? Pewne są natomiast następujące fakty 
(niektóre może trochę podkoloryzowane):

Pierwszego dnia zdjęć jeden z człon-
ków ekipy miał wypadek, w którym cał-

kowicie zniszczony został jego samochód.
Samolot, w którym leciał scenarzysta 

David Seltzer został uderzony piorunem.
W hotelu, w którym mieszkał reżyser 

wybuchła bomba podłożona przez tajną 
irlandzką organizację wojskową.

Kiedy zdjęcia do filmu dobiegły końca 
John Richardson, odpowiadający w filmie 
za efekty specjalne, jadąc na plan innego 
filmu miał wypadek samochodowy, jego 
partnerce ucięło głowę, a rzecz wydarzyła 
się w pobliżu miasteczka, które nazywało 
się... Ommen.

Podczas kręcenia scen w zoo dwa lwy 
zagryzły strażnika.

David Warner (filmowy Terry Walsh), 
został ciężko ranny podczas kręcenia sce-
ny ataku psa na cmentarzu. Odwieziono 
go do szpitala.

Po zakończeniu zdjęć w Izraelu wy-
najęto prywatny odrzutowiec, który 
miał zabrać Gregory'ego Pecka do USA. 
W ostatniej chwili aktor odwołał lot z cze-
go skorzystało pięciu japońskim biznes-
menów. Samolot uległ katastrofie, wszy-
scy zginęli.

Na koniec, dla tych, którzy już są 
przestraszeni. David Seltzer stwierdził, 
że napisał scenariusz tylko dlatego, że po-
trzebował pieniędzy. Twierdził również, 
że umieścił akcję w Londynie, ponieważ 
marzył o podróży do Anglii. „Zrobiłem 
to wyłącznie dla pieniędzy. Byłem całko-
wicie spłukany. Przeraża mnie to, ilu ludzi 
wierzy w tę całą głupotę”.

Pewnie nie wiesz...
W filmie mylone są pojęcia „krzyża” 

i „krucyfiksu”. Ten ostatni „crucifixus” 
znaczy „ukrzyżowany”, a więc jest to krzyż 
z przymocowaną figurką Jezusa Chrystusa.

By sprowokować pawiany do ataku na 
samochód, umieszczono w nim przywódcę 
stada z opiekunem z zoo. 

Gregory Peck przyjął rolę w filmie za 
niecałe 250 tys. dolarów, ale reżyser zapew-
nił mu 10 proc. udziału w zyskach. Film 
w samych Stanach zarobił 60 milionów do-
larów i dzięki temu było to najwyższe wyna-
grodzenie w karierze Gregory Pecka.

Reżyser nie chciał męczyć złotych rybek, 
w scenie rozbicia akwarium wykorzystano 
martwe sardynki pomalowane złotą farbą. 

Taksówkarz, który wozi filmowego 
Thorna po Włoszech, był synem mafiosa. 
W jeden ze scen widać bandaż na jego kciu-
ku, to Gregory Peck przytrzasnął mu dłoń 
drzwiami auta.

Gregory Peck przyjął rolę, mimo że tro-
chę wcześniej jego syn, reporter telewizyjny 
Jonathan, popełnił samobójstwo.

Harvey Stephens (Damien) podczas 
eliminacji, gdy miał zagrać atak agresji, 
krzyczał i drapał twarz reżysera i kopnął go 
w krocze. 

Gregory Peck nalegał na powtórne uję-
cia, gdy na pierwszych widać było jego po-
dwójny podbródek.

Omen
Stopklatka piątek 21.45

HALO TV NA MAJÓWKĘ

Diabeł 
wcielony
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dla siebie
Jak zdobyto Dziki Zachód

TVN7 piątek 9.15

Western. Rodzina Prescottów wyrusza z Nowej Anglii, 

chcąc dzielić niełatwy los pionierów kolonizujących Dziki 

Zachód. W czasie wędrówki zostają napadnięci przez 

bandę złoczyńców, dzięki pomocy trapera Linusa udaje 

się im wyjść z opresji. Niebawem drogi dwóch sióstr się 

rozchodzą.

Skok życia
TV6 piątek 23.00

Sensacyjny. Bracia Frankie i James popełnili 

przestępstwo. Frankie wziął winę na siebie i trafił do 

więzienia. James zaczął nowe, uczciwe życie. Ma dobrą 

pracę i marzy o tym, by poślubić ukochaną i założyć 

własną firmę. Frankie po dziesięciu latach wychodzi 

z więzienia. Planuje napad na bank...

Zielona strefa
TV Puls sobota 20.00

Sensacyjny. Bagdad, rok 2003. Kierujący oddziałem 

poszukującym broni masowego rażenia Roy Miller trafia 

na trop generała, który może znać miejsce irackiego 

arsenału nuklearnego. Jego działania są ograniczane 

przez wpływowego urzędnika z Waszyngtonu.

Sekcja 8.
Nowa TV sobota 22.00

Sensacyjny. Podczas szkolenia w kolumbijskiej dżungli 

giną żołnierze amii amerykańskiej. W wyjaśnienie 

zdarzenia zostaje zaangażowany były komandos, obecnie 

agent amerykańskiej agencji rządowej zwalczającej 

przestępczość narkotykową DEA, Tom Hardy  

(John Travolta).

Listy do Julii
Stopklatka niedziela 20.00

Komedia romantyczna. Sophie i jej narzeczony udają się 

do Włoch. W Weronie bohaterka dociera do miejsca, gdzie 

mieszkała Julia Capuletti. Tam nieszczęśliwie zakochani 

zostawiają przyczepione do muru listy. Amerykanka 

postanawia odszukać autorkę jednego z nich.

Ze śmiercią  
jej do twarzy

Czarna komedia z aktorskim super trio: Meryl 
Streep – Goldie Hawn – Bruce Willis.

Dwie przyjaciółki rywalizują ze sobą o karierę, 
popularność, a wreszcie o mężczyznę. Ciągła wal-
ka o bycie lepszą skłania je do wypicia magicznego 
eliksiru, zapewniającego rzekomo wieczną mło-
dość. 

Madeline, gwiazda show-biznesu, coraz bar-
dziej odczuwa nieubłagany upływ czasu. Ratun-
kiem okazuje się dr Menville, narzeczony jej przy-
jaciółki, Helen, który jest cenionym specjalistą 
chirurgii plastycznej. Niewinna z pozoru znajo-
mość kończy się ślubem. Wściekła z rozpaczy Helen 
poprzysięga zemstę. 

Po latach kobiety znów się spotykają. Madeline 
jest zdruzgotana znakomitym wyglądem dawnej 
przyjaciółki. Chwytając się każdego sposobu na 
ratowanie upadłej urody, trafia do tajemniczej ko-
biety, od której otrzymuje specyfik gwarantujący 
wieczną młodość i urodę.

Wkrótce wychodzi na jaw, że z jej porad sko-
rzystała też Helen. Okazuje się, że użycie eliksiru 
pociąga za sobą poważne komplikacje...Ponieważ 
obie korzystają z tej cudownej mikstury, znowu 
mają równe szanse i konflikt wybucha z nową siłą.

Waleczne panie

Pewnie  
nie wiesz...

• Podczas kręcenia sceny walki  
na łopaty, Meryl Streep zraniła 
Goldie Hawn w policzek.

• Zajmująca się w filmie czarną 
magią Isabella Rosselini korzystała 
z dublerki w scenach, w których 
wystąpiła nago.

• Symbol na pudełku, w którym 
Lisle trzyma eliksir młodości, 

to anch – „crux ansata”, „krzyż 
egipski” – hieroglif oznaczający 
życie. Był symbolem płodności, 
jego kształt miał symbolizować 
kobiece łono. 

• Pneumatyczny stanik, 
zaprojektowany dla Meryl 
Streep, by jej piersi wyglądały 
młodziej po wypiciu eliksiru, 
nie zdał egzaminu. Jeden 
z asystentów stał wiec za aktorką, 
podtrzymywał i ustawiał biust 

w odpowiedniej pozycji przed 
kamerą.

Ze śmiercią jej do twarzy
TVN7 piątek 23.20



Dzień świstaka

Codziennie 
to samo

Kultowa komedia romantyczna z doskonałymi ro-
lami Billa Murraya i Andie McDowell. Zarozumiały 
i egoistyczny Phil Connors, popularny telewizyjny me-
teorolog, wyrusza już po raz czwarty do Punxsutawney 
w Pensylwanii, by relacjonować obchodzony tu uroczy-
ście co roku 2 lutego Dzień Świstaka. Zwierzak o imieniu 
Phil przepowiada jak długo jeszcze potrwa zima. Legenda 
mówi, że jeśli świstak wyjrzy z norki i zobaczy swój cień 
(słonecznie),będzie jeszcze długi mróz; jeśli cienia nie 
będzie – wkrótce przyjdzie wiosna. 

Zgorzkniały i cyniczny Connors gardzi prowincjusza-
mi i marzy o jak najszybszym powrocie do Filadelfii. Ale 
gdy nazajutrz o 6 budzi go ten sam co wczoraj przebój, 
stwierdza z przerażeniem, że znowu jest 2 lutego i znowu 
rozpoczyna się koszmarny Dzień Świstaka. Identycznych 
poranków i dni będzie, niestety, więcej. Schwytany w pę-
tlę czasu Connors musi wciąż na nowo przeżywać najgor-

szy dzień swojego życia. Stopniowo jednak przyzwyczaja 
się do sytuacji, zaczyna rozglądać się wokół siebie, do-
strzegać innych ludzi i odnajduje niespodziewanie miłość 
w osobie uroczej Rity...

Pewnie nie wiesz...
Bill Murray został dwukrotnie ugryziony przez świstaka 

podczas zdjęć filmowych. 
Film nakręcono w Woodstock w Illinois. Upamiętniono 

w nim miejsca, które są ważne w filmie: na krawężniku jest 
tabliczka z napisem „Bill Murray wszedł tutaj” (filmowy 
bohater nieustannie wchodzi tu w kałużę), „Ned's Corner” 
(Narożnik Neda), to miejsce w którym Phil był nieustannie 
zaczepiany przez Neda Ryersona.

Od 1887 roku świstak Phil zobaczył swój cień 113 razy 
(ostatni raz w 2018 r.), zaś cienia nie zobaczył 20 razy (po 
raz ostatni w tym roku). 

Dzień świstaka
TV4 niedziela 22.00

Pięć połączonych ze sobą historii: brutalnych, krwawych ale 
i czasami nieodparcie śmiesznych. Opowiedziane są błyskotliwie, 
a na dodatek doskonale zagrane.

„Pulp Fiction” to komedia pełna krwi, flaków, osobliwego seksu, 
prochów, ustawionych walk, trupów i dziwnych typów, zachęcająca 
do mrocznej podróży przez pokolenia – pisał amerykański krytyk.

Jeden z najlepszych, a na pewno najbardziej kultowych filmów 
wszech czasów. Dwaj zabójcy, Vincent ( John Travolta) i Jules (Sa-
muel L. Jackson), muszą odzyskać walizkę z tajemniczą zawartością, 
należącą do ich szefa, gangstera Marsellusa. Udaje im się, ale w trak-
cie akcji nie wszystko idzie po ich myśli. Tymczasem Marsellus za-
jęty jest interesami związanymi z boksem. Oddaje Vincentowi pod 
opiekę swoją młodą żonę, Mię (Uma Thurman). Vincent i Mia idą 
do restauracji, gdzie wygrywają konkurs twista. Później jednak Mia 
przedawkowuje heroinę i jest na granicy śmierci. Marsellus nato-
miast nie tylko zostaje oszukany przez boksera (Bruce Willis), któ-
remu zapłacił za przegranie walki, ale i wpada razem z nim w ręce 
demonicznego właściciela lombardu.

Nieobliczalni

Gliniarze 
na tropie
Kasowa komedia sensacyjna, 

uznana za francuski film wszech cza-
sów. Tytułowi bohaterowie to skraj-
nie różniący się między sobą paryscy 
policjanci. Obaj uparcie dążą do 
ukarania winnych, którzy sprytnie 
unikają odpowiedzialności za popeł-
nione czyny, i obaj zgodnie twierdzą, 
że nie ma ludzi nietykalnych. 

Drogi tytułowych „nieobliczal-
nych” krzyżują się, kiedy zostaje 
zamordowana żona polityka. Czar-
noskóry glina Ousmane zmusza 
funkcjonariusza Francoisa Monge’a, 
z paryskiej policji kryminalnej, do 
wspólnego rozwiązywania zagadki 
śmierci żony wpływowego polityka. 
Pierwszy stosuje niekonwencjonal-
ne metody działania, wzbudzając 
konsternację i spustoszenie wśród 
elit politycznych Francji. Drugi, roz-
miłowany w serialu „Gliniarz z Be-
verly Hills”, zaczyna zgrywać bohate-
ra filmów akcji, choć zdecydowanie 
lepiej wychodzi mu podrywanie 
dziewczyn. 

Nieobliczalni
TVP Kultura sobota 20.10

Amerykański gangster

Narkotykowe 
królestwo

Dla miłośników dobrego kina sensacyjnego. Film Ridleya 
Scotta, który otrzymał dwie nominacje do Oscara i trzy do 
Złotego Globu.

Nowy Jork, koniec lat 60. XX w. Frank Lucas (Denzel Wa-
shington), od 15 lat jest szoferem Bumpy Johnsona, mafijnego 
bossa z Harlemu. Kiedy jego szef ginie, Frank postanawia prze-
jąć narkotykowy biznes, ubiegając przy tym licznych konku-
rentów. Dociera do producentów w południowo-wschodniej 
Azji i wykorzystując powracających z wietnamskiej wojny 
żołnierzy (także tych w trumnach!) zapewnia sobie szybkie 
dostawy dobrej jakości narkotyków. Dzięki temu wkrótce jest 
w stanie zaoferować towar lepszy i o połowę tańszy niż konku-
renci. Więcej – jest w stanie zapewnić sobie współpracę policji, 
dzięki czemu szybko osiąga pozycję, którą kiedyś miał Bumpy, 
a nawet sięga wyżej.

I kto wie jak długo trwałby na szczycie, gdyby nie Richie 
Roberts (Russell Crowe), nieprzekupny gliniarz z wydziału 
antynarkotykowego. Nie jest lubiany przez swoich kolegów, 
a kiedy oddaje przechwycony od gangsterów milion dolarów, 
przez innych policjantów zostaje uznany za niebezpiecznego 
wariata. A jego celem staje się właśnie Frank Lucas...

Pewnie nie wiesz...
Film opowiada praw-

dziwą historię Franka Lu-
casa, nowojorskiego króla 
narkotykowego. Denzel Wa-
shington spędził z nim wiele 
godzin i stwierdził, że miało 
to wpływ na jego osobowość. 
Z wdzięczności, po zakończe-
niu filmu, Washington kupił 
Lucasowi Rolls-Roycea.

Denzel Washington, jako 
Frank Lucas, nosi w filmie aż 
64 różne ubrania.

Denzel Washington miał 
tak skonstruowana umowę, 
że honorarium-20 milionów 
dolarów otrzymał, mimo że 
produkcje filmu odwołano. 
Gdy prace ruszyły po raz dru-
gi, po raz drugi otrzymał 20 
milionów dolarów. 

Niemal wszystkie filmowe 
plenery są autentyczne. Wyją-
tek stanowiła jedynie kawiarnia Franka Lucasa, która zbudowa-
no w filmowym atelier.

Amerykański gangster
TVN7 sobota 22.25

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 

ponad 200 milionów dolarów, kosz-
tował 8 milionów.

Czerwony Chevrolet Chevelle 
Malibu, którym w filmie jeździł Vin-
cent (Travolta), był prywatną wła-
snością Quentina Tarantino. Został 
skradziony podczas produkcji filmu 
w 1994 roku, odnaleziono go dopiero 
w 2013 roku.

Restaurację „Jack Rabbit Slim's” 
zbudowało 75 robotników w 9 tygo-
dni. Kosztowała 75 tys. dolarów.

„Pulp fiction” to literatura bru-
kowa, szmatławe czytadło, książki 
niskiej jakości produkowane w maso-
wych nakładach, dla niewymagają-
cych czytelników.

Pulp Fiction

Wybuchowa 
mieszanka 

losów

Pulp Fiction
Stopklatka niedziela 22.00

wybierz  
coś  

dla siebie
Jak zdobyto Dziki Zachód

TVN7 piątek 9.15

Western. Rodzina Prescottów wyrusza z Nowej Anglii, 

chcąc dzielić niełatwy los pionierów kolonizujących Dziki 

Zachód. W czasie wędrówki zostają napadnięci przez 

bandę złoczyńców, dzięki pomocy trapera Linusa udaje 

się im wyjść z opresji. Niebawem drogi dwóch sióstr się 

rozchodzą.

Skok życia
TV6 piątek 23.00

Sensacyjny. Bracia Frankie i James popełnili 

przestępstwo. Frankie wziął winę na siebie i trafił do 

więzienia. James zaczął nowe, uczciwe życie. Ma dobrą 

pracę i marzy o tym, by poślubić ukochaną i założyć 

własną firmę. Frankie po dziesięciu latach wychodzi 

z więzienia. Planuje napad na bank...

Zielona strefa
TV Puls sobota 20.00

Sensacyjny. Bagdad, rok 2003. Kierujący oddziałem 

poszukującym broni masowego rażenia Roy Miller trafia 

na trop generała, który może znać miejsce irackiego 

arsenału nuklearnego. Jego działania są ograniczane 

przez wpływowego urzędnika z Waszyngtonu.

Sekcja 8.
Nowa TV sobota 22.00

Sensacyjny. Podczas szkolenia w kolumbijskiej dżungli 

giną żołnierze amii amerykańskiej. W wyjaśnienie 

zdarzenia zostaje zaangażowany były komandos, obecnie 

agent amerykańskiej agencji rządowej zwalczającej 

przestępczość narkotykową DEA, Tom Hardy  

(John Travolta).

Listy do Julii
Stopklatka niedziela 20.00

Komedia romantyczna. Sophie i jej narzeczony udają się 

do Włoch. W Weronie bohaterka dociera do miejsca, gdzie 

mieszkała Julia Capuletti. Tam nieszczęśliwie zakochani 

zostawiają przyczepione do muru listy. Amerykanka 

postanawia odszukać autorkę jednego z nich.

Ze śmiercią  
jej do twarzy

Czarna komedia z aktorskim super trio: Meryl 
Streep – Goldie Hawn – Bruce Willis.

Dwie przyjaciółki rywalizują ze sobą o karierę, 
popularność, a wreszcie o mężczyznę. Ciągła wal-
ka o bycie lepszą skłania je do wypicia magicznego 
eliksiru, zapewniającego rzekomo wieczną mło-
dość. 

Madeline, gwiazda show-biznesu, coraz bar-
dziej odczuwa nieubłagany upływ czasu. Ratun-
kiem okazuje się dr Menville, narzeczony jej przy-
jaciółki, Helen, który jest cenionym specjalistą 
chirurgii plastycznej. Niewinna z pozoru znajo-
mość kończy się ślubem. Wściekła z rozpaczy Helen 
poprzysięga zemstę. 

Po latach kobiety znów się spotykają. Madeline 
jest zdruzgotana znakomitym wyglądem dawnej 
przyjaciółki. Chwytając się każdego sposobu na 
ratowanie upadłej urody, trafia do tajemniczej ko-
biety, od której otrzymuje specyfik gwarantujący 
wieczną młodość i urodę.

Wkrótce wychodzi na jaw, że z jej porad sko-
rzystała też Helen. Okazuje się, że użycie eliksiru 
pociąga za sobą poważne komplikacje...Ponieważ 
obie korzystają z tej cudownej mikstury, znowu 
mają równe szanse i konflikt wybucha z nową siłą.

Waleczne panie

Pewnie  
nie wiesz...

• Podczas kręcenia sceny walki  
na łopaty, Meryl Streep zraniła 
Goldie Hawn w policzek.

• Zajmująca się w filmie czarną 
magią Isabella Rosselini korzystała 
z dublerki w scenach, w których 
wystąpiła nago.

• Symbol na pudełku, w którym 
Lisle trzyma eliksir młodości, 

to anch – „crux ansata”, „krzyż 
egipski” – hieroglif oznaczający 
życie. Był symbolem płodności, 
jego kształt miał symbolizować 
kobiece łono. 

• Pneumatyczny stanik, 
zaprojektowany dla Meryl 
Streep, by jej piersi wyglądały 
młodziej po wypiciu eliksiru, 
nie zdał egzaminu. Jeden 
z asystentów stał wiec za aktorką, 
podtrzymywał i ustawiał biust 

w odpowiedniej pozycji przed 
kamerą.

Ze śmiercią jej do twarzy
TVN7 piątek 23.20



Tę część cyklu o łomżyńskich na-
zwiskach otwiera antroponim, który 
nosili żydowscy mieszkańcy Łomży. 
Mężczyzna o nazwisku Lejman, noszą-
cy polskie imię, mieszkał w mieście do 
1985 r., którym w źródłach oznaczono 
datę jego śmierci. Przy nazwiskach jego 
przodków z początku XX wieku również 
znajdujemy polskie imiona, np. LEJ-
MAN Kazimiera, córka Konstantego lat 
40, włościanina, robotnika i Anny Wi-
śniewskiej lat 40, urodzona w Jedwab-
nem 21.01.1901, 15/1901. Te zapisy 
poświadczają proces asymilacji ludności 
żydowskiej. 

W starszych metrykach przy wspo-
mnianym nazwisku znajdujemy jeszcze 
typowe imiona żydowskie, np.:  Lejman 
Berek, Mejer; 5/1856, Łomża; Lejman 
Gerszk, Berek; 16/1882, Łomża; Lej-
man Szloma, Abram Moszk; 21/1887, 
Łomża; Lejman Moszk, Berek; 
49/1906, Łomża. Wówczas nazwisko 
to ma również swoją nieustabilizowaną 
formę: LEJMANOWICZ: Lejmano-
wicz Jenta Fejga, Eliasz;14/1847, Łom-
ża; Lejmanowicz Elka Bluma, Chona; 
14/1886, Łomża; Lejmanowicz Perla, 
Lejba; 34/1902, Łomża. 

Na ziemiach polskich zarówno 

dziś, jak i w przeszłości, spotykamy się 
z ogromną ilością grup etnicznie i języ-
kowo obcych. Ten fakt spowodował, że 
rodzime nazewnictwo zostało wzbo-
gacone za sprawą napływających cu-
dzoziemców i procesów ich asymilacji, 
a także na skutek poszerzania granic na-
szego kraju w przeszłości. Jak zauważa 
Jan Stanisław Bystroń w swoim opraco-
waniu pt. „Nazwiska polskie”:

„Mamy tu do czynienia z jednej stro-
ny z rozwojem nazwisk wewnątrz grupy, 
następnie zaś z ich stosunkiem do lud-
ności tubylczej, która zrazu nie utrzy-
mując bliższych związków z obcymi, 
oznacza ich zbiorowo, potem dopiero 
w miarę podejmowania coraz to żyw-
szych stosunków, wciąga ich w swój sys-
tem oznaczania”.

Procesu tworzenia się i ustalania na-
zwisk w środowisku obcokrajowców jest 
niezwykle ciekawy. Na uwagę zasługuje 
przede wszystkim interesująca asymila-
cja grupy żydowskiej, czego efekty wi-
doczne były także na ziemi łomżyńskiej. 
W źródłach łomżyńskich znajdujemy 
liczne nazwiska mieszkańców Łomży 
żydowskiego pochodzenia, np.:

BOGUS(I)ZEWICZ: Touba Szolimow-
na Boguszewicz, Panna… zniegdy Szoli-
ma i żyjącej Itki Lemelowny małżonków 
Berkowiczow Boguszewicz zrodzoną, 
we Wsi Jurcu urodzoną, tu w Łomży 
przy Matce zamieszkałą 1848, APŁ z. 
169, syg. 35; Estera Szolimowna Bogu-
siewicz, urodzona w Mieście Nowogro-
dzie, zamieszkała w Łomży… Corka 
niegdy Szolima i żyjącej Itty Lemelowny 
małżonków Berkowiczow Bogusiewicz, 
1852, APŁ z. 169, syg. 41; Szmul Jan-
kiel Szolimowicz Bogusiewicz, Młodzia-
nem czeladnikiem młynarskim zniegdy 
Szolima i żyjącej Itki Lemkowny mał-
żonków Lejzorowiczow Bogusiewicz 
zrodzonym w mieście Nowogrodzie 
urodzonym, tu w Łomży przy Matce za-
mieszkałym… 1853, APŁ z. 169, syg. 
43; Sora Ryfka, córka Szmula Jankiela 
Szolimowicza Bogusiewicz, 1854, APŁ 
z. 169, syg. 45; nazwisko utworzone od 
im. Bogusz, formy imion teoforycznych 
z Bogo-, Bogu- (za: SEM cz. 1, s. 13-14) 
formantem -ewicz.

PIANKA: Jankiel Wolfowicz Pianka 
szynkarz soli 1845, APŁ z. 169, syg. 29; 
Leia, córka Jankiela Wolfowicza Pian-
ki, 1845, APŁ z. 169, syg. 29; Szloma 
Wolfowicz Pianka Młynarz 1847, APŁ 
z. 169, syg. 33; Ryfka Wolfowa Pianka, 
mąż – Wolf Herszkowicz Pianka Mły-

narz, dzieci: Jankiel, Nosym, Herszk, 
Michel, Szloma, Małka, Fejga, 1848, 
APŁ z. 169, syg. 35; Michel Wolfowicz 
Pianka Młynarz 1851, APŁ z. 169, syg. 
38; Rochla Pejsachowna, żona Miche-
la Wolfowicza Pianka, 1851, APŁ z. 
169, syg. 38; Szloma Jankielowicz Pian-
ka, Młodzianem… z Jankiela i Fromy 
Moszkowny Szczuczyńskiej Małżonków 
Wolfowiczów Pianka Szynkarzy Soli tu 
w Łomży zamieszkałych zrodzonym, tu 
w Łomży urodzonym i zamieszkałym 
przy Rodzicach… 1852, APŁ z. 169, 
syg. 41 // handlarz soli 1856, APŁ z. 
169, syg. 48; Wolf Herszkowicz Pianka 
Młynarz 1853, APŁ z. 169, syg. 43; Es-
tera, córka Michela Wolfowicza Pianka, 
1853, APŁ z. 169, syg. 43; Dwera Wolfo-
wicz Pianka, urodzona we Wsi Gniazdo-
wie zamieszkała w Łomży (…) Corka 
Rodzicow z Imion i Nazwisk niewiado-
mych, żona Wolfa Herszkowicza Pian-
ka, 1853, APŁ z. 169, syg. 43; nazwisko 
utworzone od pianka ‘dzwoniec’; też od 
ap. piana (za: SEM cz. 1, s. 212).

Te i wiele innych nazwisk określa-
ło ludność pochodzenia żydowskiego. 
Na ich przykładach widzimy, że obok 
tych polskobrzmiących antroponimów 
Bogusiewicz//Boguszewicz, Pianka//
Pianko znajdują się imiona, które iden-
tyfikują członków społeczności żydow-
skiej. 

Na przełomie XXVIII i XIX w. po-
rządek administracyjny, prawny, a tak-
że kodyfikację przepisów dotyczących 
używania nazwisk wprowadzały wła-
dze państw zaborczych. Te zabiegi były 
szczególnie skierowane w stronę Żydów, 
ponieważ zwyczajowo ta społeczność 
posługiwała się imionami z zasobów 
Biblii hebrajskiej i przydomkami (two-
rzonymi m.in. od imienia ojca lub mat-
ki, nazwy miasta pochodzenia czy zawo-
du), co było wystarczające wewnątrz tej 
grupy i w kontakcie z administracją, jed-
nak do czasu. Zmienił to nakaz przybie-
rania przez nich nazwisk służących do 
identyfikacji. Rozporządzenia dotyczą-
ce nazw własnych pojawiały się co jakiś 
czas. Sam proces przyjmowania i stabi-
lizowania nazw dziedzicznych trwał dłu-
go. Żydów, którzy nie przyjęli nazwisk, 
uznawano za obcych i kazano im skła-
dać stosowne deklaracje we właściwym 
urzędzie. Zmuszano więc niejako Ży-
dów do przyjęcia stałych nazwisk, które 
miały być ich niezmienną etykietą. 

Przybierane wówczas nazwiska nie 
były w ścisłym tego słowa znaczeniu na-

zwiskami, ponieważ nie cechowała ich 
niezmienność. Stanowiły raczej powta-
rzające się określenia, wymyślane przez 
biurokrację, często w zależności od hu-
moru urzędnika lub zasobności portfe-
la petenta. Czasem więc zdarzało się, że 
bywały te nazwy własne śmieszne, a nie-
kiedy wulgarne. 

Zdarzało się w historii Łomży, co po-
twierdzają metryki, że dochodziło do 
konwersji, czyli przejścia członka spo-
łeczności żydowskiej na katolicyzm, 
czyli do chrztu. Jednym z wcześniej-
szych potwierdzeń takich praktyk jest 
zapis:  Bronacka Złotniczka ex Judaismo 
conversa pod Pannami umarła 1732, 
LMŁ 551. W tej sytuacji przechrzczeni 
Żydzi otrzymywali nazwisko, które two-
rzono od imienia matki lub ojca, niekie-
dy też od nazwy miesiąca konwersji lub 
od słowa „nowy”. Dość popularne także 
było nazwisko Dobrowolski jako wyko-
rzystywane w tym kontekście. W zapi-
sach metrykalnych opisywano te osoby 
słowem przechrzta, np.:

Aniela Dobrowolska przechrzta 
1782, KACŁ 193; Feliks Dobrowolski 
przechrzta 1809, KAŚŁ 37; Franciszek 
Józef Dybowski przechrzta 1784, KACŁ 
389; Paweł Mateusz Konwerski prze-
chrzta 1770, KAUŁ 1031; Jan Sierzpień-
ski przechrzta 1809, KAUŁ 242; Anto-
ni Laurenty Thomasewski przechrzta 
1728, LBŁ 631; Jan Zieliński przechrzta, 
syn Moska Ankielowicza 1809, KAUŁ 
300. 

Niekiedy jedno nazwisko nosili 
przedstawiciele społeczności polskiej 
i żydowskiej, np.

KOKOSZKA: Katarzyna Kokosz-
ka 1782, KACŁ 143; Anna Kokoszka 
1786, KACŁ 585; Jakub Ignacy Kokosz-
ka 1789, KACŁ 946; Józefa Kokoszka 
1789, KACŁ 903;  Katarzyna Kokoszka 
1796, KACŁ 1747; Mateusz Kokoszka 
piekarz 1809, KAUŁ 193; Woyciech Ko-
koszka 1809, KAUŁ 238; Jakub Kokosz-
ka gospodarz 1810, Jan Kokoszka 1811, 
KAUŁ 51; Katarzyna Kokoszka 1821, 
KAZŁ 73; Boruch Jakubowicz Kokosz-
ka furman 1827, APŁ z. 169; Herszk, 
syn Jankiela Jakubowicza Kokoszki APŁ 
z. 169; Hynda Raszka, córka Borucha 
Jakubowicza Kokoszki 1827, APŁ z. 
169; Iser Izrael, syn Szlomy Jakubowi-
cza Kokoszki 1827, APŁ z. 169; Jakub 
Boruchowicz Kokoszka wyrobnik 1827, 
APŁ z. 169; Jakub Herszkowicz Kokosz-
ka 1827, APŁ z. 169; Jankiel, syn Jakuba 
Boruchowicza Kokoszki 1827, APŁ z. 

Dąbrowski Kozłowski Chojnowski 
Kamiński Brzoza Chojka Gałązka 
Jankowski Szymański Zieliński Żelazny 
Modzelewski Wądołowski Kowalewski 
Grzymała Jemielity Kołakowski Cholewicki 
Makowski Malinowski Chrzanowski 
Korytkowski Wiśniewski Karwowski 
Sokołowski Piotrowski Borawski 
Mieczkowski Cwalina Rutkowski 
Kalinowski Rogowski Mierzejewski 
Konopko//Konopka Dardziński 

Jastrzębski Kossakowski Kosakowski 
Milewski Just Chludziński Zarzecki 

Bursztyn Witkowski Zajkowski 
Zakrzewski Łada Niksa Boguski 

Pogroszewski Śmiarowski Bazydło  
Blusiewicz Sierzputowski Bronowicz

„(…) aby drogę mierzyć przyszłą, 
trzeba-ć koniecznie pomnieć, 
skąd się wyszło!”

CYPRIAN KAMIL NORWID

Podaj mi swoje nazwisko,  
a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 12)



MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 

169; Jankiel Jakubowicz Kokoszka go-
spodarz 1827, APŁ z. 169; Szloma Ja-
kubowicz Kokoszka piekarz 1827, APŁ 
z. 169; Jankiel Jakubowicz Kokoszka 
dzierżawca austeryi 1828, APŁ z. 169; 
Jakub Kokoszka 1830, KAUŁ 135; Mar-
cella Antonina Kokoszka 1830, KAUŁ 
109; Maryanna Kokoszka 1831, KAUŁ 
150; Konstanty Jan Kokoszka  1833, 
KAUŁ 49; Julian Kokoszka 1865, KA-
ZŁc 104; Dionizy Kokoszka gospodarz 
1868, KAZŁ 125; Teofil Kokoszka wy-
robnik 1868, KAZŁc 110; Ksawery Ko-
koszka 1869, KAZŁ 135; Anna Kokosz-
ka 1870, KAŚŁ 5; Wiktoria Kokoszka 
1871, KAŚŁc 51; Andrzej Kokoszka słu-
żący 1873, KAŚŁ 13; Antoni Kokosz-
ka wyrobnik 1875, KAŚŁc 73; Józefa 
Kokoszka 1875, KAŚŁ 84; Konstancja 
Kokoszka 1875, KAŚŁ 37; Franciszek 
Kokoszka 1887, KOPŁc 248; Hipolit 
Kokoszka 1887, KOPŁ 226; Kokoszka 
1896, KS 365; nazwisko utworzone od 
kokosz, kokoszka (za: SEM cz. 1, s.114); 
też od nazwy miejscowości Kokoszki 
pow. łomżyński, gm. Wizna.

Forma żeńska: Marianna Ko-
koszczanka 1754, LMŁc 1830; Łucja 
z Dziekońskich Kokoszczyna baba szpi-
talna 1809, KAZŁ 252; Konstancja Ko-
koszczyna 1865, KAZŁ 5.

Taki kontekst prowokuje do poszu-
kiwania swoich korzeni i do odkrywa-
nia tożsamości, która uświadomiona 
stanowi niematerialne bogactwo każde-
go z nas, jeśli potrafimy ją ocalić i szano-
wać jako wielką wartość. Zachęcam do 
przeglądania strony internetowej: name.
lomza.pl, która zawiera liczne materia-
ły źródłowe i informacje o nazwiskach 
łomżyńskich i stanowi punkt wyjścia do 
rozeznawania tożsamości mieszkańców 
historycznej ziemi łomżyńskiej i ich po-
tomków.

(LEJMAN) Forma żeńska: Antonina 
Lejmanówna 1872, KAŚŁ 31; nazwisko 
utworzone od ap. śrwniem. leie, lei ‘ska-
ła, kamień; lewe, lebe, leu ‘lew, także po-
mocnik kata’; śrwniem. le, wes- ‘wzgó-
rze, pagórek’; lai = loh ‘las, zagajnik + 
man(n) ‘człowiek, mężczyzna’ (za: SEM 
cz. 5, s. 154) [1].

LEMAŃSKI: Tomasz Lemański 1887, 
KOPŁ 217; nazwisko utworzone od stp. 
(z niem.) Leman ‘lennik’ (za: NP2, s. 
14) formantem -ski [26]. 

Forma żeńska: Julianna Lemańska 
1879, KOPŁ 43.

LENARD (w rej. Lenart): Józefa Le-
nard 1830, KAUŁ 71; nazwisko utwo-
rzone od stwniem. Loenhard od stw-
niem. ‘lew’, w formie zromanizowanej 
leoni stwniem. hart ‘mocny, dzielny’ (za: 
SEM cz. 2, s. 77) [1].

LENCZEWSKI: Bernard Lenczewski 
1864, KAZŁ 51; nazwisko utworzone 
od n. msc. Leńce (za: SHNO cz. I, s. 
203) formantem -ewski [5].

Forma żeńska: Barbara Lenczewska 
1692, KAŚŁ 103.

LESIEWICZ: Antoni Lesiewicz 1769, 
KAUŁ 966; nazwisko utworzone od las 
formantem 

-ewicz (za: SEM cz. 1, s.141) [1]. 
LESZCZEWSKI: Dominik Leszczew-

ski 1868 , KAZŁ 164; KAŚŁ 61; nazwi-
sko utworzone od por. Leszcz (NP2, s. 
17) formantem -ewski [17].

LESZCZYNA: Aron Idzkowicz Lesz-
czyna kramarz 1828, 1837, APL z. 169; 
nazwisko utworzone od ap. leszczyna 
‘krzew, rzadziej drzewo z rodziny brzo-
zowatych’ (za: SEM cz. 1, s. 143).

LES(Z)CZYŃSKI: Jakub Lesczynski 
1670, LBŁ 251; Piotr Leszczynski 1695, 
LBŁ 43; nazwisko utworzone od por. 
Leszczeński [16].

Forma żeńska: Anna Lesczinska 
1616, LBŁ 454.

LEŚNIEWSKI: Feliks Leśniewski go-
spodarz 1864, KAZŁ 72; nazwisko 
utworzone od n. msc. Maz: Leśnie-
wo Nadolne i Lesniewo Nagórne, dziś 
Leśniewo Dolne i Górne, ciech., gm. 
Grudus; Krpłd: Leśniowice (za: SEM 
cz. 3, s. 99); też Leśniewo-Niedźwiedź 
gm. Kulesze Kościelne (por. NWHS, s. 
138) formantem -ski [12].

Forma żeńska: Łucja Lesniewska 
1745, LMŁ 1176.

LEWANDO(W)SKI: Ignacy Lewan-
dowski kapitan Regimentu Trzynastego 
Batalionu Drugiego Kompanii Drugiej 
1809, KAUŁ 198; nazwisko utworzo-
ne od n. os. Lewanda < lawenda, lewan-
da lub n. msc. Lewandów w pow. war-
szawskim (za: NMK s. 224) formantem 
-(ow)ski [24].

Forma żeńska: Felixa Katarzyna Le-
wandoska 1830, KAUŁ 198.

LEWICKI: Adalbert Lewicki 1695, 
LBŁ 50; nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Lewice, gorz., gm. Międzychód; 
Maz: Lewiczyn, rad., gm. Belsk Duży 
(za: SEM cz. 3, s. 100); też od n. os. Le-
wik, Lewic (za: NMK s. 224) forman-
tem -ski [4]. 

Forma żeńska: Elżbieta Lewicka 
1691, KAŚŁ 88.

LEWIN: Hynda Lewin 1810, KAUŁ 
341; nazwisko utworzone od stwniem. 
Liewfin < stwniem. liub ‘kochany’i wini 
‘przyjaciel’ (za: SEM cz. 2, s. 78) [1]. 

  Forma żeńska: Hynda Lewi-
nowna 1810, KAZŁ 29.

LEWINOWICZ: Markey Lewinowicz 
(przyjął chrzest w wieku 22 lat i prze-
zwisko Maciej Polkowski) 1811, KAUŁ 
44; nazwisko utworzone od Lewin for-
mantem -owicz.

LEWIŃSKI: Lewin Hersz Lewinski fa-
brykant mydła 1828, APŁ z. 169; nazwi-
sko utworzone od por. Lewin forman-
tem -ski [8].

Forma żeńska: Katarzyna Lewińska 
1870, KAŚŁ 48.

LEWKO: Szloma Mortkowicz Lew-
ko kramarz 1830, APŁ z. 169; nazwisko 
utworzone od por. Lew (za: SEM cz. 7, 
s. 12).

LEWKOŃ: Idzk Dawidowicz Lewkoń 
kramarz 1827, APŁ z. 169; Izrael, syn 
Idzka Dawidowicza Lewkonia 1827, 
APŁ z. 169; nazwisko utworzone od 
por. Lew.

LEWKOWICZ: Eliasz Lewkowicz ku-
piec 1832, APŁ z. 169; nazwisko utwo-
rzone od por. Lew (za: SEM cz. 2, s. 78).

LICHOMSKI: Felix Władysław Li-
chomski 1831; może nazwisko utwo-
rzone od ap. lichy ‘zły, mizerny’ lub li-
chota ‘rzecz bezwartościowa’ (por. NP2, 
s. 19-20) formantem -om+ski [29].

Forma żeńska: Michalina Lichom-
ska 1866, KAZŁ 214.

LIPIŃSKI: Józef Lipiński 1865, KAZŁ 
131; nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Lipnica, pozn. gm. Szamotuły; 
Lipiny, koniń., gm. Stare Miasto; Lipi-
ny, pil., gm. Margonin; Młp(zapisy tez 
z Krpłd): Lipiny, tarn., gm. Pilzno (za: 
SEM cz. 3, s. 101); też od n. msc. Lipin 
w pow. chodzieskim; Lipina w pow. wie-
luńskim, sieradzkim; Lipiny w pow. wło-
cławskim, kolskim, konińskim, sieradz-
kim; Lipno w pow. sieradzkim, świeckim 
lub n. os. Lipa formantem -(iń)ski (za: 
NMK s. 227); też Maz. łomż. Lipińskie 
gm. Szczuczyn (por. NWHS, s. 139) 
[99].

Forma żeńska: Karolina Lipińska 
wyrobnica 1867, KAZŁ.

LIPSKI: Józef Lipski 1649, LBŁ 2510; 
nazwisko utworzone od n. msc. Wlkp: 
Lipe, kal., gm. Blizanów; Mł: Lipa, kiel 
gm, Radoszyce; Lipa, dziś Lipnik, kiel., 
gm. Kije; Lipie, dziś część wsi Sadek, 
nawosąd., gm. Jodłownik; Maz: Lipa 
Drewnowo, dziś Drewnowo Lipskie, 
łomż., gm. Boguty-Pianki; Lipie, rad., 
gm. Błędów; Krpłd: Lipsko, zamoj., gm. 
Zamość (za: SEM cz. 3, s. 101) forman-
tem -ski [17].

Forma żeńska: Katarzyna Lipska 
1618, LBŁ 950.

LIS: Valentinus Lys de Lomza 1555, 
RTA s. 64; nazwisko utworzone od ap. 
lis (za: SEM cz. 1, s. 145); też od n. he-
raldycznej Lis, herb stanowiła strzała 
przekrzyżowana dwukrotnie (za: SEM 
cz. 6, s. 29) [12].

Forma żeńska: Lisowa 1699, LMŁ 
76.

LISEK: Sebastianus Lissek de Lomza 
1561, RTA s. 581; nazwisko utworzone 
formantem -ek od por. Lis [1].

LISEWSKI: Paweł Lisewski 1656, 
LBŁ 3011; nazwisko utworzone od n. 
msc. Lisów, Lisowo, Lisowice (NP2, s. 
22) [31]

(LISOWSKI) Anna Lisowska 1712, 
LBŁ 1341; nazwisko utworzone od n. 
msc. Młp: Lisów, krośn., gm. Skołyszyn; 
Lisów, kiel., gm. Chmielnik; Lisów, rad., 

gm. Jedlińsk; Maz: Lisowo, dziś Lisów, 
rad., gm. Promna (za: SEM cz. 3, s. 102) 
formantem -(ow)ski [4].

LISTO(W)SKI: Franciszek Listowski 
1762, KAUŁ 396; nazwisko utworzone 
od ap. list, liść (za: NP2, s. 23) forman-
tem -owski [6].

Forma żeńska: Józefa Franciszka Li-
stowska 1760, KAUŁ 154.

LONDYŃSKI: Roman Londyński zm. 
1890, „Dr medycyny Inspektor Lekarski 
Guberni łomżyńskiej”; „(…) przybył 
do Łomży dr Londyński – żydowski le-
karz, który zmienił swoją religię. Był to 
człowiek inteligentny, o bystrym umyśle 
i wielki kpiarz” KPŁGŻ, s. 198; Londyń-
ski „wychrzczony Żyd, lekarz, pionier 
szpitala w Łomży, wybudowanego w II 
poł. XIX w.”, KPŁGŻ, s. 60, 79; może na-
zwisko utworzone od niem. n. os. Lund, 
ta ze śrwniem. lünde, lunde ‘fala’ (za: 
NP2, s. 28) lub od nazwy miasta Lon-
dyn formantem -ński [2]. 

LUBECKI: Wincenty Lubecki pod-
sądek sądu policji poprawczej 1820, 
KAZŁ 46; nazwisko utworzone od n. 
msc. Maz: Lubki, Łubki, dziś Nowe 
Łubki; płoc., gm. Bulkowo (za: SEM cz. 
3, s. 102); też od n. msc. Lubcz w pow. 
mogilnickim, Lubcza w pow. jędrzejow-
skim, złotowskim (za: NMK s. 229) for-
mnatem -cki [16].

Forma żeńska: Marianna Lubecka 
1887, KOPŁ 126.

LUBIŃSKI: Franciszek Lubiński wy-
robnik 1863, KAZŁ 199; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp: Lubień, 
kal., gm. Lisków lub Lubień, dziś Lubień 
Kujawski, włoc., miasto; Krpłd: Lubie-
niec, Lubienice (za: SEM cz. 3, s.103) 
formantem -ski [8].

(LUTOSTAŃSKI) Forma żeńska: Ja-
dwiga Lutostańska 1696, KAŚŁ 176;  
nazwisko utworzone od n. msc. Luto-
stań (ta od im. Lutomir, Lutosław) Maz. 
łomż., gm. Łomża (za: NWHS, s. 139) 
formantem -ski [6].

LUTRZYKOWSKI: Stefan Lutrzykow-
ski wyrobnik 1867, KAZŁ 125;  nazwi-
sko utworzone od niem. n. os. Luther, ta 
od im. Liutheri lub nowsze ‘wyznawca 
luteranizmu’ (za: NP2, s. 28) forman-
tem -yk+owski [33].
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1 maja 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europej-
skiej. Autorzy filmu wykorzystali obrazy z kilkudziesięciu 
kamer warszawskiego Centrum Monitoringu, rozmiesz-
czonych w różnych punktach miasta, aby pokazać, jak 
tego dnia wyglądała Warszawa, jak jej mieszkańcy przyj-
mowali ten ważny historyczny moment, jakie towarzy-
szyły temu reakcje, oceny i nastroje. Co myśleli wówczas 
politycy i zwykli obywatele. 

Fajerwerkom, strzelaniu korków od szampana, rado-
snym śpiewom euroentuzjastów widzących we wstąpie-
niu do UE szansę szybszego rozwoju cywilizacyjnego, 

otwarcia na rynki pracy, zwiększenia konkurencyjności 
naszej gospodarki, towarzyszyły pełne najczarniejszych 
wizji wypowiedzi przeciwników wstąpienia Polski do UE.

Jedni i drudzy organizowali w Warszawie pochody: 
jedni parady radości, drudzy – niemal żałobne marsze. 
Między tymi dwoma odłamami błąkali się ci, którzy po 
1 maja 2004 nie spodziewali się żadnych zmian, ani na 
lepsze, ani na gorsze. Nadzieja i optymizm dominowa-
ły wśród ludzi młodych, obawy i niezadowolenie wśród 
starszych, ale kryterium wiekowe nie było ani jedynym, 
ani najważniejszym wyznacznikiem opinii. Nie brako-

wało młodych malkontentów i uradowanych staruszków, 
którzy cieszyli się, że ich wnukom „będzie się żyło lepiej”. 
Nawet jeśli nie od razu. 

1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym 
członkiem Unii Europejskiej wraz z 9 innymi krajami Eu-
ropy: Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą Maltą, 
Słowacją, Słowenią, Węgrami. 

Dzień pierwszy – 1 maja 2004
TVP Historia piątek 17.50

Dzień pierwszy – 1 maja 2004

Unijne nastroje

Tajemnice piramid

To nie Egipcjanie...
Piramidy w Egipcie to jedne z najbardziej tajemniczych budowli sta-

rożytnego świata. Pytanie jak powstały od wieków nurtuje zarówno na-
ukowców jak i zwykłych turystów. Legendy i mity, które wokół nich na-
rosły, mieszając się z naukowymi teoriami, są tak fascynujące i absurdalne 
zarazem, że trudno w nie uwierzyć racjonalnym umysłom.

Autor, Jacques Grimault, autor dokumentu spędził 6 lat badając praw-
dziwe pochodzenie tych budowli. W swoim śledztwie wykorzystał opinie 
licznych specjalistów m.in. egiptologów, inżynierów, techników i wielu in-
nych. Podróżował nie tylko do Egiptu, ale także do wielu miejsc, gdzie sto-
ją podobne starożytne budowle. Był w Meksyku, Chinach i Peru. Wnioski, 
które wyciągnął stawiają w nowym świetle wszelką wiedzę, którą ludzkość 
posiadała do tej pory na temat egipskich piramid. Autor przypuszcza, że 
piramidy zostały zbudowane przez inną, bardziej rozwiniętą cywilizację.

Obok tego filmu nie da się przejść obojętnie. Zmusza do przemyślenia 
i uporządkowania wiedzy, którą do tej pory mieliśmy, zachęca do zapozna-
nia się z alternatywnymi wersjami badań nad historią ludzkości.

Tajemnice piramid
Stopklatka piątek 17.55
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Bill Bryson (Robert Redford) jest autorem książek 
podróżniczych. Po 20 latach wraca do Stanów Zjedno-
czonych. Chcąc na nowo poznać ojczysty kraj, postana-
wia pokonać trudny i niebezpieczny szlak przez Appala-
chy, choć ma już pod 60-tkę.

Jego żona Catherine (Emma Thompson) sprzeciwia 
się, ostrzega męża przed wypadkami w górach, rozboja-
mi, ale on jest nieugięty. Wreszcie obiecuje żonie, że znaj-
dzie towarzysza wędrówki. Na jego propozycję przystaje 
stary kompan, Stephen Katz (Nick Nolte).

Po trzech miesiącach wędrówki obydwaj dochodzą 

do wniosku, że przebyli mniej niż połowę wytyczonego 
szlaku i muszą zwiększyć tempo. Wybierają drogę prze-
znaczoną jedynie dla doświadczonych turystów, mimo że 
zdają sobie sprawę z ogromnego ryzyka. 

Pewnie nie wiesz...
Scenariusz powstał na podstawie książki pod tym sa-

mym tytułem, autorstwa urodzonego w USA Billa Brysona 
(rocznik 1951), który dużą część swego dorosłego życia spę-
dził w Wielkiej Brytanii.

Robert Redford miał 78, a Nick Nolte 75 lat, kiedy na-
kręcono ten film. Prawdziwy Bill Bryson i Stephen Katz 
w czasie wędrówki mieli 44 lata.

Szlak Appalachów liczy 3500 kilometrów, to malowni-
cza trasa łącząca stany Georgia i Maine. Prowadzi przez 
czternaście stanów.

Piknik z niedźwiedziami
TVP1 piątek 23.35

Piknik z niedźwiedziami

Stary człowiek  
i... może

Slumdog. Milioner z ulicy

Oszust? 
Szczęściarz?
Porywające kino. Wzruszająca, pełna 

emocji opowieść o dorastaniu w indyjskich 
slumsach. 

Jamal Malik , osiemnastoletni pracownik 
call-center, bierze udział w indyjskiej wersji 
teleturnieju „Milionerzy”. Cały kraj z rado-
ścią patrzy, jak młody człowiek poprawnie 
odpowiada na kolejne pytania i zbliża się do 
nagrody głównej. Jak wychowany w slum-
sach i nieposiadający żadnego wykształcenia 
niepiśmienny chłopiec, czyli slumdog radzi 
sobie tak dobrze w programie, w którym by-
strzejsi i bogatsi od niego nieraz zawodzili? 
Czy to oszust, a może szczęściarz? 

W przerwie programu, tuż przed finało-
wym pytaniem, Jamal zostaje aresztowany 
i brutalnie przesłuchany przez policję. Aby 
udowodnić swoją niewinność, chłopak musi 

wyjaśnić, skąd znał odpowiedzi – każda 
z nich wiąże się ze znaczącym momentem 
w jego życiu. Wkrótce zdradza prawdziwe 
powody, dla których zdecydował się wziąć 
wziął udział w programie. 

Opowieść o życiu Jamala zdobyła mnó-
stwo prestiżowych nagród m.in. 8 Oscarów 
(10 nominacji), 4 Złote Globy i 99 (!) trofe-
ów z całego świata.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie prawie 

400 milionów dolarów, kosztował 15 milionów.
Odchody, w które wskoczył mały Jamal 

były połączeniem masła orzechowego i czeko-
lady.

Lokalne władze Indii przeniosły dzieci, 
grające w filmie i ich rodziny ze slumsów do no-
wych domów.

20 000 000 rupii (główna nagroda) to tro-
chę więcej niż 280 000 dolarów.

Profesor Sugata Mitra ustawiał kioski 
komputerowe w indyjskich slumsach, aby każ-
de dziecko mogło z nich korzystać, mieć dostęp 

do internetu, nawet nie 
znając angielskiego. Eks-
peryment „Hole in the Wall 
Education Limited” ma 
300 kiosków dostępnych 
dla ponad 300 000 dzieci 
w Indiach i kilku krajach 
afrykańskich.

Slumdog.  
Milioner z ulicy

TV Puls  
niedziela 22.00

Dom w głębi lasu

Potwory, 
krew, 

strach!
Jeśli ktoś jest pewien, że 

współczesny horror niczym go już 
nie zaskoczy, po kilkunastu minu-
tach oglądania tylko skrzywi się 
i westchnie „A nie mówiłem…?”. 
Ale jeśli nie odejdzie wówczas od 
telewizora, to okaże się, że bardzo, 
ale to bardzo się mylił…

Zaczyna się bowiem jak zwy-
kle w takich przypadkach – oto 
piątka zróżnicowanych charakte-
rologicznie, ale nieskomplikowa-
nych bohaterów (luzak, osiłek, 
nieśmiały mądrala) wyrusza do 
tytułowego domku gdzieś w głę-
bi lasu, aby w tej cichej scenerii 
poszaleć. Pytają o drogę, tubylcy 
enigmatycznie odpowiadają i od-
radzają, potem padają im telefony 
i GPS, a w chatce znajdują dziw-
ne przedmioty. A także pewną 
księgę, której otwarcie skutkuje 
wysypem zombi i innych niepro-
szonych gości. I oglądalibyśmy 
na luzie, może lekko znudzeni, te 
jatki, gdybyśmy nagle, w pewnej 
scenie nie zobaczyli… 

A to dopiero początek niespo-
dzianek…

Gore (duża ilość brutalności, 
scen z krwią) przeplata się tutaj 

z czarnym i absurdalnym nieraz 
humorem, w pewnym momencie 
zaczynamy kibicować nie ofia-
rom, a oprawcom, a przez ekran 
przewijają się wilkołaki, wampiry, 
zombi, duchy, Obcy i wszelakie 
plugastwo lęgnące się w głowach 
scenarzystów filmów grozy… 

Pewnie nie wiesz...
Drew Goddard i Joss Whedon 

zamknęli się w pokoju hotelowym 
i napisali prawie cały scenariusz 
w jeden weekend.

W jednej z głównych ról wystą-
pił filmowy Thor, Chris Hemsworth.

Jeden z krytyków naliczył w fil-
mie... 69 ofiar, jak napisał „ciał”.

Dom w głębi lasu
TV6 sobota 23.00
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W Łomżyńskim Parku Kra-
jobrazowym Doliny Narwi, 
a dokładnie w miejscowości 
Kalinowo pojawił się nie-
spodziewany gość. Bielik 
to gatunek dużego ptaka 
drapieżnego z rodziny ja-
strzębiowatych. Jest on naj-
większym drapieżnikiem 
w Polsce i jednym z najwięk-
szych w Europie. 

Dzięki formom ochrony, ja-
kimi zostały objęte w północ-
no-wschodniej części kraju, ale 
również i w całej Polsce, bie-
liki są w ekspansji i jest ich co-
raz więcej. Bieliki w Łomżyń-
skim Parku Krajobrazowym 
Doliny Narwi pojawiły się dwa 
lata temu. Zorientowały się, że 
jest czapla, jako baza pokarmo-
wa i znalazły swoje miejsce do 
gniazdowania.

-Nie widzieliśmy aktywnych 
ataków na czaplę w czaplińcu. 
Widzieliśmy natomiast ataki na 
czaple w dolinie. Jeden z bielików 
zaatakował ptaka, strącił go do 
rzeki, po czym wskoczył za nim 
do wody i na skrzydłach wycią-
gnął na brzeg. Tam ją zagospoda-
rował do celów konsumpcyjnych 
– relacjonuje Mariusz Sachma-
ciński, dyrektor Łomżyńskiego 
Parku Krajobrazowego Doliny 
Narwi.

Pracownicy Łomżyńskiego 
Parku Krajobrazowego Doliny 
Narwi podejrzewają, że para 
bielików zdecydowała się na za-
łożenie gniazda z tego względu, 

iż częściowo było ono zrobione 
przez czaplę. Bieliki powiększy-
ły to gniazdo, a od stycznia to 
wszystko dokładnie jest moni-
torowane i obserwowane. Pra-
cownicy są już pewni, iż jest 
para bielików, że pojawiły się 
już młode ptaki, z racji tego 
jak zachowują się drapieżniki, 
również jak zamiennie pilnu-
ją gniazda. Ponadto jak sami 
mówią, uczą się żyć z ptaka-
mi, uczą się je chronić, uczą się 
„na żywo” tego, co jest zapisane 
w podręcznikach, książkach na 
temat bielików.

Pracownicy zaznaczają rów-
nież, iż zależało im na tym by 
o gościach w  Łomżyńskim Par-
ku Krajobrazowym Doliny Nar-
wi nie mówić zbyt wcześnie ze 
względu na ludzi.

- Zainteresowanie gniazdem 
Bielików jest ogromne. Docho-
dzi do incydentów, gdy osoby 
zainteresowane zrobieniem zdję-
cia wchodzą bezpośrednio pod 
drzewo. To jest niedopuszczalne. 
Bieliki w okresie przesiadywania 
jaj, mimo ich maksymalnej więzi, 
mogą je porzucić. One w naturze 
nie mają naturalnych wrogów. 
Jednak presja ze strony czło-
wieka, podchodzenie do gniaz-
da wybudza z nich zmniejszenie 
tolerancji bezpiecznej odległo-
ści, która i tak została zachwiana. 
Sam fakt, że gniazdo znajduje się 
kilkadziesiąt metrów od publicz-
nej drogi, od przystanku autobu-
sowego w środku wsi, gdzie toczy 
się życie jest dla nas nowość. To 
jest nowość w skali całego kraju – 
tłumaczy Mariusz Sachmaciński.

Ciekawe jest, iż bielik to 
największy ptak w Polsce i gó-

ruje nad pozostałymi. Nie ma 
innego drapieżnika, który był-
by w stanie mu zagrozić. Bywa-
ły jednak przypadki w Europie 
np. w Skandynawii, że samice 
Jastrzębia Gołębiarza potrafiły 
złapać małego Bielika i wycią-
gnąć go z gniazda. Jednakże dra-
pieżniki wiedzą o tym doskona-
le, że taki intruz jest agresywny 
i zawsze czuwają przy małych pi-
sklętach. Natomiast, gdy młode 
mają już po kilka miesięcy, pora-
dzą sobie i nie dadzą wyciągnąć 
się z gniazda. Co ważne, w natu-
rze bieliki nie mają naturalnych 
wrogów poza człowiekiem, któ-
ry może zaburzyć ich spokój, 
równowagę czy komfort życio-
wy i stąd powstają właśnie po-
dobne konfliktowe sytuacje.

Interesujące jest również to, 
iż samica jest bardziej łowna oraz 

nieco większa od samca. Długość 
ciała wynosi 74–92 cm, rozpię-
tość skrzydeł to niemal dwa me-
try. Chociaż ich wielkość zależy 
to także od indywidualnych cech 
osobników. Od tego jak się od-
żywają, gdzie przebywają. Żywią 
się chociażby rybami, ale potra-
fią zdobywać pokarm także w lo-
cie jak np. czaple czy bociany, ale 
także małe zające czy nieduże 
ssaki. To wszystko nakłada się na 
siebie i decyduje o ich agresyw-
ności.  

Co ciekawe, bywały przypad-
ki, iż bliskość bielików powodo-
wała konflikty społeczne. 

- Dochodziło do tego, że dra-
pieżniki atakowały np. małe psy 
lub koty. W skali kraju są znane 
takie przypadki. Na szczęście 
nasze bieliki mają wystarczają-
co pokarmu w dolinie mimo, 

że nie mamy rozlewisk. Dolina 
jest smutna, cicha i tylko gdzie-
niegdzie występują takie miej-
sca, gdzie mogłyby spokojnie 
zapolować i pobierać pokarm 
w postaci osłabionych ptaków, 
jak gęsi czy kaczki. Niedługo 
zaczną się podloty właśnie tych 
zwierząt. Dopiero to wszystko 
się zacznie i rozwinie. Na szczę-
ście nasze bieliki nie są konflik-
towe, nie wpadają na podwórka. 
Chociaż znamy przypadki, kie-
dy zlatywały i siedziały na drze-
wach na posesjach gospodarstw 
- wyjaśnia dyrektor Łomżyń-
skiego Parku Krajobrazowego 
Doliny Narwi.

Bieliki także często mylo-
ne są z Orłem Przednim, ale 
także z Orlikami Krzykliwy-
mi czy Orlikami Grubodzioby-
mi. Jednakże Bielik jest odręb-
nym gatunkiem, a jego zakres 
występowania rozciąga się od 
Ameryki Północnej do Ameryki 
Południowej. Gatunek ten poja-
wia się także w Skandynawii, czy 
ogólnie w Europie. 

Od początku lat 90. ich po-
pulacja bardzo dynamicznie się 
rozwija. To właśnie wtedy zosta-
ły objęte bardzo ścisłą ochroną. 
Monitoruje, śledzi się ich gniaz-
da, liczebność, ale jednak cięż-
ko stwierdzić ile osobników żyje 
w Polsce.

- Jest bardzo dużo gniazd jesz-
cze niewykazanych, nie stwier-
dzonych, tak jak chociażby na-
sze, które odkryliśmy dopiero 
po jakimś czasie. Nie wszystkie 
ujęte są ochroną stepową. Czę-
sto gniazda występują w rezer-
watach, parkach narodowych 
i mimo, że w miejscach tych pro-
wadzony jest monitoring popula-
cji to zdarzają się miejsca, gdzie 
zaskakują swą obecnością - przy-
znaje Mariusz Sachmaciński.

Z dostępnych informacji wy-
nika, że populacja w północno-
-wschodniej Polsce dochodzi na-
wet do 1500 osobników. 

Ziemia Łomżyńska

Drapieżny 
gość 

Doliny 
Narwi 
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Kobiety spodziewające się dziecka, 
znalazły się obecnie w wyjątkowej 
sytuacji. Dynamika zmian regulacji i 
obostrzeń jest bardzo duża, co potę-
guje poczucie niepewności. Do tego 
dochodzi strach o życie swoje i ma-
leństwa, która ma przyjść na świat 
w czasie pandemii. Dlatego postano-
wiliśmy  poświęcić chwilę także Wam 
Drogie przyszłe mamy i do rozmowy 
zaprosiliśmy Katarzynę Jankowską 
– doświadczoną specjalistkę pielę-
gniarstwa położniczego, obecnie 
mama Macieja, a już wkrótce także… 

Marlena Siok: - No właśnie… Imię już 
wybrane?

Katarzyna Jankowska: - Tak! 
Do czerwca czekamy na Zosię. 
M.S: - Jak się Pani czuję?

K.J:- Bywa różnie, ale ogól-
nie mam pewne sposoby na to, 
by poradzić sobie ze stresem. By 
rzeczywiście się do tego przy-
gotować, trzeba było troszeczkę 
przewartościować swoje życie. 
Wszystko stanęło do góry noga-
mi, ale sytuacja jest już opano-
wana.
MS:- A obawy, lęki? Śmiem twierdzić, 
że żadna kobieta nie jest od nich wol-
na w tym wyjątkowym stanie. Ale 
chyba żadna z kobiet, która obecnie 
jest w ciąży nie wpadła na to, że bę-
dzie rodziła w czasach pandemii?

K.J:- Dokładnie. Przyznam 
szczerze, że jestem trochę w 
uprzywilejowanej sytuacji, gdyż 
z wykształcenia jestem połażoną, 
więc tak naprawdę powinnam 
radzić sobie troszkę lepiej z całą 
sytuacją. Natomiast informacja 
o tym, że nasz szpital został szpi-
talem jednoimiennym dosłownie 
mnie zmroziła. Do tego z dnia 
na dzień, pojawiały się różne in-
formacje na temat wstrzymania 
porodów rodzinnych. Następnie 
zamknięto laboratoria. Ten stres 
myślę, że już jest troszkę mniej-
szy, ale on nadal jest. Nawet ja, 
jako osoba wykształcona, a cza-
sem można powiedzieć, że dużo 
wiem, mam takie momenty, iż 
zaczynam się bardziej bać. Nie-
mniej jednak trzeba będzie to 
wszystko jakoś przeżyć, ale są na 
to sposoby. 
M.S:- Wszyscy w tym czasie musimy 
wykazać się ogromną siłą. Ale tak 
sobie myślę, że to właśnie kobiety 
w ciąży muszą stać się prawdziwymi 
siłaczkami. Jak to zrobić kiedy towa-
rzyszy strach? 

K.J:- Nie bez kozery mówi 
się, że siła jest kobietą. Ogólnie 
przyszłe mamy z Łomży są bar-
dzo dobrze zorganizowane. Kie-
dy tylko łomżyński szpital został 
przekształcony w jednoimienny 
szpital zakaźny na dniach powstał 
profil w mediach społecznościo-

wych „Ciąża pytania i odpowiedzi 
Łomża i okolice”. Jestem również 
członkiem tej grupy. Wymienia-
my się najnowszymi wiadomościa-
mi z terenu. Kobiety, które poród 
w okolicznych szpitalach mają już 
za sobą dzielą się swoimi doświad-
czeniami. Kupujemy, sprzedajemy, 
doradzamy i szkolimy się. W grupie 
tej jest między innymi psycholog, 
dietetyk czy położna. Informacje, 
które spływają od kobiet z Łomży i 
okolic, które już urodziły, napawa-
ją nas optymizmem. Położne czy 
lekarze rzeczywiście w tym okre-
sie, kiedy tych porodów rodzin-
nych nie ma, podchodzą do kobiet 
z ogromną empatią. Jeśli natomiast 
chodzi o mnie, troszkę inaczej spa-
kowałam swoją torbę. Postanowi-
łam wziąć walizkę na kółkach. Sko-
ro nie będzie osoby towarzyszącej, 
to rzeczywiście ona jest najbardziej 
odpowiednia. Nieco inaczej wy-
gląda jej wnętrze. Zainstalowałam 
mojej osobie towarzyszącej aplika-
cje takie jak: WhatsApp i Messen-
ger. Jeżeli będzie to tylko możliwe 
i będę czuła taką potrzebę to będę 
korzystała z tych form komunika-
cji. Po za tym, od 20 kwietnia ru-
szyła akademia rodzica online. To 
jest szkoła rodzenia funkcjonująca 
przy Łomżyńskim Centrum Me-
dycznym. Dotychczas miałam tam 
swoje wykłady. Ze względu jednak 
na zwolnienie lekarskie musiałam z 
nich zrezygnować. Nie mniej jed-
nak położne i lekarze, którzy po-
zostali na miejscu, są do Państwa 
dyspozycji. To jest 14 spotkań na 
żywo, które naprawdę przygoto-
wują do porodu, nawet bez osoby 
towarzyszącej. Po trzecie, od 16 
tygodnia ćwiczę razem z Klubem 
Elit Strefa Kobiet. Fizjoterapeut-
ka Kasia Danowska, prowadzi za-
jęcia online, które znakomicie na 
mnie wpływają. Jeszcze jedna bar-
dzo ważna rzecz. Czytam raporty 
„Fundacji Rodzić Po Ludzku”. Tam 
są najnowsze dane, doniesienia w 
związku z koronawirusem i jego 
wpływem na kobietę ciężarną. Jest 
wiele sposobów by się uspokoić i 
pójść na salę porodową z ogromną 
dawką wiedzy. 

M.S:- Wspomniała Pani o tym, że 
informacja o przekształceniu łom-
żyńskiego szpitala w jednoimienny 
szpital zakaźny, zmroziła Panią. Jak 
wyglądają relacje spływające od ko-
biet, które już miały okazję rodzić w 
ościennych miejscowościach?

K.J:- Te relacje są bardzo po-
zytywne dlatego, że personel me-
dyczny zdaje sobie sprawę z tego, 
iż sytuacja jest wyjątkowa. Poja-
wiają się niekiedy zgrzyty w mo-
mencie przyjęcia pacjentki, ale są 
one coraz rzadsze. Z racji swoje-
go zawodu znam niektóre położ-
ne z Zambrowa czy Kolna. Im 
nigdy nie zależało na tym żeby 
kogoś skrzywdzić. Sama praco-
wałam na sali porodowej. Zawsze 
starałyśmy się żeby poród prze-
biegał sprawnie. Ta sytuacja jest 
wyjątkowa, ale naprawdę nie ma 
się czego obawiać. Nie mniej jed-
nak mam wielką prośbę do pa-
cjentek. Nie bądźcie roszczenio-
we. Wy też musicie się do tego 
porodu przygotować, żeby wie-
dzieć co was czeka. 
M.S: - Wciąż nie wiadomo, czy ko-
biety w ciąży są bardziej podatne na 
zakażenie koronawirusem. Spore 
znaczenie mają jednak ogólne zmia-
ny zachodzące w organizmie kobiety 
ciężarnej, które zwiększają ryzyko 
niektórych infekcji. A co jeśli chodzi 
o koronawirusa? Czy kobiety ciężarne 
należą zatem do grupy podwyższone 
ryzyka?

K.J: - We wszystkich publi-
kacjach jest mowa o tym, że ko-
bietom ciężarnym spada od-
porność. Mimo tego, że jestem 
położną i ukończyłam wiele kur-
sów uczestniczę w zajęciach onli-
ne warszawskiej szkoły rodzenia. 
Na jednym z wykładów gościem 
był doktor Paweł Grzesiowski, 
który jest immunologiem, uwa-
żanym w tej chwili za specjali-
stę jeżeli chodzi koronowirusa. 
On opowiadał o pierwszych ba-
daniach opublikowanych w Sta-
nach Zjednoczonych, w których 
stwierdzono, że nie ma jedno-
znacznych dowodów na to, że ko-
biety ciężarne chorują częściej. 
Prawdopodobnie 95% kobiet w 

ciąży, które przebywają tę infek-
cje, przebywają ją bezobjawowo. 
O zakażeniu dowiadują się w mo-
mencie przyjęcia do porodu. Je-
dynie u 5% stwierdzono bardzo 
ciężkie objawy, które skutkowały 
przedwczesnym porodem. Jeżeli 
chodzi o dalsze badania, to oka-
zało się, że dzieci matek zakażo-
nych rodziły się zdrowe. Ale były 
to te, które urodziły się przez ce-
sarskie cięcie. Jeżeli jesteśmy no-
sicielami to ta droga cięcia ce-
sarskiego powinna być drogą z 
wyboru. Oczywiście jeżeli poród 
przebywa dynamicznie i nie ma 
już czasu, to możemy o ten poród 
naturalny się pokusić. 
M.S: - Jakie są zatem rekomendacje 
dla przyszłych matek w okresie pan-
demii?

K.J: - Te rekomendacje trosz-
kę się zmieniły. Jeżeli chodzi o 
kobiety ciężarne, to każda ich 
wizyta, czy to u ginekologa, czy 
innego specjalisty, powinna być 
poprzedzona telekonsultacją. 
Wszystko po to by stwierdzić, 
czy rzeczywiście ta wizyta jest 
zasadna. Niekiedy wystarczy je-
dynie teleporada. Natomiast jeśli 
już wybieramy się na wizytę, do 
lekarza zgłaszamy się oczywiście 
same, bez osób towarzyszących, 
w maseczce i rękawiczkach, mak-
symalnie 15 minut przed wyzna-
czonym terminem wizyty. Przy-
najmniej w mojej poradni, w 
której do tej pory pracowałam, 
jest to zorganizowane w ten spo-
sób, że pacjentka umawiana jest 
co godzinę, pół godziny czy 45 
minut, w zależności od tego co 
planuje na tej wizycie lekarz. Tak, 
by jedna pacjentka nie miała kon-
taktu z inną. 
M.S:- A sam poród? Czy w związku z 
epidemią coś się zmieniło w zalece-
niach dotyczących zgłaszania się na 
poród?

K.J: - Tak. Po pierwsze zgła-
szamy się bez osoby towarzyszą-
cej. Po drugie zgłaszamy się w 
rękawiczkach i maseczce. Jeżeli 
natomiast jesteśmy nosicielka-
mi, podejrzewamy u siebie za-
każenie koronawirusem lub też 
jesteśmy na kwarantannie i mieli-
śmy kontakt z osobą zakażaną, to 
zgłaszamy się do szpitali jedno-
imiennych. Jeszcze jedna sprawa, 
o której chciałabym powiedzieć. 
A mianowicie, wszedł obowiązek 
noszenia maseczki w miejscach 
publicznych, także w miejscach 
opieki medycznej. I tu pojawiły 
się pewne wątpliwości czy na sali 
porodowej również jest obowią-
zek noszenia maseczki. „Funda-
cja Rodzić Po Ludzku” jasno zin-
terpretowała przepisy i wynika  z 
nich, że na sali porodowej nie ma 
takiej konieczności.

M.S: - Czy po porodzie, w połogu, ko-
bieta może liczyć na tzw. wizyty pa-
tronażowe położnej w swoim domu?

K.J: - Tak. Minister Zdrowia 
też wypowiedział się dosyć jasno 
na ten temat, że dopiero wizyta 
patronażowa powinna odbyć się 
w miejscu zamieszkania matki 
dziecka. Jednak nie jest to takie 
proste. Powina być poprzedzona 
teleporadą. Pacjentka musi wy-
razić zgodę. Do takiej wizyty po-
łożna musi się dokładnie przygo-
tować. Przed wejściem do domu 
rozmawia z pacjentką o tym, co ją 
niepokoi, a także zbiera wywiad. 
Taki patronaż powinien trwać nie 
dłużej niż 15 minut. Ja pamiętam 
swoje pierwsze patronaże, które 
trwały nawet półtorej godziny, 
więc to 15 minut, to jest napraw-
dę bardzo krótki czas. Nie mniej 
jednak położna przychodząc do 
szczęśliwej mamy zna już wcze-
śniej sytuację, bo ma komplet in-
formacji. Jeśli już chodzi o samą 
wizytę pacjentka musi ograni-
czyć ilość domowników, odizo-
lować zwierzęta domowe, zde-
zynfekować klamki i czekać na 
położną najlepiej przy otwartych 
drzwiach. Rozmowa przepro-
wadzana jest oczywiście w odle-
głości 1,5 metra.  Jeżeli chodzi o 
badanie noworodka, czy zdjęcie 
szwów, to nie da się uniknąć tego 
zbliżenie. Nie mniej jednak wte-
dy zarówno pacjentka, jak i po-
łożna są zabezpieczone środka-
mi ochrony osobistej. Także jest 
to możliwe. Nie zostawiamy was, 
drogie przyszłe i obecne mamy. 
M.S: - Pani Kasiu wiele kobiet tak jak 
Pani, będąc w tym wyjątkowym sta-
nie ma już w domu pociechy. Zapytam 
wprost: jak to wszystko sobie zorgani-
zować?

K.J: - Nudy nie ma. Od rana, 
do godziny 13:00 – 14:00 reali-
zujemy nauczanie zdalne. Jest 
różnie. Bardzo nam się podobają 
lekcje, kiedy nauczyciel dzwoni 
do uczniów. W naszej szkole ta-
kie lekcje jeszcze nie są standar-
dem, ale już się odbywają. Mam 
też psa i ogródek, więc o ten re-
laks nie jest, aż tak trudno. Pa-
miętajmy o jednym. W momen-
cie gdy pojawia się dzieciątko, to 
może odpuśćmy sobie codzien-
ne obiady składające się z trzech 
dań. Nic się nie stanie jeżeli tego 
jednego dnia będzie tylko zupa. 
Gdy zajdzie potrzeba, nie bójmy 
się skorzystać z porady na przy-
kład psychologa. Nie wstydźmy 
się też prosić o pomoc. Jeżeli czu-
jemy, że nie dajemy sobie rady, to 
nie jest to żaden wstyd. Ja mam 
już pewne doświadczenie, więc 
nastawiam się na dużą samo-
dzielność. Wierzę, że to wszystko 
się jakoś ułoży.
M.S: - Czyli wymagajmy od siebie, ale 
bądźmy też dla siebie łaskawe?

K.J: - Otóż to, a na pewno 
damy radę drogie mamy!  

Ciąża i poród w czasie pandemii
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Od poniedziałku, 27 kwietnia 2020 
roku funkcjonuje już Targowisko oraz 
Miejska Hala Targowa w Łomży. 

Miejska Hala Targowa otwar-
ta jest od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 7:00-16:00 oraz 
w soboty i niedziele w godz. 
7:00-14:00. Jednorazowo będzie 
mogło w niej przebywać do 90 
kupujących. Wejście do obiektu 
będzie możliwe jedynie od stro-
ny dworca autobusowego. 

Jeśli natomiast chodzi o targo-
wisko miejskie, będzie ono czyn-
ne od poniedziałku do soboty 
w godzinach 7:00-14:00 oraz 
w niedziele w godz. 7:00-12:00. 
Na jego terenie jednocześnie bę-
dzie mogło przebywać do 130 
kupujących. Wejście oraz wyjście 
zlokalizowane jest od strony uli-
cy Dworcowej. 

Gdy smutek boli, a słowa zbyt 
małe, by rozpacz wypowiedzieć, 

zostaje tylko milczenie…
21 kwietnia 2020 

r. odeszła śp. Krystyna 
Barbara Humeńczuk, 
nauczyciel dyplomowa-
ny, znakomity pedagog, 
polonista,  kreatywny 
bibliotekarz, w latach  
1999 – 2004  wicedy-
rektor Szkoły Podstawo-
wej Nr 1, a następnie Pu-
blicznego Gimnazjum nr 
1 w Łomży. Odznaczona 
Srebrnym Krzyżem Za-
sługi.  W 1997 r. inicja-
torka zbioru twórczości 
uczniów Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Łomży pt. 
„Mamo, dziękuję”. Pod 
Jej  kierunkiem opubli-
kowano dziecięcy zbio-
rek poezji „Ja i moja 
rodzina”. Autorka wielu scenariuszy i przedstawień, współtwórca  mo-
nografii SP 1 w Łomży.

- Naszą nieodżałowaną Koleżankę, Krysię pamiętamy jako świet-
nego, pełnego pasji  dydaktyka, w profesjonalny sposób rozwijające-
go zainteresowania czytelnicze uczniów i umiejętnie motywującego 
podopiecznych do nauki, a także  twórczości literackiej. Wspominamy 
niezwykle ciepłą, pełną empatii Wychowawczynię i Opiekunkę wie-
lu pokoleń uczniów – pisze we wspomnieniach Krystyna Kamińska, 
dyrektor SP nr 1 w Łomży. - Po raz ostatni przywołujemy wyjątkową 
osobowość o wysokiej kulturze osobistej, współpracującą z   Towarzy-
stwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, z pasją  propagującą wśród lo-
kalnego społeczeństwa szeroko rozumianą kulturę i wiedzę o regionie 
– kontynuuje. - Jako pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomży 
żegnamy niedościgniony wzór dobroci i koleżeństwa, oddając hołd 
Tej, która była znakomitym  przykładem harmonii  ducha i powierz-
chowności… Bo istotnie, wyjątkowa aparycja Krysi Humeńczuk do-
skonale współgrała z jej niezwykłą osobowością. I taką, Krysiu, po-
zostaniesz w naszych sercach i naszej pamięci – dodaje Krystyna 
Kamińska, dyrektor SP nr 1 w Łomży.

W ramach realizacji projektu pn. „Ter-
momodernizacja budynków użytecz-
ności publicznej i budynku komunal-
nego w mieście Łomża” prowadzone 
są prace w zabytkowej kamienicy przy 
ul. Wojska Polskiego 15/17. Charak-
terystyczny budynek położony przy 
drodze krajowej nr 61 w ciągu roku 
powinien odzyskać swój dawny blask.

Realizowana inwestycja obej-
muje m.in.: docieplenie ścian 
zewnętrznych, odtworzenie ele-
wacji zewnętrznej od ul. W. Pol-
skiego i Polowej, docieplenie 
mieszkań od wewnątrz, stropo-
dachu, wymianę okien mieszkań 
i klatek schodowych, drzwi ze-
wnętrznych, wykonanie nowej 

instalacji c.w.u., wymianę instala-
cji c.o. oraz zamontowanie kolek-
torów słonecznych wspomagają-
cych podgrzewanie ciepłej wody 
i biwalentnego zasobnika pojem-
nościowego.

Dotychczas wykonano osu-
szanie i ocieplenie fundamentów 
od strony ul. Polowej, ocieplo-
no stropodach wełną mineralną, 
wykonano konstrukcję z drew-
na i podłogę docelową poddasza 
z płyt OSB. Od strony podwórka 
ocieplono około 50 procent ścia-
ny. Obecnie wykonywane jest 
odwodnienie terenu. Wewnątrz 
obiektu trwają prace elektryczne 
i wymiana wewnętrznych linii za-

silających. Od strony ul. Wojska 
Polskiego rozpoczęło się osusza-
nie i ocieplenie fundamentów.

Wartość realizowanej inwe-
stycji wynosi 3.153.823,01 zł, 
z czego 1.438.691,95 zł pocho-
dzi z dofinansowania z Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 
V. Gospodarka niskoemisyjna. 
Działanie 5.3 Efektywność ener-
getyczna w sektorze mieszkanio-
wym i budynkach użyteczności 
publicznej. Poddziałanie 5.3.1 
Efektywność energetyczna w bu-
dynkach publicznych w tym bu-
downictwo komunalne.

Targowisko i Miejska Hala Targowa otwarte

Zabytkowa kamienica zmienia swoje oblicze
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Od 21.04.2020 r. w Tygodniku Narew 
publikujemy fragmenty tomu 3 „Me-
andrów losu”. Autorem jest Zenon 
Krajewski. Akcja w tym tomie dzieje 
się w ciągu kilkunastu dni po ataku 
Niemiec na Sowiety w 1941 r. i doty-
czy początków Holocaustu na naszych 
ziemiach. To zdaniem autora najważ-
niejszy tom w całym jego cyklu po-
wieściowym.

W Stawiskach również już 
przed południem w niedzielę 
dwudziestego drugiego czerw-
ca wszyscy wiedzieli o zaistnia-
łych wydarzeniach. Sowieckie 
władze gorączkowo szykowa-
ły się do opuszczenia miastecz-
ka, podczas gdy ludzie spotykali 
się na ulicach, aby przekazywać 
sobie wieść o najeździe wojsk 
niemieckich na Sowiety. Polacy 
w większości ucieszyli się z fak-
tu, że nadszedł kres dokuczliwej 
okupacji sowieckiej, bo dalsze jej 
trwanie oznaczało systematyczne 
wynaradawianie, cierpienia wielu 
patriotów w kazamatach NKWD 
i wywózki na Sybir całych rodzin. 
Nikt z polskich mieszkańców 
miasteczka nie zamierzał jednak 
witać Niemców kwiatami, a tym 
bardziej chlebem i solą. Wszyscy 
zastanawiali się jak nowi okupan-
ci potraktują ich, Polaków, a tym 
bardziej ich sąsiadów, Żydów, bo 
wiedziano o pogromach antyży-
dowskich, jakie hitlerowcy urzą-
dzali w ostatnich latach w samych 
Niemczech.

Żydzi przyjęli hiobowe 
wieści o ewakuacji Sowietów 
i zbliżaniu się Niemców do mia-
steczka z niedowierzaniem, prze-
strachem i w końcu rezygnacją. 
Zdawali sobie sprawę, że muszą 
trwać na swojej ojcowiźnie co-
kolwiek by się nie działo. Nie 
opuszczą przecież swoich do-
mów, nie wezmą na plecy swoje-
go dobytku i nie wyruszą w ślad 
za sowieckimi władzami. Taki 
krok mógł być tylko udziałem 
wszystkich pomagierów ustępu-
jącego reżimu.

Gorączkowe dyskusje trwa-
ły też w domu Lewenta. Samuel 
z Elianem siedzieli w salonie, za-
stanawiając się co powinni zrobić 
w reakcji na zaistniałe wydarze-
nia. Zadowolenie i swego rodza-
ju satysfakcja młodego Wiernika 
z tego, że wysnuł słuszne wnio-
ski z przesłanek, o których usły-
szał w drodze powrotnej z Setna, 
szybko gdzieś się ulotniły. Zo-
stała dominująca obawa o przy-

szłość rodziny i wszystkich 
jego współplemieńców na 
zajmowanym przez nie-
mieckie wojska byłym te-
rytorium wschodniej Pol-
ski.

- Trzeba nam było ra-
czej pośpiesznie wyjechać 
do Łomży kilka dni temu 
… - zauważył ze smut-
kiem, zawieszając głos.

- Może i masz rację – 
potwierdził przybity nową 
sytuacją Samuel.

- Z pewnością mam ra-
cję, ale Hannah nie chciała 
o tym słyszeć. Tam ocze-
kiwały nas obydwie rodzi-
ny. Miałem pomóc ojcu 
odzyskać dom. Ruscy na 
pewno już się z niego wy-
nieśli. Niczego tu nie za-
mierzają bronić. To obce 
dla nich terytorium, obce 
ziemie. W takiej sytuacji 
jak dzisiejsza, to widać jak 
na dłoni.

- Co teraz, Elianie? Co 
zamierzasz? Bo ja to wia-
domo, jestem u siebie i ni-
gdzie się stąd nie ruszam.

- Nie wiem, kuzynie. 
Sam nie wiem – Wiernik 
bezradnie rozłożył ręce. – 
Źle się stało, że odpuści-
łem i zostałem, że nie obstawa-
łem przy swoim zdaniu. Przecież 
u Mejera pewnie nie będę już 
mógł pracować. Po co mi zatem 
tu dłużej siedzieć?

- Kilka dni musisz poczekać 
zanim wyjedziesz do Łomży. 
Niech przewalą się te wszyst-
kie wojska niemieckie, ale nie 
czekaj aż ich żandarmeria opa-
nuje bezhołowie po ucieczce 
Ruskich – wyraził swoją opinię 
starszy wiekiem, a tym samym 
i doświadczeniem życiowym, 
kuzyn.

- Wybierać się w drogę z ma-
łym dzieckiem i kobietą na razie 
nie zamierzałem. Niemniej jed-
nak dziś niczego tak bardzo nie 
pragnę, jak znaleźć się wśród ro-
dziców moich i Hannah – wes-
tchnął ciężko. – Pójdę do Mejera, 
aby się ostatecznie z nim rozli-
czyć. Najlepiej w tej chwili, teraz, 
póki jeszcze Niemców nie ma 
w okolicy. Gotowi strzelać do nas 
jak do kaczek...

- A w następne dni co bę-
dziesz robił? 

- Siedział w domu, a kto wie 
czy nie zejdę do twojej piwnicy. 
Dobrze byłoby zaopatrzyć się 

w trochę więcej żywności, cho-
ciaż na kilka dni. Nikt jej jednak 
teraz nie sprzeda. Ani Żydzi, ani 
tym bardziej Polacy. 

- Elianie, mamy przecież za-
pasy. Wystarczy na sporo czasu – 
zapewnił Samuel.

- Wolałbym mieć co dorzucić 
do twoich, kuzynie. Lepiej bym 
się czuł w tym bałaganie. A teraz 
chyba pójdę do tego Mejera. Nie 
pozwól nikomu z twoich dzie-
ci, ani mojej żonie wychodzić 
z domu. 

Samuel nic nie odpowiedział, 
tylko pokiwał aprobująco głową. 
Kuzyni z trudem wstali od sto-
łu, spoglądając na siebie ze smut-
kiem i obawą w oczach.

- No to chyba zaczerpnę tro-
chę świeżego powietrza póki 
jeszcze można – dodał Elian i tak, 
jak stał wyszedł z domu. 

Słońce stało już wysoko na 
nieboskłonie, grzejąc niemiłosier-
nie, niczym na pustyni libijskiej. 
Uderzyło go jednak co innego. 
Na zewnątrz panowała jakaś nie-
codzienna, nawet jak na niedzie-
lę, dzwoniąca wprost w uszach 
cisza. Rozejrzał się wokół. Na uli-
cy było pusto. Wszyscy pokryli 

się w domach. Postał chwilę przy 
schodkach, zastanawiając się czy 
ma siłę, aby właśnie teraz iść do 
swego chlebodawcy. Nagle usły-
szał od strony południowej nasila-
jący się odgłos końskich kopyt na 
ulicznym bruku. Postanowił po-
czekać i przyjrzeć się jadącemu.

Kiedy woźnica się zbliżył, 
Elian rozpoznał w nim sołtysa 
Wilamowa. Radosny uśmiech 
momentalnie rozjaśnił mu twarz.

- Co ty tu robisz właśnie w tą 
niedzielę, a? – spytał zaskoczony, 
nie przestając się uśmiechać.

- Przyjechałem po ciebie 
i twoją żonę – odpowiedział Be-
gier, zatrzymując się nieopodal. 
– Na wsi będzie bezpieczniej po 
tym co się stało.

- To już wszystko wiesz?
- Od kilku dni. To w końcu 

ty mi powiedziałeś o tym co się 
kroi. A dziś na mszy już wszyscy 
tylko o tym gadali. Postanowi-
łem nie zwlekając założyć konie 
do wozu i w try miga jechać do 
ciebie. Zabieram twoich, u mnie 
będzie wam bezpieczniej i całej 
wsi się przydasz – Begier spoj-
rzał na Wiernika badawczo, ocze-
kując jego odpowiedzi. Ten po-

kręcił powoli, ale jednoznacznie 
głową, z lewej do prawej i z po-
wrotem.

- Przykro mi, przyjacielu. Ni-
gdzie się stąd nie ruszam. Nie 
mogę. Hannah nie zgodzi się na 
taki następny etap poniewier-
ki. Za kilka dni, jak przewali się 
front, wyjeżdżam do Łomży, do 
rodziny. Powinniśmy byli to zro-
bić już kilka dni temu, ale moja 
kobietka uparła się tu zostać. 
Mam nadzieję, że teraz zmieni 
zdanie.

- Jak nie chcesz, to trudno – 
Begier uśmiechnął się kwaśno, 
jakby rozczarowany. - Może jesz-
cze się namyślisz w następnych 
dniach. Na wsiakij słuczaj wzią-
łem dla ciebie trochę mąki, jajek 
i kuraka pod nóż. Przyjmiesz?

- Pewnie – ucieszył się Wier-
nik. – Mam nadzieję, że ci odpra-
cuję ten szlachetny dar. 

- Ja też mam taką nadzieję – 
Begier mrugnął do przyjaciela, 
po czym uściskali się serdecznie.

- To co, zanieść ci to wszystko 
do domu?

- A mógłbyś? Właśnie wybra-
łem się do swojego pracodawcy – 
zaczął tłumaczyć się Elian.

- Rozumiem. Wolałbyś się nie 
pobrudzić tym moim towarem. 
Pewnie o ważnych sprawach mu-
sisz pomówić.

- Żebyś wiedział – przyznał 
ze smutkiem. – Chodzi o zakoń-
czenie naszej współpracy. Chciał-
bym wyjechać jak najszybciej do 
Łomży, aby w tak trudnych cza-
sach jakie nadchodzą, być z ro-
dziną. Tylko moja Hannah jest 
temu przeciwna. Gdyby nie jej 
sprzeciw, byłbym tam od kilku 
dni. Chyba nie wierzyła, że do 
tego horrendum dojdzie – do-
dał po chwili milczenia. – Nie 
wiem czy się jeszcze zobaczymy. 
Może zostaniemy w Stawiskach 
kilka następnych dni, może do 
lipca. Ale nie dłużej. Gdybyśmy 
się mieli już więcej nie spotkać, 
wiedz, że byłeś mi prawdziwym 
przyjacielem – Wiernikowi za-
szkliły się oczy. – Dziękuję. Dzię-
kuję za wszystko.

Jeszcze raz dwaj mężczyźni 
padli sobie w ramiona, po czym 
młodszy skierował się do trak-
tu łomżyńskiego, aby przejść na 
drugą, bardziej zaludnioną stro-
nę miasteczka, zaś Begier wrócił 
do wozu, wyjął ze skrzyni towa-
ry przeznaczone dla przyjacie-
la i z tymi pakunkami wszedł do 
domu Lewenta.

Elian, po przejściu traktu 
dzielącego Stawiski na dwie nie-
równe części odwrócił się jesz-
cze, ale Begiera już nie zobaczył. 
„Miałem to szczęście w nieszczę-
ściu poznać tak dobrego i szla-
chetnego człowieka, jak ten wi-
lamowski chłop” - pomyślał. „Kto 
wie czy jeszcze nasze drogi się 
nie zejdą? Kto wie czy nie stanie  
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Łomżyniacy kochają 
i karmią bezdomne 

zwierzęta 
720 kilogramów suchej karmy i blisko 30 kilogramów 
mokrej, a do tego mnóstwo smakołyków, za łączną 
kwotę 3688 złotych trafiło do łomżyńskiego schroni-
ska dla bezdomnych psów. Wszystko w ramach zbiór-
ki, którą założyła Magdalena Tońska. To jednak nie 
wszystko. Na zbiórce zostało jeszcze do zagospodaro-
wania 5694 złote. 

- Czekamy do końca kwietnia i zamawiam 
resztę – mówi Magdalena Tońska.

Zarówno schronisko, jak i założycielka 
zbiórki nie spodziewali się takiego odezwu. 

- I jak tu nie wierzyć w moc internetu i co 
najważniejsze ogromne serca ludzi dla zwie-
rząt. Przy takim odzewie jesteśmy spokoj-
ni o brzuszki naszych podopiecznych w tych 
obecnie trudnych dla wszystkich chwilach 
– czytamy na profilu schroniska w mediach 
społecznościowych. 

Zgodnie z poprawką przyjętą w Rozporządze-
niu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograni-
czeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpie-
niem stanu epidemii, od środy 22 kwietnia urzę-
dy mają obowiązek wykonywać więcej zadań. 

Realizowane mają jednak być wyłącz-
nie te niezbędne do zapewnienia pomocy 
obywatelom, w sposób wyłączający bez-
pośrednią obsługę interesantów. Poniżej 
przedstawiamy informację, w jaki sposób 
można załatwić niektóre ze spraw urzędo-
wych w łomżyńskim magistracie. 

Rejestracja pojazdów
Termin do zarejestrowania pojazdu 

sprowadzonego z terytorium państwa 
członkowskiego UE i zgłoszenia nabycia 
lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na 
terytorium RP do dnia 31 grudnia 2020 
r. wynosi 180 dni. W celu rejestracji bądź 
przerejestrowania pojazdu, a także zgło-
szenia zbycia/nabycia należy pobrać 
wniosek o rejestrację z BIP Urzędu Miej-
skiego w Łomży. Wypełniony wniosek 
razem z załącznikami należy włożyć do 
koperty i wrzucić do urny wystawionej 
przed głównym wejściem do urzędu wraz 
z tablicami. Na wniosku warto napisać nu-
mer telefonu w celu kontaktu pracownika 
wydziału w sprawie odbioru dokumen-
tów. Wpłat można dokonywać dopiero po 
kontakcie telefonicznym z pracownikiem 
urzędu, który poda dokładną kwotę do 
zapłacenia, tytuł wpłaty oraz nr rachunku 
na jaki należy ją dokonać. Potwierdzenie 
dokonania opłaty należy przesłać na adres 
e-mail: wydzial.km@um.lomza.pl.

O tym, jakie dokumenty należy dołą-
czyć do konkretnej sprawy można dowie-
dzieć się z Biuletynu Informacji Publicznej. 
W zakładce „Jak załatwić sprawę?” wymie-
nione są wszystkie niezbędne dokumenty. 
Do wniosku o rejestrację należy dołączyć 
oryginały dokumentów. Wyjątek stanowi 
jedynie przypadek, gdy zbywcą pojazdu 

jest przedsiębiorca prowadzący działalność 
gospodarczą na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami. 
Jako dowód własności potwierdzający na-
bycie prawa własności przez tego zbywcę 
dopuszcza się poświadczoną notarialnie 
kopię tego dowodu. Wydanie pozwolenia 
czasowego i tablic rejestracyjnych nastąpi 
po telefonicznym powiadomieniu o dacie 
i godzinie odbioru. Dodatkowe informacje 
udzielane są pod nr telefonu: 86 2156834.

Odbiór dowodów rejestracyjnych
Zamiar odbioru dowodu rejestracyj-

nego należy telefonicznie zgłosić pod nu-
mer tel. 86 2156700 codziennie do go-
dziny 10:00. Limit zgłoszeń wynosi 20 na 
dzień. Dowody rejestracyjne będą wyda-
wane od godziny 12:00 do 15:30 i przez 
każdy następny dzień w godzinach pracy 
urzędu w Punkcie Obsługi Mieszkańców. 
Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego 
należy zdać pozwolenia czasowe.

Zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów 
zarejestrowanych na terytorium RP

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu 
zarejestrowanego na terytorium RP moż-
na dokonać w formie papierowej, wrzuca-
jąc dokumenty do urny ustawionej przed 
głównym wejściem do urzędu lub elek-
tronicznie za pomocą profilu zaufanego 
w systemie ePUAP.

W celu wymiany prawa jazdy lub wy-
dania prawa jazdy (PKK) należy telefo-
nicznie uzgodnić sposób złożenia wniosku 
i odbioru dokumentów z pracownikiem 
urzędu pod numerem telefonu: (86) 
2156836 w godzinach pracy urzędu.

Załatwianie spraw z zakresu ewidencji ludności 
i dowodów osobistych

Sprawy z zakresu ewidencji ludności 
załatwiane są drogą elektroniczną poprzez 
stronę https://obywatel.gov.pl/ za pomo-
cą profilu zaufanego w systemie ePUAP. 
W wyjątkowych sytuacjach (pilna, waż-
na, uzasadniona potrzeba), które wyma-
gają niezwłocznego załatwienia, należy 
telefonicznie zgłaszać rodzaj sprawy pod 
numerami tel. 86 2156741, 86 2156742, 
86 2156743, codziennie do godziny 10:00. 
Interesanci będą umawiani na konkretny 
termin (dzień, godzina). Informacje na te-
mat sposobu załatwiania spraw znajdują się 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do urny ustawionej przed głównym 
wejściem do urzędu można wrzucać tylko 
wnioski o wydanie zaświadczenia (z do-
łączoną kserokopią dowodu osobistego 
i numerem telefonu kontaktowego) wraz 
z dowodem opłaty. Formularz oraz infor-
macje o opłacie za wydanie zaświadczenia 
można uzyskać na stronie BIP. Zaświad-
czenia będą wysłane na adres wskazany we 
wniosku.

Dowody osobiste wydawane będą 
w szczególnych przypadkach (pilna, waż-
na i uzasadniona potrzeba). Potrzebę od-
bioru dowodu osobistego należy zgłaszać 
telefonicznie pod nr 86 2156746 do godz. 
10:00. Interesanci w celu odbioru dowodu 
osobistego umawiani będą na konkretny 
termin (dzień i godzinę). W umówionym 
uprzednio terminie należy zgłosić się do 
informacji (pracownika ochrony). Infor-
macje na temat sposobu załatwiania spraw 
znajdują się w BIP.

Sprawy z zakresu ewidencji działalno-
ści gospodarczej załatwiane są drogą elek-
troniczną poprzez stronę https://prod.
ceidg.gov.pl za pomocą profilu zaufanego 
w systemie ePUAP. W wyjątkowych sytu-
acjach (pilna, ważna, uzasadniona potrze-
ba), która wymaga niezwłocznego zała-
twienia, możliwy jest kontakt telefoniczny 
pod numerami 86 2156749, 86 2156750 
codziennie do godziny 10:00. Klienci będą 
umawiani na konkretny termin (dzień, go-
dzina). Informacje na temat sposobu zała-
twiania spraw znajdują się w BIP.

Przypominamy, że w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego wizyta możliwa jest tylko 
w przypadku rejestracji zgonów i urodzeń 
(wejście poprzez nową część Ratusza). 
Konieczność wizyty będzie weryfikował 
pracownik ochrony po kontakcie z pra-
cownikiem USC.

Pracownicy pozostałych wydziałów 
Urzędu Miejskiego realizują wszystkie 
obowiązki, łącznie ze sprawami mieszkań-
ców – tylko bez bezpośredniego kontak-
tu. Wszelkie dokumenty i wnioski można 
złożyć elektronicznie, bądź poprzez wrzu-
cenie ich w zamkniętej kopercie do od-
powiedniego pojemnika, umieszczonego 
w wejściu do urzędu. 

Kontakt z urzędnikami możliwy będzie 
w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30) – 
telefonicznie (86 2156700), mailowo (ra-
tusz@um.lomza.pl) oraz za pośrednictwem 
platformy ePUAP.

Trwa wielka loteria pn.: „Rozlicz PIT 
w Łomży i zdobądź nagrody”! Do wygra-
nia są: trzy hulajnogi elektryczne Xiaomi 
MiJia 365 Pro, pięć smartfonów Xiaomi 
MI 9, pięć ekspresów De’Longhi EC 850.M 
oraz dziesięć wyciskarek Tefal Infiniy 
Juice. Łączna wartość nagród wynosi 
25.000 zł! Zgłoszenia przyjmowane są do 
5 czerwca 2020 r.

Chcesz wziąć udział w lote-
rii? Wystarczy, że wskażesz mia-
sto Łomżę jako miejsce zamieszka-
nia w swojej deklaracji podatkowej 
PIT i złożysz ją w Urzędzie Skar-
bowym w Łomży. Następnie wejdź 
na www.pitwlomzy.pl i zarejestruj 
swój udział w loterii lub udaj się do 
Urzędu Miejskiego (Stary Rynek 
14) i wrzuć do specjalnej urny wy-

pełniony, papierowy formularz zgło-
szeniowy!

W loterii może wziąć udział każ-
da osoba fizyczna, która ukończyła 
18 lat i w okresie od dnia 1 stycznia 
2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. zło-
żyła deklarację podatkową PIT za 
2019 rok w Urzędzie Skarbowym 
w Łomży, właściwym ze względu na 
swoje miejsce zamieszkania, w któ-
rej wskazała Miasto Łomża jako jej 
miejsce zamieszkania, a także zgłosi-
ła się do loterii w okresie przyjmowa-
nia zgłoszeń oraz spełnia pozostałe 
postanowienia i warunki regulaminu 
loterii promocyjnej.

Do loterii można zgłaszać się do 
5 czerwca 2020 r. Losowanie nagród 
odbędzie się 16 czerwca 2020 roku.

Rozlicz PIT w Łomży.  
Weź udział w loterii  
i zdobądź nagrody!

Zmiany w załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta w Łomży
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RÓŻNE/SPRZEDAM

Sprzedam duże bele sianokiszonki. 
Cena 130 szt. Nowe Kupiski 60. Tel. 
696 837808.

Oprawa obrazów Ignacy Jaworski, 
Łomża, ul. Rządowa 9a. Tel. 86 216 57 
38.

SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, AL-
TANY, PRZEDSIONKI CAMPINGOWE, 
POKRYCIE NA ŁAODZIE, TAPICERKA, 
SKÓRY, TRUDNE MATERIAŁY. KOLNO 
UL. SENATORSKA  2. TEL. 698 947 100.

Sprzedam ule warszawskie i wielko-
polskie oraz opryskiwacz marki Pil-
met, typ Termit 317. Tel. 784 190 989

Kupię meble kuchenne wraz z agd, 
wełnę mineralna lub watę szklaną, fo-
lie paraizolacyjną. Sprzedam 30 sztuk 
nowych płyt MFP (dużo lepsze od 
osb) 2.5 cm 1.83 x 2.50=5 m2. Tel.600-
588-666.

Kupie lub zlecę wykonanie sztachet 
5000 sztuk. Tel.600 500 666.

Sprzedam 2 fabrycznie nowe fotele, 
w kolorze siwym, typu uszak. Okazyj-
na cena. Zapraszam Tel. 798 765 984.

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam gospodarstwo rolne nie-
daleko Łomży lub wydzierżawię sie-
dlisko oraz sprzedam działkę nad jeż. 
Białoławka na Mazurach. 
Tel. 727 490 070.

Wynajmę lokal 100 m2 w centrum 
miasta ul. Pana Tadeusza 11. 
Tel. 798 471 790.

Gospodarstwo rolne 11 ha. 
Tel. 730 231 675.

Wynajmę lokal 100 m2 w centrum Łomży 
(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 

Tel. 606 878 444.

Sprzedam mieszkanie 64 m2, I pię-
tro w centrum Łomży, ul. Długa (do 
mieszkania przynależą dwie piwnice). 
Mieszkanie po generalnym remoncie, 
do zamieszkania. Cena 349 tys. do ne-
gocjacji. Tel. 505 474 596.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Szpachlowanie, malowanie, panele 
podłogowe i inne prace wykończe-
niowe. Tel. 791 538 893.

Układanie kostki brukowej z materia-
łu własnego i powierzonego. Projekt 
GRATIS. Doświadczenie, szybko i so-
lidnie. Tel. 602 520 783.

Usługi dekarskie- Perfekt dach: po-
krycia dachowe, wy-
miana konstrukcji 
dachowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien 
dachowych i włazów, materiały. Łom-
ża, Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 
637 509.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego 
i ogrodniczego:
-młoty wyburzeniowe i inne
-zagęszczarki
-rusztowania
-piły spalinowe
-kosiarki, wykaszarki do trawy, areator
-sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B.
Tel. 600 011 914.
Usługo hydrauliczne PLUMBER Sobo-

ciński Sławomir: instalacje CO, insta-
lacje wodno-kanalizacyjne, montaż 
urządzeń sanitarnych, kotłowanie 
(olejowe, gazowe, węglowe), kolekto-
ry słoneczne, pełen zakres usług. Tel. 
516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. 
Tel. 509 981 956.

DOM
EDWAL-meble na zamówienie. Pro-
jekt gratis. Konarzyce. Tel. 86 218 79 
53, 601 804 117.

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska -  twoja pewność w rozlicze-
niach z Urzędem Skarbowym i ZUS. 
Zapraszamy: Łomża, ul. 3 Maja 9. Tel. 
862 173 474, 606 728 258.

USŁUGI RTV-AGD
Serwis ELEKTRO-AGD. Łomża, ul. Pru-
sa 14 lok.75. Tel. 86 2190 900.

Zakład usługowy RTV – marek Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26A, Łomża. 
Tel.862 115 343, 696 884 735. Usługi 
w zakresie naprawy: TV, DVD VCR, KA-
MERY, LAPTOPY, MONITORY KOMPU-
TEROWE I INNE oraz montaż anten TV 
i SAT. www.brzesiakrtv.pl

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy i RTV, 
sprzedaż  sprzętu 
komputerowego. 
Tel.86 216 93 79, kom. 606 468 121, 
Łomża, ul. Wesoła 18B

USŁUGI SZEWSKIE
Naprawa obuwia. Łomża, ul. Krótka 
12. Tel. 508 303 087.

Expres szewc. ZMIANA  ADRESU, te-
raz: MAŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 505 
997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE
Fotografia ślubna, portretowa i oko-
licznościowa. rafallesicki.com Tel. 600 
455 252.

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

Wesela, imprezy okolicznościowe, 

muzyka romska. Gra, śpiewa i tańczy 
,,Dżudli”. Gwarancja dobrej zabawy. 
Tek. 698 621 178.

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okoliczno-
ściowym i inne imprezy. Tel. 508 637 
509. www.zespol-amor.dzs.pl

MOTORYZACJA
AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO 
DEMONTAŻU, ODBIÓR U KLIENTA. 
DOBRE CENY.18-400 Grzymały k. 
Łomży. Tel.602 259 306, 734 857 500.

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 
nabijanie, odgrzybianie, sprawdzenie
szczelności. Stara Łomża p/sz., 
ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426.

MATRYMONIALNE

Kawaler bez nałogów i zobowiązań 
pozna samotną kobietę w wieku do 
60 lat na resztę życia. Tel. 791 522 721

ZDROWIE/ URODA
Specjalista foniatra-otolaryngolog 
Lilianna U. Lechowicz. Tel. 086 218 22 

29, 604 504 694.
MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ ANTYCE-
LULITOWY (WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). 
Tel.532 282 383.

PRACA

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIE-
OKRESLONY! KIEROWCA C + E

- praca na miejscu
- wysokie wynagrodzenie

- pakiet socjalny, dobre warunki 
pracy

CV - PROSIMY PRZESYLAC  
NA ADRES: praca@farmal.pl

lub tel.: +48 606-686-326

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA  
MAGAZYNOWEGO

- mile widziane prawo jazdy kat. B
- praca jednozmianowa

- pakiet socjalny
- dobre warunki pracy

CV - PROSIMY PRZESYŁAĆ  
NA ADRES: praca@farmal.pl

lub kontakt tel.: 606-686-326

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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Stop  
pożarom traw

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny 
oraz przedwiośnie to okresy, w któ-
rych wyraźnie wzrasta liczba pożarów 
łąk i nieużytków. 

Wiele osób wypala trawy 
i nieużytki rolne, tłumacząc 
swoje postępowanie chęcią 
użyźniania gleby. Od pokoleń 
wśród wielu ludzi panuje  prze-
konanie, że spalenie trawy spo-
woduje szybszy i bujniejszy jej 
odrost, a tym samym przyniesie 
korzyści ekonomiczne. Jest to 
jednak całkowicie błędne my-
ślenie. Rzeczywistość wskazuje, 
że wypalanie traw prowadzi do 
nieodwracalnych, niekorzyst-
nych zmian w środowisku natu-
ralnym – ziemia wyjaławia się, 
zahamowany zostaje bardzo po-
żyteczny, naturalny rozkład resz-
tek roślinnych oraz asymilacja 
azotu z powietrza. Do atmosfe-
ry przedostaje się szereg związ-
ków chemicznych będących 
truciznami zarówno dla ludzi 
jak i zwierząt. Wypalanie traw 
jest również przyczyną wielu 
pożarów, które niejednokrot-
nie prowadzą niestety także do 
wypadków śmiertelnych. Rocz-
nie w tego rodzaju zdarzeniach 
śmierć ponosi kilkanaście osób.

Obszary zeszłorocznej wy-
suszonej roślinności, która ze 
względu na występujące w tym 
czasie okresy wegetacji stano-
wi doskonałe podłoże palne, co 
w zestawieniu z dużą aktywno-
ścią czynnika ludzkiego w tym 

sektorze, skutkuje gwałtownym 
wzrostem pożarów. Za ponad 
94% przyczyn ich powstania od-
powiedzialny jest człowiek.

Trzeba pamiętać, że po zi-
mie trawy są wysuszone i palą 
się bardzo szybko. W rozprze-

strzenianiu ognia pomaga także 
wiatr. Osoby, które wbrew lo-
gice decydują się na wypalanie 
traw, przekonane są że w pełni 
kontrolują sytuację i w razie po-
trzeby, w porę zareagują. Nieste-
ty mylą się i czasami kończy się 

to tragedią. W przypadku gwał-
townej zmiany jego kierunku, 
pożary bardzo często wymyka-
ją się spod kontroli i przenoszą 
na pobliskie lasy i zabudowania. 
Niejednokrotnie w takich poża-
rach ludzie tracą dobytek całego 

życia. Występuje również bez-
pośrednie zagrożenie dla zdro-
wia i życia ludzi.

Co roku w pożarach wywo-
łanych wypalaniem traw giną lu-
dzie, w tym podpalacze, przypad-
kowe osoby oraz strażacy!!!

Mając ponad 3 promile 
uderzył w samochód 

komendanta
Kierowca skody spowodował kolizję. Okazało się, że 35-latek miał 
ponad 3 promile alkoholu w organizmie. 

Dyżurny łomżyńskiej policji został powiadomiony 
o kolizji, do której doszło na jednej z łomżyńskich ulic. 
Sprawcą zdarzenia miał być kierujący skodą, który nie 
dostosował prędkości do warunków na drodze i uderzył 
w poprzedzający go pojazd należący do zastępcy komen-
danta łomżyńskich policjantów. Okazało się, że 35-letni 
mieszkaniec gminy Piątnica był pijany. Badanie alkome-
trem wykazało u niego ponad 3 promile alkoholu w orga-
nizmie. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy. 

Policjanci apelują, aby za każdym razem reagować na 
widok osoby spożywającej alkohol, która zamierza kiero-
wać samochodem. Pamiętajmy o tym, że nasza zdecydo-
wana reakcja może ochronić jej życie, bądź zapobiec tra-
gicznym w skutkach zdarzeniom drogowym z udziałem 
niewinnych osób.

Zatrzymał złodzieja 
perfum w czasie wolnym

Łomżyński policjant z Wydziału Kryminalnego, będąc na wol-
nym, zatrzymał 27-latka podejrzanego o kradzież perfum. 
Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Teraz jego sprawą zajmie się 
sąd.

Jak informuje policja, do kradzieży doszło w jed-
nym ze sklepów na terenie Łomży. Sprawca wyniósł 
stamtąd kilka sztuk perfum znanych marek o łącznej 
wartości blisko 800 zł. Funkcjonariusze ustalili, że za 
kradzież może być odpowiedzialny 27-letni miesz-
kaniec miasta. Został on zatrzymany przez będące-
go w czasie wolnym od służby policjanta Wydziału 
Kryminalnego, który zauważył znanego już mu męż-
czyznę idącego chodnikiem. Okazało się, że 27-latek 
może mieć również związek z podobnym zdarzeniem, 
do którego doszło na przełomie stycznia i lutego br. 
Skradziono wtedy zapachy o wartości blisko 700zł. 

27-latek usłyszał już zarzuty. Teraz jego sprawą zaj-
mie się sąd. Za kradzież grozi kara nawet do 5 lat po-
zbawienia wolności.

Nielegalne gry hazardowe 
w Łomży 

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zabezpie-
czyli 5 nielegalnie działających automatów do gier hazardowych. 
Urządzenia ujawnione zostały w jednym z lokali na terenie Łomży.

Funkcjonariusze łomżyńskiej KAS skontrolowali jeden 
z lokali w Łomży, co do którego zachodziło podejrzenie, że 
są w nim urządzane nielegalne gry hazardowe. Po wejściu 
do wcześniej wytypowanych pomieszczeń wyposażonych 
m.in. w monitoring służący do selekcji klientów, funkcjona-
riusze zabezpieczyli 5 nielegalnych automatów do gier ha-
zardowych.

Automaty na których możliwe było prowadzenie gier 
hazardowych wbrew przepisom, zostały zajęte do sprawy 
karnej skarbowej. Oprócz sankcji karnych w postaci grzyw-
ny lub kary pozbawienia wolności, osoby urządzające tego 
typu nielegalne gry oraz posiadające automaty wbrew prze-
pisom ustawy o grach hazardowych, muszą liczyć się z karą 
pieniężną w wysokości 100 tys. złotych od każdego auto-
matu.
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Uczelniane konkursy popu-
larnonaukowe, interdyscy-
plinarne, tematyczne – to 
tylko niektóre  z wielu dzia-
łań PWSIiP na rzecz młode-
go pokolenia. 

Przez wszystkie lata istnienia 
Państwowej Wyższej Szkoły In-
formatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży wzięło w nich udział 
ponad 5 tysięcy uczestników, 
którzy z pasją zanurzali się ta-
jemnicach matematyki, informa-
tyki, programowania, kulinariów 
oraz wiedzy prawniczej. W tym 
roku pandemia pokrzyżowała 
wiele z tych inicjatyw. Najbar-
dziej „sędziwy” z łomżyńskich 
konkursów – Łomżyński Kon-
kurs Matematyczny – swoją re-
nomę zawdzięcza pomysłodaw-
cy, który od lat zachęca młodych 
ludzi do interdyscyplinarnej cie-
kawości świata, zaraża niespoży-
tą energią intelektualną, poczu-
ciem humoru oraz zapadającymi 
w pamięć anegdotami, w których 
nauki ścisłe splatają się z wiedzą 

humanistyczną. Profesor Romu-
ald Kotowski, w imieniu całego 
Komitetu Organizacyjnego X 
Łomżyńskiego Konkursu Ma-
tematycznego, przekazuje List 
skierowany do Uczestników oraz 
Sympatyków matematycznej ry-
walizacji. 

Szanowni  Uczestnicy  X-e-
go Łomżyńskiego Konkursu Ma-
tematycznego!

Zakończył się drugi etap na-
szego Jubileuszowego X-ego 
Łomżyńskiego Konkursu Mate-
matycznego. I pojawiło się dra-
matyczne pytanie: co dalej, co 
z finałem pobudzającej intelektu-
alnej rywalizacji?

Jak Państwo wiecie, finały 
wszystkich poprzednich   Kon-
kursów odbywały w siedzibie 
naszej Uczelni. W tym roku, po 
wprowadzeniu przez władze pań-
stwowe ograniczeń dotyczących 
funkcjonowania szkół i uczelni, 
Komitet Organizacyjny X-ego 
Łomżyńskiego Konkursu Mate-
matycznego 2020 z wielką przy-
krością musiał podjąć poniższą 
decyzję. 

Biorąc pod uwagę sytuację 
epidemiczną panująca w na-
szym kraju, a spowodowaną 
przez koronawirusa SARS-
-CoV-2 wywołującego chorobę 
COVID-19, jesteśmy zmusze-
ni do odwołania Wielkiego Fi-
nału X-go Łomżyńskiego Kon-
kursu Matematycznego i tym 
samym zamykamy tę edycję 
Konkursu już po jego  drugim 
etapie. 

W X-ej edycji Łomżyńskie-
go Konkursu Matematycznego 
wzięło udział 159 uczestników 
reprezentujących szkoły z pięciu 
województw: podlaskiego, ma-
zowieckiego, warmińsko-mazur-
skiego, łódzkiego i kujawsko-po-
morskiego.  Do Wielkiego Finału 
X-go Łomżyńskiego Konkursu 
Matematycznego zakwalifikowa-
ło się 89 uczestników. Otrzyma-
ją oni Dyplomy Finalisty X-ego 
Łomżyńskiego Konkursu Mate-
matycznego 2020.

Kolejność finalistów ustali-
liśmy na podstawie dostępnych 
danych. Najlepsza dziesiątka 
uczestników została wyłoniona 

po przeanalizowaniu   sumarycz-
nego wyniku otrzymanego przez 
wszystkich uczestników podczas 
dwóch dotychczas przeprowa-
dzonych on-line etapów Kon-
kursu. Ci najlepsi z najlepszych 
zostaną dodatkowo wyróżnie-
ni Dyplomami Super Finalisty 
i tym razem skromnymi (nieste-
ty) nagrodami. 

Kopie dyplomów zosta-
ną przekazane finalistom drogą 
e-mailową, a oryginały dyplo-
mów i nagrody tradycyjną pocztą 
na adresy szkół uczestników na-
szego Konkursu.

W imieniu   Komitetu Orga-
nizacyjnego X-go  Łomżyńskie-
go  Konkursu  Matematyczne-
go 2020 

dr  hab.  Romuald  Kotowski, 
prof. PWSIiP w Łomży

PS: Niels Bohr, laureat Na-
grody Nobla w dziedzinie fizyki, 
posiadał niezwykle chłonny, in-
terdyscyplinarny umysł. W swo-
im domu organizował pasjonują-
ce spotkania z najwybitniejszymi 
umysłami świata. Kiedyś zarzu-
cono mu, że na drzwiach do jego 

posiadłości wisi podkowa, banal-
ny symbol szczęścia: „Pan, wiel-
ki uczony, wierzy w takie prze-
sądy?” – padło pytanie. „Nie 
wierzę, ale zapewniano mnie, że 
podkowy działają także wtedy, 
gdy się w nie nie wierzy?” – od-
powiedział fizyk. 

Bardzo żałuję, że nie mogę się 
z Państwem spotkać osobiście. 
Sytuacja, która na nas wszystkich 
tak nieoczekiwanie spadła, jest 
irracjonalna – nie przewidywali-
śmy, że przyjdzie nam żyć w świe-
cie, w którym nic nie jest pewne, 
nie ma gotowych paradygmatów 
jak radzić sobie z sytuacją pande-
mii, a wdrażane rekomendacje są 
tymczasowe. Być może to dobry 
czas, abyśmy zwiesili na drzwiach 
swoje „podkowy”, czyli czysto 
ludzką nadzieję na szybki powrót 
do normalności, nadzieję na spo-
tkania towarzyskie, podczas któ-
rych nie tylko wsłuchujemy się 
w argumenty, ale także odczy-
tujemy błysk w oku i tembr gło-
su naszych Przyjaciół. Być może 
podkowy działają nawet wtedy, 
gdy się w nie nie wierzy… (chy-
ba raczej na pewno – jak mawiają 
niektórzy).    

Poniżej przedstawiamy wyni-
ki matematycznej rywalizacji:

Miejsce I
Wiktoria Koniecko – I Li-

ceum Ogólnokształcące im. Ta-
deusza Kościuszki w Łomży

Miejsce II 
Karol Duszczyk – Liceum 

Ogólnokształcące im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Mińsku Ma-
zowieckim

Maciej Kuźmicki – II Liceum 
Ogólnokształcące im. Księżnej 
Anny z Sapiehów Jabłonowskiej 
w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2 w Białymstoku

Miejsce III 
Paweł Magnuszewski – II 

Liceum Ogólnokształcące im. 
Księżnej Anny z Sapiehów Jabło-
nowskiej w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 2 w Białym-
stoku

Mateusz Orzełowski – Sale-
zjańskie Liceum Ogólnokształ-
cące im. Henryka Sienkiewicza 
w Zespole Szkół Salezjańskich 
"Lux Sapientiae" w Sokołowie 
Podlaskim

Weronika Stachurska – II 
Liceum Ogólnokształcące im. 
Księżnej Anny z Sapiehów Jabło-
nowskiej w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 2 w Białym-
stoku

X Łomżyński  
Konkurs Matematyczny rozstrzygnięty!

Dr hab. Romuald Kotowski, 
prof. PWSIiP
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