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100-letnia tradycja 
zobowiązuje
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów

Z głębokim smutkiem   
przyjąłem wiadomość o śmierci 

Jana  
Zawistowskiego 

Sekretarza Miasta Łomża
w latach 1990 – 2010

Rodzinie i bliskim  
przekazuję szczere wyrazy współczucia

Lech Antoni Kołakowski 
Poseł na Sejm RP

Złożeniem kwiatów pod pomnikami 
Żołnierzy 33 Pułku Piechoty, papieża 
Jana Pawła II oraz kardynała Stefana 
Wyszyńskiego została upamiętnio-
na rocznica uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. W Katedrze Łomżyńskiej 
z udziałem pocztów sztandarowych 
Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskie-
go została odprawiona również msza 
święta w intencji Polski. 

Dokładnie 229 lat temu po-
wstała pierwsza w Europie i dru-
ga na świecie konstytucja, która 

wprowadziła częściowe zrówna-
nie praw obywatelskich miesz-
czan i szlachty czy stawiała 
chłopów pod ochroną państwa, 
łagodząc w ten sposób naduży-
cia pańszczyzny. Zniosła również 
liberum veto. Musimy pamiętać, 
że rocznica uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja powinna być dniem 
ważnym i wyjątkowym dla każ-
dego z nas. Z okazji jej utworze-
nia, co roku w Polsce odbywają 
się różne uroczystości. Jednak te-

goroczne, w związku z pandemią 
koronawirusa, znacznie różniły 
się od tych z poprzednich lat.

W Łomży natomiast 
w rocznicę uchwalenia Konsty-

tucji 3 maja w uroczystościach 
udział wzięli m.in. prezydent 
miasta Mariusz Chrzanowski, 
wicemarszałek województwa 
podlaskiego Marek Olbryś, rad-

ny Sejmiku Piotr Modzelewski 
czy senator Marek Adam Komo-
rowski. 

Trzeciomajowa nadzieja w Łomży 

Biebrzański Park Narodowy.  
Trwa szacowanie strat

Więcej na str. 4

Dokończenie na str. 2

Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego wziął udział  
w łomżyńskich obchodach
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Już w najbliższą niedziele Polacy po-
winni wybrać głowę państwa. Jednak 
na tę chwilę z uwagi na brak ustalo-
nego stanu prawnego jest to niemoż-
liwe. Ustawa o wyborach korespon-
dencyjnych jest wciąż w Senacie. Nie 
wiadomo zatem czy odbędą się one 
10, 17 czy 23 maja, a może zostaną 
odroczone. 

Dla wielu wybory korespon-
dencyjne, to stan rzeczy nie do 
przyjęcia. Pojawiają się zarzuty, 
że takie wybory można ławo zma-
nipulować i sfałszować. Wszyst-
ko ma to związek z pandemią ko-
ronawirusa, która ogarnęła cały 
świat. Tylko, że inni jednak swoje 
wybory przesuwają. Inaczej jest 
z Polską. Tu partia rządząca mimo 
wielu przesłanek chce je przepro-

wadzić w maju. Mimo niechęci 
pewnych grup społecznych, ale 
także mimo sprzeciwu niektó-
rych członków szerokiego prze-
cież obozu Zjednoczonej Prawi-
cy. To właśnie wybory miały być 
kością niezgody między Jarosła-
wem Kaczyńskim a Jarosławem 
Gowinem, przewodniczącym Po-
rozumienia. Spór i nieścisłości co 
do organizacji i sposobu ich prze-
prowadzenia, doprowadził do 
tego, iż Jarosław Gowin podał się 
do dymisji,  porzucając tym sa-
mym ministerialną tekę.

Jak będą przebiegać wybo-
ry? Uchwalona z inicjatywy PiS 
ustawa zakłada, że każdy z upraw-
nionych do głosowania otrzyma 
specjalny pakiet, czyli karty do 
głosowania. Poczta Polska owy 
pakiet ma dostarczyć  na 7 dni 
przed wyborami. Oznacza to, iż 
4 maja w naszych skrzynkach po-
winny znaleźć się karty do głoso-
wania.  A przecież dostarczanie 
pakietów może się zacząć w mo-
mencie, kiedy wejdzie w życie 
ustawa.Trzeba pamiętać, że trafia-
ją one na adresy zameldowania, 
takie, które figurują w spisie wy-
borców. Tak więc, jeśli jeden z do-
mowników przebywa za granicą, 
a wcześniej nie zgłosił konsulo-
wi chęci głosowania w miejscu, 
w którym aktualnie się znajdu-
je, otrzymuje pakiet pod adres 
zameldowania. Natomiast usta-
wa nie precyzuje co ma zrobić 
z takim pakietem. Nie mamy obo-
wiązku przekazywania go takiej 
osobie. Prawdopodobnie może 

leżeć w szufladzie. W skład słyn-
nego już pakietu wyborczego ma 
się znajdować: koperta zwrotna, 
karta do głosowania, koperta na 
kartę do głosowania, instrukcja 
głosowania korespondencyjnego 
oraz oświadczenie, które wypeł-
niamy (imię, nazwisko, pesel). 
Następnie wyborca ma obowią-
zek wrzucić kartę do specjalnej 
skrzynki nadawczej, a głosować 
można od 7.00 do 21.00. Tylko 
kto ich będzie pilnował? 

Kwestie organizacyjne, to za-
ledwie zaczyn całej dyskusji nad 
sensownością i możnością prze-
prowadzenia wyborów na naj-
wyższy urząd w państwie. Do 
tego dochodzą przecież jeszcze 
aspekty konstytucyjne, logistycz-
ne czy epidemiologiczne. 

Oficjalny termin wyborów 
już za kilka dni. A ustalone-
go stanu prawnego wciąż brak. 
W Senacie odbywają się dal-
sze prace nad ustawą w sprawie 
głosowania korespondencyjne-
go. Biorąc pod uwagę, że ustawa 
miałaby wejść w życie ewentual-
nie 7 maja, niemożliwe jest przy-
gotowanie procesu wyborczego 
w ciągu dwóch dni. 

ISTNY GALIMATIAS!

Ponadto kwiaty pod pomni-
kami Żołnierzy 33 Pułku Pie-
choty, Papieża Jana Pawła II oraz 
kard. Stefana Wyszyńskiego, zło-
żył również poseł na Sejm RP 
Lech Antoni Kołakowski, przed-
stawiciele powiatu łomżyńskiego, 
a także radni miejscy oraz przed-
stawiciele wojska czy harcerstwa. 
Z kolei w Katedrze św. Michała 
Archanioła Mszę Święto w inten-
cji ojczyny odprawił biskup po-
mocniczy Tadeusz Bronakowski.

- To święto na trwałe wpisane 
w dzieje Polski oznacza dla mnie 
przede wszystkim nadzieję. Nasi 
przodkowie, którzy Konstytucję 
uchwalali mieli nadzieję na silne 
i suwerenne państwo. I choć hi-
storia potoczyła się inaczej, to ich 
dzieło pozwoliło naszemu naro-
dowi przetrwać najgorsze czasy. 
Dlatego z dumą, choć bardziej 
refleksyjnie i skromnie, możemy 
świętować 229. rocznicę Konsty-
tucji. Także z nadzieją, że poko-
namy wirusa i poradzimy sobie ze 
skutkami epidemii - powiedział 
wicemarszałek Marek Olbryś.

W związku z pandemią SAR-
S-CoV-2 w Polsce, Święto Kon-
stytucji 3 maja w tym roku było 
zupełnie inne niż dotychczas. 
Nie było celebracji znanej z po-
przednich lat, a program tego-
rocznych uroczystości był o wie-
le uboższy niż zwykle.

- To święto dzisiaj obchodzi-
my bardzo skromnie, praktycznie 
bez świętowania. Modlimy się 
w kościołach za pomyślność kra-
ju. Są msze narodowe z udziałem 
pasterzy, władz z naszego regio-
nu. Otaczamy w modlitwie na-
sze miasto, województwo, a tak-
że cały kraj. Mamy nadzieję, że 
wszystkie dolegliwości, ten dys-
komfort minie i ludzkość zwy-
cięży tę zarazę. Będziemy nadal 
cieszyć się wolnością, niepodle-
głością oraz dobrobytem na jaki 
nasz kraj z całą pewnością zasłu-
guje- podkreślał wicemarszałek.

Natomiast podczas swojej ho-
milii, biskup Tadeusz Bronakow-

ski podkreślał rolę Maryi w histo-
rii ojczyzny, ale i przypominał, że 
pierwsze teksty w języku polskim 
były pieśniami i modlitwami wła-
śnie ku czci Maryi.

- Maryja odpowiadając na proś-
by Polaków, wspierała nas w prze-
łomowych momentach historii. 
Zawsze ma miejsce w polskich ser-
cach. To do Niej modlą się dzieci 
przed snem, uciekają się do Niej 
cierpiący i umierający. Jej wizerun-
ki są w naszych domach rodzin-
nych i w przydrożnych kaplicz-
kach. Moglibyśmy powiedzieć, że 
nie ma Polski bez Maryi. Przywią-
zanie naszego narodu do Najświęt-
szej Dziewicy jest faktem - mówił 
biskup Tadeusz Bronakowski.

Biskup podkreślał również, iż 
wszystkie pielgrzymki, nabożeń-
stwa czy uroczystości będą miały 
prawdziwy sens w momencie, gdy 
my, jako społeczeństwo będziemy 
naśladowali patronkę Polski. Po-
nadto przypomniał, że arcybiskup 

Stanisław Gądecki, przewodni-
czący Konferencji Episkopatu 
Polski zawierzył na Jasnej Górze 
ojczyznę Jezusowi oraz Maryi, 
Królowej Polski. Wspomniał rów-
nież, że uchwalenie Konstytucji 3 
maja było wielkim wydarzeniem.

- To był znak rozwoju myśli 
politycznej i początki demokra-
cji. Jednak rok poźniej podpisano 
pierwszy rozbiór Rzeczpospoli-
tej, a niecałe 25 lat poźniej Pol-
ski nie było już na mapach świa-
ta. Wielu historyków twierdzi, 
iż Konstytucja 3 maja była pięk-
nym dokumentem, ale została 
uchwalona wówczas, gdy los Pol-
ski był już rozstrzygnięty- tłuma-
czył duchowny.

Biskup Tadeusz Bronakow-
ski podkreśla, że nasi przodko-
wie zbyt późno obudzili się z tra-
gicznego snu, by ocalić ojczyznę. 
Dlatego musimy się zastanowić, 
jakie lekcje z tamtych wydarzeń, 
wpłyną na nas samych.

- Zbyt długo nasz naród tra-
wiony był wewnętrznymi spo-
rami. Zbyt długo wrogie impe-
ria rozgrywały swoje interesy na 
polskich salonach politycznych. 
Rzeczpospolita w XVI i XVII 
wieku bezwątpienia była najbar-
dziej  demokratycznym krajem 
w Europie. Jej upadku trzeba jed-
nak upatrywać w osłabieniu i za-
niku cnót ewangelicznych - mó-
wił biskup.

Ponadto duchowny wskazu-
je, że Konstytucja niestety nie 
ocaliła Polski przed rozbiorami 
i w pewnym sensie dla nas jest to 
nauka, która trwa do dzisiaj. 

- To nie dokumenty czy de-
klaracje, ale konkretne czyny 
i postawy wszystkich obywateli 
decydują o pomyślności narodu. 
I to jest podstawowa lekcja, jaka 
płynie do nas w rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji Majowej. Mat-
ka Polska potrzebuje mądrych, 
odpowiedzialnych i ofiarnych 
dzieci, które będą się o nią trosz-
czyć - akcentował biskup Tade-
usz Bronakowski.
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Chcemy upamiętnić naszą 
historię, tradycję  

i walkę o niepodległość
2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia już od 
wielu lat na Starym Rynku w Łomży biało-czerwone flagi rozdawał poseł na 
Sejm RP Lech Antoni Kołakowski. W tym roku z uwagi na sytuację spowodowa-
ną pandemią koronawirusa tradycja nie mogła zostać wypełniona. Jednak nie 
oznacza to, że pamięć o historii, tradycji i walce o niepodległość została porzu-
cona.

- W Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętej ustawą z 2004 
roku, Sejm Polski uczcił naszą historię, tradycję i naszą tożsamość. Jest 
to niezwykle uroczysty dzień, w którym upamiętniamy naszą walkę 
o niepodległość na przestrzeni kilkuset lat. To właśnie biało-czerwo-
ne barwy symbolizowały Polskę. Naszą niezawisłą ojczyznę – mówi 
poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski. - Mimo tej trudnej dla 
wszystkich sytuacji, pamiętamy o tych, którzy oddali życie za niepod-
ległość. To właśnie dzięki nim dziś, w naszym kraju możemu cieszyć 
się wolnością – kontynuuje poseł. - Cieszę się, że nasze samorządy 
podejmują decyzję o wywieszeniu biało-czerwonych flag. Ciesze się, 
gdyż jest to dobry wzór, szczególnie dla młodych ludzi. To pokazuje 
naszą tożsamość, suwerenność, nasze wartości i przywiązanie do oj-
czyzny – dodaje. 

Trzeciomajowa nadzieja w Łomży 

Majowe wybory… Tylko jakie? 
Czyli prawdziwy galimatias 
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Podczas modernizacji ulicy Giełczyń-
skiej, natrafiono na kolejne odkrycia 
archeologiczne. Grupa archeologów 
pod przewodnictwem Mirosława Bie-
ni tym razem napotkała na średnio-
wieczną studnię oraz fundamenty 
budynku z XVII wieku. To kolejne zna-
leziska w Łomży. Wcześniej udało się 
odkryć chociażby XIX-wieczny Hotel 
Polski.

W 558 numerze Tygodni-
ka Narew pisaliśmy o nieco-
dziennych odkryciach w Łomży. 
W trakcie remontu ulicy Gieł-
czyńskiej oraz Rządowej gru-
pa archeologów natrafiła m.in. 
na mur, który prawdopodobnie 
należał do stajni, która to z ko-
lei znajdowała się za budynkiem 
starostwa z XIX wieku. Odkryto 
również część fundamentu ścia-
ny wschodniej kościoła jezuitów 
oraz Hotelu Polskiego także 
z XIX wieku. Jak już wiemy, to nie 
wszystko, co udało się odnaleźć. 
Tym razem Mieczysław Bienia 
i jego zespół natrafił na średnio-
wieczną studnie, a także funda-
menty budynku z XVII wieku.

W tej chwili na terenie mia-
sta przeprowadzane są moder-

nizacje i trwa przebudowa kilku 
ulic w starej, historycznej części 
miasta. Nie jest to pierwsze zna-
lezisko na ul. Giełczyńskiej, gdyż 
wcześniej udało się odkryć m.in. 
studnię pochodzącą prawdopo-
dobnie także ze średniowiecza 
oraz niewielki fragment podło-
gi, bądź chodnika, który powstał 
z drewnianych bali. 

Teraz jednak archeolodzy na-
trafili na kolejne bardzo ciekawe 
odkrycie. To fragmenty funda-
mentu budynku mieszkalnego, 
pochodzącego najprawdopodob-
niej z XVII bądź XVIII wieku. 

- Potężne fundamenty ze-
wnętrzne o szerokości 1,20 m. 
Pozwalają one pokazać nam cho-
ciażby zasięg ówczesnej pierzei 
tej XVII-wiecznej ulicy, na której 
to wszystko się znajduje - wyja-
śnia Mieczysław Bienia, kierow-
nik wykopalisk.

Co ciekawe, archeologowie 
odkryli także znacznie starsze 
studnie.

- Wewnątrz trafiliśmy na dwie 
drewniane studnie. Pochodzą-
ce prawdopodobne ze znacznie 
starszego okresu. Podejrzewamy, 

że jedna z nich może okazać się 
studnią późnośredniowieczną, 
podobnie jak ta, którą udało nam 
się odkryć w innej części ulicy 
Giełczyńskiej- mówi Mieczysław 
Bienia.

Bardzo interesującym jest 
fakt, że dzięki pewnym cieka-
wym, nazwijmy to zaletom, wła-
ściwościom i specyfice surowców, 
w tym przypadku drewna, można 
poprzez różnego rodzaju bada-
nia i nowoczesne techniki ustalić 
roczną datę ścięcia owego drew-
na. Możliwe zatem jest bardzo do-
kładne datowanie tego znaleziska.

Ponadto, zespół badawczy 
natrafił także na wiele, mniej lub 
bardziej skupiających uwagę, cie-
kawych znalezisk.

- Oprócz tego udało nam się 
jeszcze tutaj znaleźć sporo za-
bytków ruchomych. Fragmentu 
jakichś kafli, ceramiki czy szkła. 
Także pozostałości bliżej nie-
określonych pojemników szkla-
nych czy butli, butelek. Wszyst-
ko wskazuje na to, iż te zabytki 
pochodziły z górnej części tych 
nawarstwień. Można nawet dato-
wać na XVIII czy XIX wiek. Wię-
cej będziemy mogli powiedzieć 
po bardziej szczegółowych bada-
niach, ponieważ dopiero rozpo-
czynamy właściwe prace - tłuma-
czy archeolog.

Jak podkreślają badacze, teraz 
nastąpi przesunięcie prac wyko-
paliskowych w dalszą stronę uli-
cy Giełczyńskiej, w kierunku Sta-
rego Rynku. Archeolodzy przede 
wszystkim liczą, iż uda im się po-
przez prowadzone prace, złapać 
sam narożnik ulicy Giełczyńskiej 
i wspomnianego Starego Rynku.

Mają również nadzieję, że 
w odkrytych studniach, na więk-
szych głębokościach natrafią na 
wiele interesujących  i ciekawych 
znalezisk. Jak sami mówią, bar-
dzo często jest tak, że studnie 
przynoszą ładny i ekscytujący 
materiał zabytkowy.

Trzeba także zaznaczyć, że za-
zwyczaj, przy wielu podobnych 
przedsięwzięciach, w tym przy-
padku prac wykopaliskowych, 
pojawiają się wszelakiej maści 
problemy, utrudnienia czy kom-
plikacje, które mają wpływ cho-
ciażby na szybkość prac.

- W tym momencie jest taka 
sytuacja, że te wszystkie rzeczy, 
odkryte zostały w trakcie nadzo-
rów archeologicznych. Zgłosili-
śmy nasz początkowy rezultat do 

konserwatora zabytków. Powin-
na nastąpić zmiana decyzji i wte-
dy zaczniemy prowadzić stacjo-
narne badania archeologiczne. 
Ta inwestycja, a więc prace mo-
dernizacyjne np. ulicy Giełczyń-
skiej, jest priorytetowa. Dlatego 
sądzę, iż decyzja, na którą czeka-
my zostanie w miarę szybko wy-
dana i przystąpimy do kontynu-
owania naszych prac. Liczymy 
na to - podkreśla szef zespołu ba-
dawczego.

Odkrycie archeologiczne na 
ulicy Giełczyńskiej równoznacz-
ne jest z tym, iż roboty budow-
lane na tym odcinku jak na razie 
są wstrzymane. Jednakże biorąc 
pod uwagę szeroki zakres projek-
tu, a więc remont całej długości 

ulicy, nie powinno być żadnych 
opóźnień w związku z moderni-
zacją.

Zdaniem Mieczysława Bieni, 
kwestią kilku czy kilkunastu dni 
jest pozbieranie danych, w związ-
ku z odkryciem. Wtedy też arche-
olodzy będą mieć większą wiedzę 
na temat średniowiecznej studni 
i fundamentów budynku z XVII 
wieku. Ostateczne informacje 
poznamy dopiero po zakończe-
niu prac wykopaliskowych, po 
pracach studialnych, datowaniu 
drewna i szczegółowego poznaniu 
oraz zanalizowaniu materiału. To 
właśnie w tym czasie dokładnie 
i rzeczowo będziemy wiedzieć, 
co znajdowało się ponad 400 lat 
temu na ulicy Giełczyńskiej.

Archeolodzy pracują na 
Giełczyńskiej. Pod ziemią 

mnóstwo skarbów

Odnowią zabytki z Łomży  
i powiatu łomżyńskiego

143 tysiące złotych dla 
Łomży i 132 tysiące zło-
tych dla powiatu łom-
żyńskiego. To kwota, 
która decyzją sejmiku 
województwa podlaskie-
go popłynie na renowa-
cję i konserwację zabyt-
ków. 

- W tych konkur-
sach zamiast, tak jak 
inne jednostki samo-
rządu terytorialnego, 
obniżać sumy dofi-
nansowań, różnych dotacji, postanowiliśmy je zwiększyć – wyjaśnia 
marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. - Zabytki to na-
sza wartość narodowa, nasza tradycja, nasze dziedzictwo, o które po-
winniśmy dbać, niezależnie od tego, czy trwa stan epidemii, czy inne 
utrudnienia – dodaje.

Na renowację i konserwację zabytków, podlaskie władze przekaza-
ły 2,4 mln zł. Jak zaznaczono, jest to rekordowa kwota, która pozwoli 
na wykonanie prac w 45 obiektach. 

Jak podkreśla marszałek województwa podlaskiego, dzięki wyko-
nanym renowacjom, zatrudnienie znaleźć mogą osoby, które trudnią 
się podobnymi pracami. Dotacje na konserwację zabytków trafią do 
poszczególnych powiatów. Nie wszystkim projektom udało się uzy-
skać dofinansowanie Jak powiedział marszałek, zdecydowała o tym 
komisja, której wysiłki skupiały się na wyłonieniu projektów potrze-
bujących wsparcia najbardziej.

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.



4 www.narew.info

To był największy pożar od 
kilkunastu lat w Biebrzańskim 
Parku Narodowym. Straty dla 
przyrody są nieodżałowane. Po 
zakończeniu akcji gaśniczej roz-
poczyna się ich szacowanie. 
W wyniku pożaru  zagrożone wy-
ginięciem na terenie parku są cie-
trzew i orlik grubodzioby. Te dwa 
gatunki są pod ścisłą ochroną. Na 
terenie BPN żyło ich zaledwie po 
kilka sztuk. Spaliły się ich tereny 
lęgowe i żerowiska. Jeśli nie prze-
żyły ognia, będzie to katastrofa 
dla zasobów przyrodniczych. 

- Przyjechaliśmy do Bie-
brzańskiego Parku Narodowego 
razem z Panią Małgorzatą Goliń-
ską, Głównym Konserwatorem 
Przyrody, żeby rozpocząć szaco-
wanie i prace inwentaryzacyjne 
nad tym, jak duże straty ponio-
sła przyroda po pożarze. Już te-
raz wiemy, że niestety zagrożony 
wyginięciem na tym obszarze są 
przynajmniej dwa gatunki, które 
chronimy, czyli Cietrzewie i Orli-
ki Grubodziobe. Rozpoczynamy 

projekt polegający na szerokiej 
inwentaryzacji przyrodniczej, 
po największym pożarze z ja-
kim mieliśmy do czynienia. Wie-
my, że spłonęło 5280 hektarów. 
Szczęśliwie głównie łąki i trzci-
nowiska. Nie zajął się torf i to jest 
najważniejsza informacja. Gdyby 
on się zajął, z tym pożarem wal-
czylibyśmy co najmniej do je-
sieni, aż wody gruntowe by się 
podniosły, więc to jest naprawdę 
bardzo dobra informacja. Jednak 
straty dla przyrody są nieodża-
łowane. Zaczynamy inwentary-
zację i będziemy badać jak dużą 
skalę przybrały, konkretnie na 
tym obszarze, zwłaszcza na te-
renie środkowego basenu Bie-
brzańskiego Parku Narodowe-
go – mówił podczas konferencji 
prasowej w Biebrzańskim Parku 
Narodowym Michał Woś, mini-
ster środowiska.

Szczegółowy projekt badaw-
czy dotyczący strat, realizowany 
jest przez Instytut Badawczy Le-
śnictwa pod Ministerstwem Śro-
dowiska.

- W Polsce mamy 23 par-
ki narodowe. Biebrzański Park 
Narodowy, jeśli chodzi o po-
wierzchnię, jest największy. Wie-
my, że spaliło się 9,5 procent po-
wierzchni całego parku. Co to 
oznacza? Jeżeli wyobrazimy so-
bie, że co roku w tym miejscu lęgi 
odbywa 190 gatunków ptaków, 
a naukowcy zaobserwowali pra-
wie 300 gatunków, które odwie-
dzają te tereny, to są to dziesiąt-
ki, a może i setki tysięcy ptaków, 
które tutaj bywają. Wśród nich 
te, które są najcenniejsze i naj-
rzadsze. Wiemy, że spaleniu ule-

gły niezwykle istotne siedliska 
potrzebne dla wodniczki. To ga-
tunek ptaka, który jest zagrożony 
wyginięciem, a największa popu-
lacja ma siedliska właśnie w Bie-
brzańskim Parku Narodowym. 
Z kolei Cietrzewie, które w BPN 
szacowane były na 10-13 stano-
wisk, 9-10 z nich zlokalizowane 
były na terenie pożaru. Orlik gru-
bodzioby w Biebrzańskim Parku 
Narodowym został zainwentary-
zowany w 5 miejscach, a wiemy, 
że 3 z tych miejsc zostały spalone. 
Poza tym są też inne niezwykle 
istotne siedliska – wyliczała Mał-
gorzata Golińska, Główny Kon-
serwator Przyrody. - Szczegóło-
we informacje poznamy dopiero 
po tym, kiedy zostanie przepro-
wadzony monitoring, inwenta-
ryzacja i stąd te działania, które 
podejmuje minister środowiska, 
Instytut Badawczy Leśnictwa 

we współpracy z Biebrzańskim 
Parkiem Narodowym. To są nie-
zwykle ważne kwestie, które da-
dzą nam pełen obraz strat, które 
ponieśliśmy- mówiła Małgorzata 
Golińska, Główny Konserwator 
Przyrody.

Pożar w Biebrzańskim Par-
ku Narodowym trwał blisko ty-
dzień. Z pierwszych ustaleń pro-
kuratury wynika, że przyczyną 
pożarów mogło być wypalenie 
traw, ale badany też jest wątek 
podpalenia.

- Dziękuje Panu ministrowi 
oraz Pani minister za przyjazd, 
a także za okazane wsparcie, jakie 
otrzymaliśmy do tej pory. Gene-
ralna dyrekcja Lasów Państwo-
wych obiecała pokryć wszyst-
kie koszty lotnicze, wszystkich 

samolotów, które brały udział 
w akcji i dzięki nim pożar uda-
ło się szybko ugasić. Będziemy 
mieli środki z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska na 
ochronę pożarową, którą budo-
wać będziemy do końca przyszłe-
go roku. Park działa pod hasłem 
„W trosce o bagna i ludzi” dlate-
go moim pierwszym odruchem 
serca była chęć wsparcia Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Tutaj 
pożary były i są, nie chcę powie-
dzieć, że będą, ale musimy być do 
tego przygotowani bo taka jest 
natura tego parku. Chcę również 
podziękować strażakom - ochot-
nikom, którzy są w pierwszym 
rzędzie dysponowani do gaszenia 
pożarów. Pozwoliłem sobie zbie-
rać pieniądze i ogłosiłem akcję, 
by wspierać OSP. Zebraliśmy już 
ponad 3,5 miliona złotych. Po-
nad 37 tys. osób i instytucji wpła-

ciło na nasze konto. Jeszcze to 
wszystko jest księgowane. Mia-
łem też spotkanie z Panem staro-
stą, burmistrzem oraz strażakami 
i będziemy się zastanawiać, jak 
te środki przekazać do dyspozy-
cji OSP. Zostawiamy to im, by się 
wyposażyli, żeby w przyszłości 
chcieli uczestniczyć w gaszeniu 
pożarów w Biebrzańskim Par-
ku Narodowym. Jesteśmy w peł-
nej gotowości. Też pułkownik 
Pierwszej Brygady Wojsk Tery-
torialnych przyjechał do mnie 
i żołnierze wspierali nas w akcji 
gaśniczej- wyliczał Andrzej Gry-
goruk, dyrektor Biebrzańskiego 
Parku Narodowego. 

Aby uratować park i odtwo-
rzyć straty, Instytut Badawczy 
Leśnictwa – jednostka naukowa 

Ministerstwa Środowiska, rozpo-
częła realizację wielkiego projektu 
badawczego „Biebrza po pożarze”. 
Program zakłada szczegółową in-
wentaryzację strat w przyrodzie 
i wprowadzenie nowatorskiego 
planu ochrony przeciwpożarowej 
parku – m.in. instalację systemu 
kamer termowizyjnych, a także 
rekolonizację terenów popoża-
rowych przez wybrane gatunki 
zwierząt oraz uwilgotnienie gleb 
z wykorzystaniem infrastruktury 
odwadniającej. Ministerstwo Śro-
dowiska rozpoczęło audyt zabez-
pieczeń przeciwpożarowych we 
wszystkich Parkach Narodowych.

- Podejmujemy bardzo sze-
roką akcję audytu oraz zabezpie-
czenia przeciwpożarowego we 
wszystkich parkach narodowych. 
W każdym parku narodowym 
będzie szczegółowa kontrola, jak 
parki zabezpieczają najcenniejsze 

dziedzictwo przyrodnicze, jakie 
mamy w Polsce. Nie może być 
tak, że państwo Polskie w spo-
sób łagodny, być może nieprzy-
gotowany, podchodzi do tak du-
żych zagrożeń. Musimy chronić 
to najcenniejsze obszary w kra-
ju – przekonywał Michał Woś, 
minister środowiska. - Na miej-
scu dokonywane były, staraniem 
również dyrektora BPN, dzia-
łania, które zabezpieczą bezpo-
średnio BPN przed pożarem. Na 
ten cel są już przeznaczone kon-
kretne środki, czyli 5 milionów 
złotych z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Łącznie 
natomiast na całą akcję gaśniczą 
zostało przeznaczone pond 8 mi-
lionów złotych – informował Mi-
chał Woś.

Jak zapowiadał minister śro-
dowiska, rząd planuje także za-
ostrzenie kar za wypalanie traw. 
Ministerstwo Środowiska przygo-
towało projekt zaostrzenia dotych-
czasowych przepisów. Grzywna za 
nielegalne wypalanie traw wyno-

siła 5 tys. zł, co jednak nie odstra-
szało przed takim przestępczym 
działaniem. Po zmianie ma być 
to już 30 tys. zł. Dodatkowo sąd 
w ramach naprawienia szkody bę-
dzie mógł nałożyć prace społecz-
nie użyteczne polegające między 
innymi na pracach przy zalesianiu.

- W związku z tym co wyda-
rzyło się w Biebrzańskim Par-
ku Narodowym, po rozmowie 
z prokuratorem generalnym, 
chcę poinformować, iż Minister-
stwo Środowiska podjęło inicja-
tywę legislacyjną o radykalnym 
zaostrzeniu kar za wypalanie łąk. 
Prokuratura Okręgowa w Białym-
stoku prowadzi śledztwo, które 
bada przyczyny tego, co się wyda-
rzyło. Prowadzone jest w kierun-
ku sprowadzenia bezpośredniego 
zagrożenia na obszarze wielkich 
rozmiarów, czyli w BPN. Jest ba-
dane pod dwoma kierunkami. 

ważny temat

Biebrzański Park Narodowy.  
Trwa szacowanie strat
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Pierwszy to właśnie wypalanie 
łąk i przypadkowe sprowadze-
nia pożaru na tym terenie, nato-
miast drugi, niestety co jest tak-
że prawdopodobne, i ten wątek 
badany jest przez prokuraturę, że 
mieliśmy do czynienie z celowym 
podpalaczem – mówił minister 
środowiska. - Jako Ministerstwo 
Środowiska, z  Głównym Kon-
serwatorem Przyrody, ale także 
z innymi instytucjami przypo-
minamy, że wypalanie traw jest 

skrajną nieodpowiedzialnością, 
wręcz głupotą. Jest nielegalne. - 
podkreślał Michał Woś. - W tej 
chwili maksymalna kara z kodek-
su wykroczeń to 5 tysięcy zło-
tych. Uważamy, że ta kwota jest 
za niska i chcemy by było to 30 
tysięcy złotych, a więc 6-krotnie 
więcej. Ponadto, sprawca w mo-
mencie złapania, nie będzie tylko 
obciążony tymi kosztami, ale tak-
że będzie na niego nałożony obo-
wiązek naprawienia szkody. I to 

mamy w projekcie przygotowa-
nym przez Ministerstwo Środo-
wiska, we współpracy z Minister-
stwem Sprawiedliwości. Będzie 
musiał również odbyć prace spo-
łeczne na przykład przy sadze-
niu lasów. Trzeci element, który 
chcemy zmienić, poza zaostrze-
niem kary i pracami społecznymi, 
to też zmiana w pewnego trybu 
działania, myślenia, a więc doło-
żenie możliwości postępowania 
administracyjnego. Nałożenie kar 

wtedy będzie znacznie prostsze. 
Jeżeli doszło do wypalania traw, 
wówczas będzie można wszcząć 
takie postępowanie i doprowa-
dzić do ukarania takiej osoby - 
tłumaczył  Michał Woś, minister 
środowiska.

Jak podkreśił minister środo-
wiska, to zasotrzenie kar jest nie-
zbędne bo, gdyby nie człowiek, 
dziś nie musielibyśmy mówić 
o tak ogromnych i nieodżałowa-
nych stratach.

Cała akcja gaśnicza Biebrzań-
skiego Parku Narodowego została 
sfinansowana z budżetu państwa, 
w tym ze środków Ministerstwa 
Środowiska i Lasów Państwo-
wych. Przekazano na ten cel pra-
wie 8 mln złotych. W akcji uczest-
niczyło 1500 strażaków, ponad 
300 ratowników i żołnierze Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Wykorzy-
stano 6 samolotów gaśniczych 
i dwa śmigłowce, które wykonały 
prawie tysiąc zrzutów wody.

ważny temat

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
(u.c.p.g.), gminy zapewniają czystość 
i porządek na swoim terenie i two-
rzą warunki niezbędne do ich utrzy-
mania. W szczególności zapewniają 
selektywne zbieranie odpadów ko-
munalnych obejmujące co najmniej: 
papier, metale, tworzywa sztuczne, 
szkło, odpady opakowaniowe wielo-
materiałowe oraz bioodpady. Gminy 
tworzą przy tym punkty selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych 
(PSZOK-i) w sposób umożliwiający ła-
twy dostęp dla wszystkich mieszkań-
ców gminy, które zapewniają przyj-
mowanie co najmniej wymienionych 
wyżej frakcji odpadów.

Powyższe obowiązki realizo-
wane są poprzez postanowienia 
regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy, sta-
nowiącego akt prawa miejscowe-
go. W tym zakresie prawodawca 
wymaga, aby określał on szcze-
gółowe wymagania w zakresie 
selektywnego zbierania i odbie-
rania odpadów komunalnych 
obejmującego co najmniej ww. 
frakcje, a także selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 
prowadzonego przez PSZOK-i.

Wymóg prowadzenia na te-
renie gminy selektywnej zbiórki 
przewiduje także rozporządzenie 

w sprawie szczegółowego sposo-
bu selektywnego zbierania wy-
branych frakcji odpadów.

Z powyższymi obowiązkami 
gminy skorelowane są wymogi 
dotyczące właścicieli nierucho-
mości. To oni bowiem zapew-
niają utrzymanie czystości i po-
rządku przez zbieranie w sposób 
selektywny powstałych na te-
renie nieruchomości odpadów 
komunalnych, zgodnie z wyma-
ganiami określonymi w regula-
minie oraz we wspomnianym 
rozporządzeniu.

W związku z powyższym Mi-
nister Klimatu i Główny Inspek-
tor Sanitarny wydali wytyczne 
w sprawie postępowania z odpa-
dami wytwarzanymi w czasie wy-
stępowania zakażeń koronawiru-
sem SARS-CoV-2 i zachorowań 
na wywoływaną przez niego cho-
robę COVID-19 (w czasie trwa-
nia pandemii/epidemii)

W związku z powyższym od-
pady takie jak maseczki czy ręka-
wiczki wytworzone przez osoby 
zdrowe w miejscu pracy, komuni-
kacji miejskiej, podczas zakupów, 
w ramach środków zapobiegaw-
czych, powinny być wyrzucane do 
pojemnika oznaczającego mate-
riał, z którego zostały wykonane. 
Przykładowo więc lateksowe czy 

nitrylowe rękawiczki powinny być 
wyrzucane do pojemnika oznaczo-
nego „metale i tworzywa sztuczne”.

Odpady które są wytwarza-
ne w miejscach kwarantanny lub 
izolacji, ze względu na miejsce 
powstawania oraz na ich skład 
stanowią odpady komunalne. Jed-
nakże, z uwagi na świadomość, że 
odpady te wytwarzane będą przez 
osoby zakażone wirusem SARS-
-CV-2 lub chore na COVID-19 
oraz brak potwierdzonych usta-
leń naukowych co do czasu ak-
tywności koronawirusa na po-
wierzchniach różnych materiałów 
wchodzących w skład odpadu, 
należy z tymi odpadami postępo-
wać zachowując szczególne środ-
ki ostrożności do których nalezą:

• wysoce zalecane jest, aby 
odczekać 72 godziny od za-
mknięcia worka – przed przeka-
zaniem worka z odpadami do od-
bioru; 

• osoba przebywająca w izo-
lacji umieszcza odpady w wor-
ku przeznaczonym na ten cel, 
w miarę możliwości worek spry-
skać preparatem wirusobójczym; 

• worka z odpadami nie nale-
ży zapełniać powyżej ¾ jego po-
jemności i nie zgniatać; 

• po zapełnieniu worka, osoba 
przebywająca w izolacji, zawiązu-

je worek i po ustaleniu z osobą 
wynoszącą odpady z miejsca izo-
lacji wystawia worek z odpadami 
z pomieszczenia, w którym prze-
bywa; 

• osoba wynoszącą odpady 
z miejsca izolacji wkłada (w rę-
kawiczkach) wystawiony przez 
osobę w izolacji worek do dru-
giego worka, zawiązuje/zamyka 
go i zabezpiecza przed przypad-
kowym otwarciem w chwili jego 
odbioru (oprócz dokładnego za-
wiązania worka, można zamknąć 
go dodatkowo przy pomocy ta-
śmy samoprzylepnej lub sznur-
ka) oraz oznacza datę oraz godzi-
nę zamknięcia worka; 

• worek z odpadami nale-
ży przenieść w rękawiczkach 
do miejsca przeznaczonego do 
gromadzenia odpadów i umie-
ścić w oznakowanym pojemni-
ku przeznaczonym na te odpa-
dy, w miarę możliwości będącego 
w posiadaniu odbierającego; 

• przed i po każdej czynności 
związanej z pakowaniem/prze-
noszeniem odpadów, używać rę-
kawic ochronnych, myć i/lub de-
zynfekować ręce; 

• odpady, których nie moż-
na łączyć z innymi odpadami (tj. 
zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, zużyte baterie i aku-
mulatory, zużyte świetlówki) po-
winny być pozostawione w domu 
w czasie izolacji i przekazane do 
systemu gminnego, kiedy będzie 
można opuścić miejsce izolacji. 

Magazynowanie odpa-
dów, o których mowa powyżej, 
w miejscach przeznaczonych do 
gromadzenia odpadów, z wyłą-
czeniem zabudowy jednorodzin-
nej, prowadzi się w zamykanych 
pojemnikach lub kontenerach, 
oznakowanych, w sposób zabez-
pieczający przed rozprzestrze-
nianiem odpadów, zabezpie-
czonych przed dostępem osób 
postronnych oraz zwierząt. Na-
tomiast magazynowanie odpa-
dów w zabudowie jednorodzin-
nej prowadzi się w miejscach 
wyznaczonych na terenie pose-
sji w zamykanych pojemnikach, 
oznakowanych, w sposób zabez-
pieczający przed ich rozprze-
strzenianiem, dostępem osób po-
stronnych oraz zwierząt. 

RSZ

Segregacja odpadów w czasie pandemii 
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Zakład Diagnostyki Labora-
toryjnej Szpitala Wojewódzkie-
go w Łomży od dnia 04.05.2020 
ruruchamia punkt pobrań w lo-
kalizacji, gdzie obecnie mieści się 
Poradnia Nocnej i Świątecznej 
Opieki Zdrowotnej (wejście od 
szczytu budynku). Szczegółowe 
informacje dostępne są po nume-
rem tel.: 864733548.

Punkt pobrań czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godz.:

• godz.: 8.00-11.00 – pobie-
ranie materiału (tylko pacjenci 
posiadający skierowania na ba-
dania)

• godz.: 11.30-12.30 – wyda-
wanie wyników dnia następneg

Jeśli chodzi o uruchomie-
nie podstawowych poradni spe-
cjalistycznych w Szpitalu Woje-
wódzkim im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży wciąż 
trwają rozmowy. Podobnie sytu-
acja wygląda w przypadku Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego. 

W momencie oddawania do 
druku 560 numeru Tygodnika 
Narew w województwie pod-
laskim, po przebadaniu 13787 
próbek pod kątem zakażenia ko-
ronawirusem, 378 z nich dało 
wynik dodatni. Na ten moment 
hospitalizowanych jest 89 osób. 
Niestety w regionie z powodu 
COVID-19 zmarły dwie kolej-
ne osoby. To kobieta w wieku 76 
lat, mieszkanka Siemiatycz, która 
hospitalizowana była w Szpitalu 
Wojewódzkim iwm. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Łomży, 
miała choroby współistniejące, 
a także 86-letnia kobieta z Biel-
ska Podlaskiego, hospitalizo-
wana w Szpitalu Wojewódzkim 
w Łomży.  

Jest także dobra informacja. 
W województwie podlaskim jest 
już 199 osób, które wyzdrowiały, 
w tym 33 z regionu łomżyńskie-
go. Na tę chwilę w Łomży koro-
nawirusem zakażone są 3 osoby. 
W powiecie łomżyńskim 1. 

W Szpitalu Wojewódzkim im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży, który obecnie pełni funk-
cję jednoimiennego szpitala zakaź-
nego do walki z koronawirusem 
w regionie, przebywają 22 osoby. 
Jednak żadna z tych osób nie po-
chodzi z Łomży, ani z powiatu łom-
żyńskiego. Z wyjątkiem jednej oso-
by, pochodzącej z województwa 
mazowieckiego, są to mieszkańcy 
województwa podlaskiego. 

W kwarantannie, w woje-
wództwie podlaskim pozostaje 
1711 osób, w tym 57 mieszkań-
ców  Łomży i 68 powiatu łom-
żyńskiego. 

Przedszkola przygotowują się  
do pracy

Zgodnie z rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów od 
dnia 6 maja mają zostać otwar-
te przedszkola, oddziały przed-
szkolne w szkołach podstawo-
wych i inne formy wychowania 
przedszkolnego.

Ostateczny termin otwarcia 
placówek oświatowych, dla któ-
rych organem prowadzącym jest 
samorząd Miasta Łomża ma być 
podjęty po analizie warunków ja-
kie należy spełnić oraz w porozu-
mieniu z Sanepidem.

W najbliższych dniach dyrek-
torzy zorientują się, ilu rodziców 
będzie zainteresowanych przy-
prowadzaniem swoich dzieci do 

przedszkoli oraz jaka liczba na-
uczycieli i opiekunów będzie mo-
gła powrócić do pracy, chociażby 
z tytułu przedłużonego okresu 
zasiłkowego na opiekę nad dzieć-
mi. Do zapewnienia bezpieczeń-
stwa potrzeba również czasu na 
zakup niezbędnego wyposażenia. 
Po zebraniu kompletu informacji 
będą podejmowane dalsze decy-
zje odnośnie otwarcia poszcze-
gólnych placówek.

W przypadku przedszkoli pu-
blicznych prowadzonych przez 
organ inny niż Miasto Łomża 
oraz przedszkoli niepublicznych 
i żłobków, klubów dziecięcych 
i opiekunów dziennych decyzję 
o otwarciu podejmują organy 
prowadzące te placówki.

Podlaskie placówki opiekuńcze  
ze wsparciem

Zarząd województwa pod-
laskiego postanowił wesprzeć 
kwotą 3, 825 mln zł podlaskie 
placówki opiekuńcze. W ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podla-
skiego środki przeznaczone zo-

staną m.in. na zakup testów na 
obecność COVID-19, dodatko-
we wynagrodzenia dla pracowni-
ków czy zatrudnienie personelu.

- Mam nadzieję, że te pienią-
dze doprowadzą do wzmocnie-
nia bezpieczeństwa pensjona-
riuszy ośrodków całodobowego 
pobytu osób starszych, schoro-
wanych, potrzebujących. Jak wi-
dzimy w kraju, są to osoby bar-
dzo zagrożone i dochodzi tam 
do wielu zakażeń. Dlatego pod-
jęliśmy decyzję o uruchomieniu 
tego działania i możemy te insty-
tucje wesprzeć. Cieszę się, że ta 
pomoc do nich trafi – mówi Sta-
nisław Derehajło, wicemarszałek 
województwa podlaskiego.

Projekt wesprzeć ma także 
osoby, które całodobowo opieku-
ją się niepełnosprawnymi i cho-
rymi, ale również pomóc pacjen-
tom, podopiecznym placówek 
oraz seniorom.

Cała inicjatywa przeprowa-
dzona ma być w formule granto-
wej. Obecnie przygotowywany 
jest regulamin przedsięwzięcia 
przez Regionalny Ośrodek Poli-
tyki Społecznej w Białymstoku, 

który w tym przypadku jest pod-
miotem realizującym.

Mimo, że projekt ruszyć ma 
w połowie maja to jego zakres 
obejmuje od 1 lutego, a więc środ-
ki, które zostały wydane przez pla-
cówki, zostaną im zwrócone.

Całkowity budżet projektu 
wynosi 4,5 mln zł, z czego 3 mln 
825 tys. zł to środki pochodzące 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (RPOWP). 

- To są wygospodarowane 
środki, nasze oszczędności. Po-
nadto wzrósł kurs euro, a więc 
ta alokacja jest większa – wyja-
śnia Elżbieta Romańczuk, dyrek-
tor Departamentu Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Pozostała część puli, to środ-
ki z budżetu państwa oraz wo-
jewództwa podlaskiego. Zago-
spodarowane mogą być m.in. na 
zakup ozonatorów czy koncen-
tratorów tlenu. - Z tych środków 
mogą być przygotowane śluzy 
czy izolatki, zabezpieczone miej-
sca wytchnienia dla tych, któ-
rzy pracują w DPS-ach, a także 
izolatki dla mieszkańców regio-
nu. Wszystko to, z czym bory-

Stan epidemii.  
Laboratorium w szpitalu wznawia pracę 

Między innymi na tę informację mieszkańcy Łomży oraz regionu czekali dość długo. Od 4 maja 2020 roku w łomżyńskim szpitalu ponownie  
rusza laboratorium, które przestało funkcjonować z chwilą przekształcenia placówki w szpital jednoimienny.
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kamy się w tej chwili w związku 
pandemią, która nas ogarnęła 
– tłumaczy Elżbieta Rajewska-
-Nikonowicz, dyrektor Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Białymstoku.

Placówki, które będą mogły 
skorzystać ze wsparcia w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskie-
go, dysponują  3 tys. miejsc. Obec-
nie takich placówek w regionie 
jest 42. To 22 domy opieki spo-
łecznej prowadzone na zlecenie 
samorządu powiatowego oraz je-
den na zlecenie samorządu woje-
wództwa podlaskiego. To także 13 
placówek, które zapewniają cało-
dobową opiekę osobom starszym 
i  niepełnosprawnym. Do projek-
tu zaliczają się również placówki 
udzielające tymczasowego schro-
nienia bezdomnym, a także mat-
kom z dziećmi. W województwie 
podlaskim jest 7 takich placówek.

Kolejne izolatorium w regionie

To już szóste izolatorium 
w województwie podlaskim. 
Tym razem utworzone zostało 
przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji im. Maria-
na Zyndrama-Kościałkowskiego 
w Białymstoku. W izolatorium 
przebywać mają osoby oczeku-
jące na wynik testu na obecność 
koronawirusa lub chorzy z łagod-
nym przebiegiem choroby, któ-
rzy nie mogą być w izolacji do-
mowej.

Podlaski Urząd Wojewódzki 
przekazał wiadomość, że obiek-
tem przeznaczonym do pełnie-
nia funkcji izolatorium przy Szpi-
talu MSWiA w Białymstoku jest 
Kompleks Hotelowy "Nad Zale-
wem" w Wasilkowie.

To szóste izolatorium w wo-
jewództwie podlaskim utworzo-
ne w związku z pandemią SAR-
S-CoV-2 w Polsce. Podobne 
ośrodki funkcjonują już w Łom-
ży, Białymstoku, Bielsku Podla-
skim, Augustowie oraz Suwał-

kach. Przebywają w nich osoby, 
oczekujące na wyniki na obec-
ność wirusa COVID-19 bądź 
chorzy z łagodnym przebiegiem 
choroby, którzy nie mogą być 
w izolacji domowej.

We wszystkich izolatoriach, 
pobyt zalecany jest przez specja-
listów. W miejscach tych, świad-
czona będzie pomoc medyczna 
osobom, u których lekarz stwier-
dził zachorowanie na koronawi-
rusa, lecz mają łagodne objawy 
i nie muszą być hospitalizowane, 
a także osobom z podejrzeniem 
zachorowania, którym zalecono 
przebywanie w izolacji poza szpi-
talem. Nie każdy ma jednak taką 
możliwość w domu, ze względu 
na obecność osób z grup pod-
wyższonego ryzyka: starszych 
lub mających inne choroby. Izo-
latoria są uruchamiane zgodnie 
z zapisami Rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 26 marca 
2020. Koszty funkcjonowania 
obiektów pokrywa Narodowy 
Fundusz Zdrowia.

Drugi etap znoszenia ograniczeń 
w związku z pandemią SARS-CoV-2

Od 4 maja, w kraju obowiązu-
ją nowe zasady związane z pan-
demią koronawirusa. Otwarte 
sącentra handlowe oraz hotele 
i inne miejsca noclegowe. Uru-
chomiona została również re-
habilitacja, a pracujący rodzice 
mogą posłać dzieci do żłobków 
i przedszkoli. Otwarte zostały 
także niektóre instytucje kultury 
jak np. biblioteki, muzea czy gale-
rie sztuki. Jendakże dystans spo-
łeczny i obowiązek zachowania 2 
m w przestrzeni publicznej wciąż 
obowiązuje.

- Konsekwentnie otwieramy 
gospodarkę, ale nie luzujemy re-
guł sanitarnych – zaznacza pre-
mier Mateusz Morawiecki. Jak 
wyjaśnił, z domu powinniśmy 
wychodzić jedynie do pracy, po 
zakupy oraz w sprawach ważnych 
dla zdrowia. Proszę o dyscyplinę 
społeczną. To od niej zależy tem-
po dalszego uwalniania gospo-

darki – podkreśla premier.
Od 4 maja otwarte są gale-

rie handlowe. Według nowych 
restrykcji, w miejscu tym może 
przebywać jedna osoba na 15m2 
powierzchni sklepowej (z wyłą-
czeniem korytarzy). Te rozwiąza-
nia wypracowane zostały z pod-
miotami prowadzącymi galerie 
handlowe. W centrach handlo-
wych nadal zamknięta jest prze-
strzeń rekreacyjna oraz strefy, 
w których spożywa się posiłki na 
miejscu.

Także tuż po majówce otwar-
te zostają hotele i obiekty z miej-
scami noclegowymi. Ograni-
czona pozostanie działalność 
restauracji hotelowych oraz prze-
strzeni rekreacyjnej (siłownie, 
sale pobytu, baseny).

W drugim etapie znoszenia 
ograniczeń uruchomione zo-
stają także świadczenia opieki 
zdrowotnej dotyczące rehabi-
litacji leczniczej. Jednakże roz-
wiązanie to nie dotyczy salo-
nów masażu.

Ponadto otwarte zostają bi-
blioteki muzea i galerie sztuki, 
lecz decyzja o otwarciu danej 
placówki należeć będzie do orga-
nu prowadzącego po konsultacji 
z sanepidem.

Od 6 maja natomiast umoż-
liwiona jest działalności żłob-
ków i przedszkoli, ale w reżimie 
sanitarnym. Również zorgani-
zaowana zostać ma opieka dla 
dzieci pracujących rodziców. 
W dodatkowych ilościach za-
pewnionie zostać mają środ-
ki dezynfekcyjne. Decyzję 
o otwarciu danej placówki po-
dejmie organ prowadzący po 
uwzględnieniu m.in. wytycz-
nych Głównego Inspektora Sa-
nitarnego. 

Jak wyjaśnił premier, zno-
szenie dalszych ograniczeń 
związanych z koronawirusem 
zależeć będzie od wskaźnika 
przyrostu zachorowań, utrzy-
mywania przez Polaków dy-
stansu społecznego oraz wydaj-
ności służby zdrowia. Kolejne 
etapy ogłaszane mają być co 
dwa tygodnie.

Jeśli chodzi o kolejne etapy 
znoszenia ograniczeń w związku 
z pandemią SARS-CoV-2 wyglą-
dają one następująco:

Trzeci etap znoszenia ograniczeń

- Możliwe będzie stacjonar-
ne działanie restauracji i kawiarni 
(z ograniczeniami).

- Otwarte zostaną zakłady 
fryzjerskie i kosmetyczne.

- Zorganizowana zostanie 
opieka nad dziećmi w klasach 
szkolnych 1-3 (ustalona zostanie 
maksymalna liczba dzieci w sali.)

Czwarty etap znoszenia ograniczeń

- Otwarte zostaną teatry i kina 
(z ograniczeniami sanitarnymi).

- Możliwe będą zgromadzenia 
do 50 osób.

- Otwarte zostaną salony ma-
sażu i solaria.

- Możliwa będzie działalność 
siłowni i klubów fitness.
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To jedna z najciekawszych, 
najwspanialszych przygód 
w historii kinematografii!

Przy dźwiękach triumfalnego marszu, 
Harrison Ford w kapeluszu, z krzywym 
uśmieszkiem na twarzy i biczem w ręku 
pisze na nowo dzieje kina przygodowego. 
Miłość, nieustanna akcja, humor, strachy 
i zapierające dech w piersiach sceny ka-
skaderskie, mamy tu wszystkie elementy 
rozrywkowego kina. Dwie godziny nieza-
pomnianej przygody!

Akcja filmu rozgrywa się w 1936 roku. 
Archeolog dr Indiana Jones (Harrison 
Ford) jest cenionym archeologiem. Poza 
tym, że boi się wężów, to chodzący ide-
ał. Podczas naukowej ekspedycji odkry-
wa w peruwiańskiej dżungli grobowiec, 
a w nim złotego bożka. Zostaje oszukany 
przez największego rywala, archeologa 
Belloqa, pracującego dla nazistów, który 
wykrada posążek. Profesor wraca do kra-
ju, do uniwersyteckich zajęć. 

Niebawem otrzymuje tajne zada-
nie od służb specjalnych. Wedle da-
nych wywiadu niemieccy archeolodzy 
odkryli na pustyni starożytne miasto 
egipskie, gdzie w podziemiach świątyni 
jest prawdopodobnie ukryta zaginio-
na Arka Przymierza. Aby święte tro-
feum nie wpadło w ręce hitlerowców, 
Indiana Jones wyrusza z tajną misją do 
Egiptu. Spotyka dawną sympatię, Ma-
rion Ravenwood (Karen Allen), która 
obiecuje pomóc w poszukiwaniach. Jej 
ojciec, też archeolog odnalazł niegdyś 
kryształową głowicę laski Mojżesza, 
na której są wskazówki dotyczące Arki 
Przymierza. Według Biblii, kto ma Arkę, 
tego wojska są niezwyciężone, więc gdy-
by przejęli ją hitlerowcy, mogłoby to 
mieć dramatyczne konsekwencje. A na-
zistowscy archeolodzy odkryli właśnie 
w Egipcie tzw. „Komnatę map”, dzięki 
której można zidentyfikować miejsce 
ukrycia Arki. Na horyzoncie pojawia 
się jeszcze jeden wróg – Belloq, który, 
jak się okazuje, również chce zdobyć za 
wszelką cenę święte trofeum. Trzeba się 
więc spieszyć...

To chyba najlepszy film rozrywkowy 
Stevena Spielberga. Składa się na to do-
skonały, inteligentny scenariusz dostarcza-
jący emocjonującej, ale i pełnej humoru 
akcji, mamy znakomite efekty specjalne, 
jest wreszcie Harrison Ford, który zagrał 
rolę swojego życia. To postać oparta na 
prostocie, szczerości i jednocześnie nie-
rzeczywistości – ale czy Batman też istniał 
naprawdę?

Indy, jak każdy superbohater, ma 
w sobie coś z Casanovy. Działa na ko-
biety jak lep na muchy. Kochanka to 
wątła, słaba istota, stworzona po to, by 
jako tło i kontrast dla głównego bohate-
ra powiększać jego zasługi. Marion, stara 
miłość Jonesa, posiada niezwykłą umie-
jętność, ponadprzeciętną odporność na 
działanie alkoholu. Została widowisko-
wo odtworzona przez Karen Allen. Wy-
stęp ten nie tylko zapewnił jej nagrodę 

Saturna, ale i otworzył furtkę do dalszej 
aktorskiej kariery.

Jak na dobre kino przygodowe przy-
stało, pojawiły się także budzące grozę 
czarne charaktery – w tym wypadku 
szczególnie wyróżnić należy Ronalda La-
cey’a, czyli filmowego Arnolda Tohta, na-
der przekonująco wcielającego się w nie-
mieckiego majora.

„Realizatorski majstersztyk, najgło-
śniejszy film sezonu, który zdobył 4 Osca-
ry. Połączenie mistrzostwa technicznego, 
wrażliwości plastycznej, humoru i nie-
co zwariowanego optymizmu" – pisano 
o hollywoodzkiej produkcji po premierze.

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

wie 390 milionów dolarów, kosztował 20 
milionów. W Polsce sprzedano 9 milionów 
biletów!

Podczas sceny oko w oko z kobrą 
w Świątyni Dusz, Ford jest oddzielony od 
węża szybą, co widać na jednym z ujęć.

Do Studni Dusz producenci wykupili 
wszystkie węże (7000!) ze sklepów zoolo-
gicznych w Londynie i południowej Anglii.

Główny bohater miał się nazywać India-
na Smith. Nazwisko zmieniono pierwszego 
dnia produkcji.

Podczas zdjęć w Tunezji niemal cała 
ekipa zachorowała na żołądek. Wyjątkiem 
był Steven Spielberg, który jadł tylko to, co 

ze sobą przywiózł – głównie jedzenie z pu-
szek.

Pogoń za ciężarówką to scena, która wy-
magała prawie 8 tygodni pracy, na ekranie 
trwa 6 minut.

Kula o średnicy 6 metrów, użyta w fil-
mie, ważyła ponad 100 kg i wykonana zo-
stała z plastiku, drewna i włókna szklanego.

Spielberg, by wywołać przeraźliwy 
wrzask u Karen Allen, rzucał znienacka ak-
torce pod nogi tarantule, a na głowę węże.

Ford, w scenie ciągnięcia za ciężarówką, 
zagrał bez pomocy dublera. Przypłacił to 
złamaniem żebra.

Samolot faktycznie przejechał po kola-
nie Harrisona Forda, uszkadzając więzadła 
w lewej nodze. Na szczęście upał sprawił, że 
opona była miękka, więc nie zmiażdżyła ko-
ści. Zamiast poddać się tunezyjskiej służbie 
zdrowia, Ford obłożył kolano lodem i kon-
tynuował pracę.

Jak nakłonioną małpkę do salutu na-
zistów? Winogrono wisiało na wędce poza 
zasięgiem kamery i małpka sięgała po owoc. 
Zrobiono około pięćdziesięciu ujęć, zanim 
faktycznie gest wyglądał jak nazistowskie 
pozdrowienie.

Bicz (batog) Indiany Jonesa został 
sprzedany w grudniu 1999 roku na licytacji 
za 43 000 dolarów.

Zniszczona skórzana kurtka Indy była 
kupiona nowa i musiała zostać sztucznie 
postarzona. W czasie kręcenia użyto 10 ta-
kich kurtek.

Steven Spielberg początkowo za-
oferował rolę majora Arnolda Toht Ro-
manowi Polańskiemu, który był zain-
trygowany możliwością współpracy ze 
Spielbergiem, ale odrzucił propozycję, 
ponieważ nie byłby w stanie odbyć po-
dróży do Tunezji.

W 1984 roku powstała druga część 
filmu, „Indiana Jones i Świątynia Zagła-
dy”. W 1989 roku w części trzeciej, wraz 
z ojcem (Sean Connery!) Indiana szuka 
Świętego Graala. W 2008 r pojawia się 
czwarta część „Indiana Jones i Królestwo 
Kryształowej Czaszki”. Piąta część przy-
gód słynnego archeologa została już zapo-
wiedziana na lipiec 2021. Ford, dziś już 
78-letni, ma znowu założyć swój legendar-
ny kapelusz.

Arka w Biblii opisana jest jako skrzy-
nia z drewna akacjowego o wymiarach ok. 
140×80×80 cm obita obustronnie złotą bla-
chą. Zamknięcie stanowiła płyta ze złota. 
W arce przechowywano laskę Aarona (która 
zakwitła), dzban z manną i dwie kamienne 
tablice z tekstem Dekalogu.

Poszukiwacze zaginionej Arki
Super Polsat piątek 23.00, 

sobota 20.05

HALO TV NA WEEKEND 8–10.05

Poszukiwacze zaginionej arki
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Od poniedziałku znów można zrobić 
zakupy w galeriach handlowych. 
W związku ze złagodzeniem zakazów 
dotyczących prowadzenia działalno-
ści w centrach handlowych ponownie 
zakupy zrobimy w Galerii Veneda. 
Nasze centrum deklaruje, iż jest przy-
gotowane do otwarcia dla najemców 
i klientów. 

- Liczymy, że wszyscy najem-
cy po trudnym okresie ograni-
czenia działalności, będą w sta-
nie, w krótkim terminie otworzyć 

swoje sklepy i lokale w Galerii 
Veneda. Dostajemy informacje, 
że niektórzy potrzebują więcej 
czasu, żeby operacyjnie przygo-
tować się do wznowienia dzia-
łalności. Chodzi tutaj głównie 
o skompletowanie załóg, zato-
warowanie sklepów, pozyskanie 
środków dezynfekujących oraz 
ochrony dla pracowników i klien-
tów. W związku z tym część lo-
kali otworzy się chwilę później 
lub tymczasowo będzie działać 

w zmienionych godzinach. Lista 
otwartych lokali będzie aktuali-
zowana na bieżąco na naszej stro-
nie oraz na Facebook – informuje 
dyrekcja Galerii Veneda.

Galeria Veneda posiada sys-
tem automatycznego liczenia 
klientów, który na bieżąco reje-
struje liczbę osób w obiekcie, a ta 
nie może przekraczać 1000 osób. 
W przypadku zwiększonej liczby 
osób pracownicy będą czasowo 
ograniczać wejścia do centrum. 

- Naszym celem jest zapew-
nienie klientom oraz pracow-
nikom najemców możliwie 
najwyższego poziomu bezpie-
czeństwa podczas robienia zaku-
pów. Dlatego w Galerii Veneda 
wprowadziliśmy wiele rozwią-
zań, które mają na celu chronie-
nie ich zdrowia podczas wizyt 
w centrum – zapewnia dyrekcja 
Galerii Veneda. - Nasze służby 

zostały przeszkolone z obowią-
zujących wymagań prawnych 
oraz zasad higieny i procedur 
bezpieczeństwa w pracy. Prze-
prowadziliśmy intensywne prace 
porządkowe przed ponownym 
otwarciem naszego centrum 
obejmujące dezynfekcję ele-
mentów często dotykanych lub 
używanych np. toalet, przyci-
sków, poręczy czy bankomatów. 
Wszystkie te elementy są już te-
raz i nadal będą regularnie, wie-
le razy dziennie dezynfekowane. 
Już teraz we wszystkich toaletach 
zostały wywieszone instrukcje 
dotyczące prawidłowego mycia/
dezynfekcji rąk oraz zakładania 
i zdejmowania maseczki oraz 
rękawiczek. W wielu miejscach 
znajdują się dyspensery z pły-
nem do dezynfekcji dłoni oraz 
instrukcje jak je dezynfekować. 
W naszym centrum znajdą się 
też punkty, w których można bę-
dzie nabyć maseczki, rękawiczki 
i preparaty do dezynfekcji. Bę-
dziemy zachęcać do zajmowania 
co drugiego miejsca parkingowe-
go na naszych parkingach. Planu-
jemy także intensywne działania 
informacyjne i edukacyjne dla 
klientów, które pomogą im do-

stosować się do nowych warun-
ków - czytamy w komunikacie 
opublikowanym przez dyrekcję 
Galerii Veneda.

Zgodnie z obostrzeniami, 
w centrum handlowym nadal 
zamknięta jest przestrzeń rekre-
acyjna, jak kącik dla dzieci, oraz 
strefy, w których spożywa się po-
siłki na miejscu. 

Jak widać mieszkańcy Łomży 
nieśmiało zaczynają zaglądać do 
galerii. Jednak potrzeba jeszcze 
czasu, by wszystko wróciło do 
“względnej” normalności. Wy-
bierając się na zakupy warto pa-
miętać by: 
•  Zachować bezpieczną 

odległość od innych osób 
(minimum 2 metry)

• Zasłaniać usta i nos
• Nosić rękawiczki
•  Jak najczęściej myć  

i dezynfekować ręce
• Unikać tłumów
• Płacić zbliżeniowo
•  Parkkować samochód na co 

drugim miejscu parkingowym 
oraz zachować odstęp  
na parkingach

•  Gdy jest się chorym, odłożyć 
wizytę w centrum na inny 
dogodny termin

W Łomży handel wraca?

Regulamin funkcjonowania MBP w Łomży dostępny na www.narew.info
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To jedna z najciekawszych, 
najwspanialszych przygód 
w historii kinematografii!

Przy dźwiękach triumfalnego marszu, 
Harrison Ford w kapeluszu, z krzywym 
uśmieszkiem na twarzy i biczem w ręku 
pisze na nowo dzieje kina przygodowego. 
Miłość, nieustanna akcja, humor, strachy 
i zapierające dech w piersiach sceny ka-
skaderskie, mamy tu wszystkie elementy 
rozrywkowego kina. Dwie godziny nieza-
pomnianej przygody!

Akcja filmu rozgrywa się w 1936 roku. 
Archeolog dr Indiana Jones (Harrison 
Ford) jest cenionym archeologiem. Poza 
tym, że boi się wężów, to chodzący ide-
ał. Podczas naukowej ekspedycji odkry-
wa w peruwiańskiej dżungli grobowiec, 
a w nim złotego bożka. Zostaje oszukany 
przez największego rywala, archeologa 
Belloqa, pracującego dla nazistów, który 
wykrada posążek. Profesor wraca do kra-
ju, do uniwersyteckich zajęć. 

Niebawem otrzymuje tajne zada-
nie od służb specjalnych. Wedle da-
nych wywiadu niemieccy archeolodzy 
odkryli na pustyni starożytne miasto 
egipskie, gdzie w podziemiach świątyni 
jest prawdopodobnie ukryta zaginio-
na Arka Przymierza. Aby święte tro-
feum nie wpadło w ręce hitlerowców, 
Indiana Jones wyrusza z tajną misją do 
Egiptu. Spotyka dawną sympatię, Ma-
rion Ravenwood (Karen Allen), która 
obiecuje pomóc w poszukiwaniach. Jej 
ojciec, też archeolog odnalazł niegdyś 
kryształową głowicę laski Mojżesza, 
na której są wskazówki dotyczące Arki 
Przymierza. Według Biblii, kto ma Arkę, 
tego wojska są niezwyciężone, więc gdy-
by przejęli ją hitlerowcy, mogłoby to 
mieć dramatyczne konsekwencje. A na-
zistowscy archeolodzy odkryli właśnie 
w Egipcie tzw. „Komnatę map”, dzięki 
której można zidentyfikować miejsce 
ukrycia Arki. Na horyzoncie pojawia 
się jeszcze jeden wróg – Belloq, który, 
jak się okazuje, również chce zdobyć za 
wszelką cenę święte trofeum. Trzeba się 
więc spieszyć...

To chyba najlepszy film rozrywkowy 
Stevena Spielberga. Składa się na to do-
skonały, inteligentny scenariusz dostarcza-
jący emocjonującej, ale i pełnej humoru 
akcji, mamy znakomite efekty specjalne, 
jest wreszcie Harrison Ford, który zagrał 
rolę swojego życia. To postać oparta na 
prostocie, szczerości i jednocześnie nie-
rzeczywistości – ale czy Batman też istniał 
naprawdę?

Indy, jak każdy superbohater, ma 
w sobie coś z Casanovy. Działa na ko-
biety jak lep na muchy. Kochanka to 
wątła, słaba istota, stworzona po to, by 
jako tło i kontrast dla głównego bohate-
ra powiększać jego zasługi. Marion, stara 
miłość Jonesa, posiada niezwykłą umie-
jętność, ponadprzeciętną odporność na 
działanie alkoholu. Została widowisko-
wo odtworzona przez Karen Allen. Wy-
stęp ten nie tylko zapewnił jej nagrodę 

Saturna, ale i otworzył furtkę do dalszej 
aktorskiej kariery.

Jak na dobre kino przygodowe przy-
stało, pojawiły się także budzące grozę 
czarne charaktery – w tym wypadku 
szczególnie wyróżnić należy Ronalda La-
cey’a, czyli filmowego Arnolda Tohta, na-
der przekonująco wcielającego się w nie-
mieckiego majora.

„Realizatorski majstersztyk, najgło-
śniejszy film sezonu, który zdobył 4 Osca-
ry. Połączenie mistrzostwa technicznego, 
wrażliwości plastycznej, humoru i nie-
co zwariowanego optymizmu" – pisano 
o hollywoodzkiej produkcji po premierze.

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

wie 390 milionów dolarów, kosztował 20 
milionów. W Polsce sprzedano 9 milionów 
biletów!

Podczas sceny oko w oko z kobrą 
w Świątyni Dusz, Ford jest oddzielony od 
węża szybą, co widać na jednym z ujęć.

Do Studni Dusz producenci wykupili 
wszystkie węże (7000!) ze sklepów zoolo-
gicznych w Londynie i południowej Anglii.

Główny bohater miał się nazywać India-
na Smith. Nazwisko zmieniono pierwszego 
dnia produkcji.

Podczas zdjęć w Tunezji niemal cała 
ekipa zachorowała na żołądek. Wyjątkiem 
był Steven Spielberg, który jadł tylko to, co 

ze sobą przywiózł – głównie jedzenie z pu-
szek.

Pogoń za ciężarówką to scena, która wy-
magała prawie 8 tygodni pracy, na ekranie 
trwa 6 minut.

Kula o średnicy 6 metrów, użyta w fil-
mie, ważyła ponad 100 kg i wykonana zo-
stała z plastiku, drewna i włókna szklanego.

Spielberg, by wywołać przeraźliwy 
wrzask u Karen Allen, rzucał znienacka ak-
torce pod nogi tarantule, a na głowę węże.

Ford, w scenie ciągnięcia za ciężarówką, 
zagrał bez pomocy dublera. Przypłacił to 
złamaniem żebra.

Samolot faktycznie przejechał po kola-
nie Harrisona Forda, uszkadzając więzadła 
w lewej nodze. Na szczęście upał sprawił, że 
opona była miękka, więc nie zmiażdżyła ko-
ści. Zamiast poddać się tunezyjskiej służbie 
zdrowia, Ford obłożył kolano lodem i kon-
tynuował pracę.

Jak nakłonioną małpkę do salutu na-
zistów? Winogrono wisiało na wędce poza 
zasięgiem kamery i małpka sięgała po owoc. 
Zrobiono około pięćdziesięciu ujęć, zanim 
faktycznie gest wyglądał jak nazistowskie 
pozdrowienie.

Bicz (batog) Indiany Jonesa został 
sprzedany w grudniu 1999 roku na licytacji 
za 43 000 dolarów.

Zniszczona skórzana kurtka Indy była 
kupiona nowa i musiała zostać sztucznie 
postarzona. W czasie kręcenia użyto 10 ta-
kich kurtek.

Steven Spielberg początkowo za-
oferował rolę majora Arnolda Toht Ro-
manowi Polańskiemu, który był zain-
trygowany możliwością współpracy ze 
Spielbergiem, ale odrzucił propozycję, 
ponieważ nie byłby w stanie odbyć po-
dróży do Tunezji.

W 1984 roku powstała druga część 
filmu, „Indiana Jones i Świątynia Zagła-
dy”. W 1989 roku w części trzeciej, wraz 
z ojcem (Sean Connery!) Indiana szuka 
Świętego Graala. W 2008 r pojawia się 
czwarta część „Indiana Jones i Królestwo 
Kryształowej Czaszki”. Piąta część przy-
gód słynnego archeologa została już zapo-
wiedziana na lipiec 2021. Ford, dziś już 
78-letni, ma znowu założyć swój legendar-
ny kapelusz.

Arka w Biblii opisana jest jako skrzy-
nia z drewna akacjowego o wymiarach ok. 
140×80×80 cm obita obustronnie złotą bla-
chą. Zamknięcie stanowiła płyta ze złota. 
W arce przechowywano laskę Aarona (która 
zakwitła), dzban z manną i dwie kamienne 
tablice z tekstem Dekalogu.

Poszukiwacze zaginionej Arki
Super Polsat piątek 23.00, 

sobota 20.05
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dla siebie
Krzyk

TV Puls2 piątek 23.00

Już pierwsza scena paraliżuje nas strachem. Nastolatka 

prowadzi przez telefon rozmowę z szaleńcem, który 

czai się gdzieś blisko niej… Jeden z najsłynniejszych 

horrorów lat 90. Małym miasteczkiem wstrząsa seria 

brutalnych morderstw. Tajemniczy zabójca dzwoni do 

ofiar i prowadzi z nimi nierówną grę o życie.

Ochroniarz
TV Puls piątek 23.40

Thriller. Dolph Lundgren jest właścicielem 

jednoosobowej firmy ochroniarskiej. Podejmuje się 

opieki dziewięcioletniej Casey. Dochodzi do nieudanego 

zamachu, wskutek którego bohater traci wzrok. Czy mimo 

wszystko uda mu się uratować dziewczynkę?

Aftershock. Miasto chaosu
TV6 sobota 23.00

Thriller. Chile. Imprezę w klubie nocnym przerywa jedno 

z najpotężniejszych trzęsień ziemi XX w. Z miejscowego 

więzienia na wolność wydostaje się dwustu przestępców. 

Ci biorą miasto we władanie.

Wywiad z zabójcą
Nowa TV sobota 22.00

Sensacyjny. Viktor, zabójca na zlecenie, pozoruje własną 

śmierć i ucieka do Londynu. Pewnego dnia otrzymuje 

zadanie zabicia pięknej Bethesdy. Zakochuje się w niej 

i postanawia ją chronić. Marzy, że wspólnie rozpoczną 

nowe życie. 

Ostatni legion
TV4 niedziela 16.50

Przygodowy. Rzym, rok 460. Imperium chyli się ku 

upadkowi. Uwięziony przez Gotów syn rzymskiego cesarza 

zostaje odbity z niewoli. Wyrusza do Brytanii, gdzie ma 

znajdować się ostatni wierny mu legion.

Gliniarz  
w przedszkolu

Tajna misja
Detektyw John Kimble (Arnold Schwarzenegger) 

ma już serdecznie dość patrolowania ulic Los Angeles 
i gotów jest zająć się czymkolwiek innym. Nie przewi-
dział jednak tego, że aby schwytać groźnego przestęp-
cę, będzie musiał przedzierzgnąć się w... wychowaw-
cę przedszkolaków. 

Mając teraz do czynienia z grupą dwudziestu 
trzech wrzeszczących dzieciaków będzie mu-
siał trzymać swoje nerwy na wodzy, aby się 
nie zdradzić. Ale, gdy już zdobędzie respekt 
swoich wychowanków i zyska uczucie ich 
pięknej wychowawczyni (Penelope Ann 
Miller), musi przygotować się do ostatecz-
nej rozgrywki ze swoim wrogiem.

Pewnie  
nie wiesz...

Film zarobił w kinach 
na świecie ponad 200 milio-
nów dolarów, kosztował 15 
milionów.

Filmowcy zatrudnili na 
planie filmu, w rolach statystów, 
miejscowe dzieci. Zapłacono im 
35 dolarów za dzień.

Twórcy filmu przesłuchali po-
nad 2000 dzieci, by wybrać 30 dzie-
ciaków do grupy detektywa Kimble’a.

Dzieci uwielbiały Arnolda Schwarze-
neggera . Ciągle się po nim wspinały.

Ivan Reitman, reżyser, sformułował dla dzieci 
pięć „reguł filmowania Reitmana”: słuchaj, zachowuj się naturalnie, 
poznaj swoją postać, nie patrz w kamerę i bądź zdyscyplinowany.

Gliniarz w przedszkolu
Stopklatka sobota 15.50, niedziela 13.35



Uniwersalny żołnierz

Maszyny do 
zabijania

Amerykańska armia przeprowadza eksperyment, w ramach 
którego do życia przywróconych zostaje kilku żołnierzy poległych 
w Wietnamie. Modyfikacje genetyczne i elektroniczne implan-
ty zamieniają ich w pozbawione uczuć cyborgi, gotowe wykonać 
każdy rozkaz dowództwa. Stają się perfekcyjnymi maszynami do 
akcji bojowych. Jednakże dwóch z nich, Luc Deveroux ( Jean- 
Claude Van Damme) i Andrew Scott (Dolph Lundgren), oznaczo-
ne jako maszyny GR44 i GR13, zaczyna sobie przypominać sceny 
z dawnego życia. Na powrót budzą się w nich emocje... i wzajemna 
nienawiść. W sprawę miesza się dziennikarka (Ally Walker) próbu-
jąca dowiedzieć się, jakie eksperymenty przeprowadzane są w woj-
skowej bazie.

Dolph Lundgren i Jean-Claude Van Damme – to nazwiska, któ-
re niegdyś rozpalały wyobraźnię każdego miłośnika kina akcji. Dziś 
Szwed i Belg są już nieco zapomniani, ale kilkadziesiąt lat temu byli 
jednymi z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających gwiazd Hol-
lywood. 

Mimo upływu lat (1992 rok) film nadal ogląda się nieźle. Im-
ponujące sceny akcji, sporo akcentów komediowych oraz dwaj naj-
więksi twardziele Hollywood zapewniają solidną porcję rozrywki.

Pewnie nie wiesz...
Farma, na której dzieje się akcja filmu rzekomo znajduje się w Lu-

izjanie. W tle można dostrzec góry, jednak gór w Luizjanie nie ma. 
Zarówno Jean-Claude Van Damme, jak i Dolph Lungren uczestni-

czyli w festiwalu filmowym w Cannes w 1992 roku, aby promować ten 
film. Przed wejściem aktorzy pokłócili się, szarpali, aż doszło do in-
terwencji ochroniarzy. Awanturę pokazały telewizje na świecie, pisały 
o niej pisma plotkarskie. Kilka lata później Dolph Lundgren ujawnił, 
że była to zaplanowana akcja reklamowa.

Jean-Claude Van Damme i Dolph Lundgren świetnie dogadywali 
się ze sobą podczas produkcji i zostali przyjaciółmi.

Uniwersalny żołnierz
Metro sobota 21.50

Momentum

Agentka  
i bandzior

Alexis za sprawą swojego partnera bierze udział 
w wielkiej kradzieży. Obiecuje sobie, że to już ostatni 
skok w jej życiu. Planowana kradzież drogocennych 
diamentów ma ich ustawić na resztę życia. Okazuje się 
jednak, że szlachetne kamienie były jedynie przynętą. 
Teraz, zamieszana w morderstwo i ścigana przez zawo-
dowego zabójcę Alexis musi odkryć tajemnice skrywa-
ne przez tych, którzy wzięli ją na cel.

Całkiem sprawnie zrealizowany film akcji z bohater-
ką bardziej męską niż niejeden facet w tym filmie. Olga 
Kurylenko wygląda całkiem dobrze! Dynamiczna akcja 
zainicjowana jest już na samym początku ciekawą sceną 
napadu na bank. Potem napięcie utrzymuje się na wy-
sokim poziomie: są brutalne morderstwa, brawurowe 
ucieczki, spektakularne pogonie (scena rajdu samocho-
dowego tyłem w spiralnym parkingu jest niesamowi-
ta!), a nawet brutalne tortury. 

Wśród występujących również laureat Oscara, Mor-
gan Freeman.

Momentum 
TV Puls sobota 20.00

Pachnidło: Historia mordercy

Opętany geniusz

W XVIII-wiecznym Paryżu przychodzi na świat 
nieślubne dziecko handlarki rybami, Jean-Baptiste 
Grenouille (Ben Whishaw). Wkrótce okazuje się, 
że chłopiec obdarzony jest genialnym węchem. Gdy 
dorasta, zostaje uczniem znanego perfumiarza Bal-
diniego i pod jego szyldem tworzy zapachy, które 
podbijają serca paryskich dam.

Z pozoru gamoniowaty i niepozorny zyskuje 
wątpliwą sławę za sprawą swych makabrycznych 
działań. To geniusz o psychopatycznych skłonno-
ściach. Chęć stworzenia niepowtarzalnego zapachu, 
który pozwoli mu zawładnąć ludzkimi zmysłami, 

a nawet całym światem, popycha go bowiem do 
czynów okrutnych i strasznych. Do zabijania. Chce 
skomponować perfumy, którego najcenniejszym 
i najbardziej wyjątkowym składnikiem jest woń 
dziewczęcego ciała. 

Dramat powstał na kanwie opublikowanej 
w 1985 r. bestsellerowej powieści Patricka Süskinda. 

Pewnie nie wiesz...
Do roli głównej początkowo był brany pod uwagę 

Johnny Depp i Orlando Bloom. Proponowano ją także 
Leonardo DiCaprio, ten jednak odmówił.

Patrick Süskind za sprzedaż praw autorskich do 
„Pachnidła” otrzymał około 10 milionów euro.Przez 
15 lat nie chciał sprzedać praw do nakręcenia filmu na 
podstawie swojej powieści. 

Sceny targu rybnego zostały nakręcone w Dzielni-
cy Gotyckiej w Barcelonie. Zużyto dwie i pół tony ryb 
i tonę mięsa. Mieszkańcy w promieniu 9 kilometrów 
skarżyli się na nieprzyjemne zapachy. 

W Rumunii uszyto ponad 1400 kostiumów do fil-
mu. Musiały zostać postarzone i pobrudzone. Potem 
aktorzy i aktorki nosili je nieprzerwanie przez kilka 
dni, nawet spali w nich, ponieważ była to powszechna 
praktyka w okresie, w którym rozgrywa się film.

W scenie orgii wzięło udział 750 osób, w tym 50 
tancerzy widocznych na pierwszym planie.

Pachnidło: Historia mordercy
Stopklatka sobota 22.15

Kobiety pragną bardziej

Uczuciowe 
perypetie

Wielowątkowa komedia, która opowiada histo-
rie kilku różnych par mieszkających w amerykań-
skim Baltimore. Cała masa mniej i bardziej sym-
patycznych bohaterów przybliża nam egzystencję 
singli, wiecznych podrywaczy, par żyjących w kon-
kubinacie i w staromodnych związkach małżeń-
skich. 

Gigi (Ginnifer Goodwin) i Mary (Drew Barry-
more) mają już dość chodzenia na randki i pragną 
stworzyć prawdziwe związki. Beth ( Jennifer Ani-
ston) chciałaby, aby jej wieloletni chłopak (Ben Af-

fleck) w końcu poprosił ją o rękę, Janine ( Jennifer 
Connelly) i Ben (Bradley Cooper) przeprowadzają 
się do wymarzonego domu, a Anna (Scarlett Jo-
hansson) nie potrafi być sama. Wszyscy bohatero-
wie filmu szukają spełnienia i miłości, każdy z nich 
robi to jednak na swój sposób.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 180 milionów do-

larów, kosztował 40 milionów.
Greg Behrendt, współautor książki „Kobiety pra-

gną bardziej” (w Polsce ukazała się w 2009 roku), na 
podstawie której powstał film, pojawia się w filmie jako 
pastor na weselu siostry Beth.

Kobiety pragną bardziej
TVN7 niedziela 22.35

wybierz  
coś  

dla siebie
Krzyk

TV Puls2 piątek 23.00

Już pierwsza scena paraliżuje nas strachem. Nastolatka 

prowadzi przez telefon rozmowę z szaleńcem, który 

czai się gdzieś blisko niej… Jeden z najsłynniejszych 

horrorów lat 90. Małym miasteczkiem wstrząsa seria 

brutalnych morderstw. Tajemniczy zabójca dzwoni do 

ofiar i prowadzi z nimi nierówną grę o życie.

Ochroniarz
TV Puls piątek 23.40

Thriller. Dolph Lundgren jest właścicielem 

jednoosobowej firmy ochroniarskiej. Podejmuje się 

opieki dziewięcioletniej Casey. Dochodzi do nieudanego 

zamachu, wskutek którego bohater traci wzrok. Czy mimo 

wszystko uda mu się uratować dziewczynkę?

Aftershock. Miasto chaosu
TV6 sobota 23.00

Thriller. Chile. Imprezę w klubie nocnym przerywa jedno 

z najpotężniejszych trzęsień ziemi XX w. Z miejscowego 

więzienia na wolność wydostaje się dwustu przestępców. 

Ci biorą miasto we władanie.

Wywiad z zabójcą
Nowa TV sobota 22.00

Sensacyjny. Viktor, zabójca na zlecenie, pozoruje własną 

śmierć i ucieka do Londynu. Pewnego dnia otrzymuje 

zadanie zabicia pięknej Bethesdy. Zakochuje się w niej 

i postanawia ją chronić. Marzy, że wspólnie rozpoczną 

nowe życie. 

Ostatni legion
TV4 niedziela 16.50

Przygodowy. Rzym, rok 460. Imperium chyli się ku 

upadkowi. Uwięziony przez Gotów syn rzymskiego cesarza 

zostaje odbity z niewoli. Wyrusza do Brytanii, gdzie ma 

znajdować się ostatni wierny mu legion.

Gliniarz  
w przedszkolu

Tajna misja
Detektyw John Kimble (Arnold Schwarzenegger) 

ma już serdecznie dość patrolowania ulic Los Angeles 
i gotów jest zająć się czymkolwiek innym. Nie przewi-
dział jednak tego, że aby schwytać groźnego przestęp-
cę, będzie musiał przedzierzgnąć się w... wychowaw-
cę przedszkolaków. 

Mając teraz do czynienia z grupą dwudziestu 
trzech wrzeszczących dzieciaków będzie mu-
siał trzymać swoje nerwy na wodzy, aby się 
nie zdradzić. Ale, gdy już zdobędzie respekt 
swoich wychowanków i zyska uczucie ich 
pięknej wychowawczyni (Penelope Ann 
Miller), musi przygotować się do ostatecz-
nej rozgrywki ze swoim wrogiem.

Pewnie  
nie wiesz...

Film zarobił w kinach 
na świecie ponad 200 milio-
nów dolarów, kosztował 15 
milionów.

Filmowcy zatrudnili na 
planie filmu, w rolach statystów, 
miejscowe dzieci. Zapłacono im 
35 dolarów za dzień.

Twórcy filmu przesłuchali po-
nad 2000 dzieci, by wybrać 30 dzie-
ciaków do grupy detektywa Kimble’a.

Dzieci uwielbiały Arnolda Schwarze-
neggera . Ciągle się po nim wspinały.

Ivan Reitman, reżyser, sformułował dla dzieci 
pięć „reguł filmowania Reitmana”: słuchaj, zachowuj się naturalnie, 
poznaj swoją postać, nie patrz w kamerę i bądź zdyscyplinowany.

Gliniarz w przedszkolu
Stopklatka sobota 15.50, niedziela 13.35



ŁABĘCKI: Józef Łabęcki 1866, 
KAZŁ 112; nazwisko utworzone od n. 
msc. Krpłd: Łabędź, część wsi Dzików, 
przem. gm. Stary Dzików (za: SEM cz. 
3, s. 105); też od n. msc. Łabędy, Łabę-
dzie (za: SHNO t. I, s. 209) formantem 
-cki [2].

ŁADA: Paweł Łada 1613, MBŁ 1159; 
nazwisko utworzone od ap. łada ‘porzą-
dek, rządność’; 

w wołaczu: łado ‘jakiś okrzyk, imię 
rzekomego bożka’ (za: SEM cz. 1, s. 
148); też od herbu Łada (za: SEM cz. 6, 
s. 31); od n. msc. Łady Maz. łomż., gm. 
Czerwin ; Łady Borowe, Polne gm. Za-
mrów (por. NWHS, s. 139) [83].

ŁAKOMY: Jakub Łakomy 1617, LBŁ 
726; nazwisko utworzone od łakomy 
(za: SEM cz. 1, s. 149) [1].

Forma żeńska: Urszula Łakoma 
1615, LBŁ 331.

ŁAPIŃSKI: Jan Łapiński 1830, 
KAUŁ 14; nazwisko utworzone od n. 
msc. Łapy (za: SHNO cz. I, s.211) for-
mantem -ski [40].

Forma żeńska: Eleonora Łapińska 
1811, KAZŁ 8.

ŁASKI: Kazimierz Łaski żołnierz dy-
misjonowany 1868, KAZŁ 136; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Wlkp: Łasko, 
dziś Łask, sier., miasto; Maz: Łaś-Toczy-

łowo, łomż., gm. Zawady (za: SEM cz. 3, 
s. 106); też od n. os. Łaska (za: NMK s. 
231-232) formnatem -i [2].

ŁEMPICKI//ŁĘPICKI: Albertus Łem-
picki subjudex terratris Lomzensis 1641, 
HKap. poz. 306; Albertum Łępicki judicex 
terratris Łomzensis 1648, HKap. poz. 202, 
306; nazwisko utworzone od n. msc. Maz: 
Łempice, Łępice, dziś Łempice. łomż., gm. 
Wąsosz; Łempice, dziś Łępice, ciech., gm. 
Pokrzywnica (por. NWHS, s. 140-141) 
formantem -ski [31/3]. 

Forma żeńska: Marianna Scholasty-
ka Łempicka 1753, LMŁ 1745.

ŁEPKO(W)SKI: Kazimierz Łepkow-
ski 1795, KACŁ 1674; nazwisko utwo-
rzone od n. m. Łebki ciech., gm. Strzego-
wo-Osada (za: NP2, s. 37) formantem 
-ski [52].

Forma żeńska: Agnieszka Łepkow-
ska 1796, KACŁ.

(ŁOJEWSKI) Forma żeńska: Agniesz-
ka Łojewska 1685, LBŁ 782; nazwisko 
utworzone od n. msc. Łoje Maz. łomż. 
gm. Radziłów; Łojewo, dziś Łojki gm. 
Grajewo (por. NWHS, s. 141-142); też 
w pow. kozienickim, przasnyskim lub n. 
msc. Łojewo w pow. inowrocławskim 
formantem -(ew)ski [14].

(ŁOPUSKI) Forma żeńska: Jadwiga 
Łopuska 1869, KAZŁ 266; nazwisko 
utworzone od n. msc. Krpłd: Łopusz-
ka Mała, Łopuszka Wielka, przem. gm. 
Kańczuga (za: SEM cz. 3, s.108); też od 
n. msc. Łopusy, Łopusze (za: SHNO t. I, 
s.215) formantem -ski [2].

ŁOSZEWSKI: Grzegorz Łoszewski 
archiwista akt dawnych przy Trybuna-
le w Łomży 1868, KAZŁ 77; Konstanty 
Łoszewski 1879, KOPŁ 73;  nazwisko 
utworzone od ap. łoś (por. NP2, s. 41) 
formantem -ewski; też od n. msc. Łose-
wo Maz. łomż. gm. Kolno, gm. Grajewo 
(por. NWHS, s. 142) formantem -ski [3].

ŁUBA: Paulus Luba 1561, RTA 
s. 404; nazwisko utworzone od stu-
kr. łub’a ‘rodzaj kory’, pol. łuba ‘twarda 
kora’, ‘obręcz drewniana, kabłąk’, ‘ko-
szałka’ (za: SHNO t. I, s. 216); n. msc. 
Łuby-Kiertany, -Kurki Maz. łomż. gm. 
Miastkowo (NWHS, s. 143) [10].

ŁUGOWSKI: Tadeusz Ługowski 1618, 
LBŁ 983; nazwisko utworzone od n. msc. 
Młp: Ługów, lub., gm. Jastków (za: SEM 
cz. 3, s. 109) formantem -ski [5].

ŁUKASIE(W)SKI//ŁUKASZEWSKI: 
Jakub Łukasieski 1808, KAZŁ 42; Eu-
stachy ks. Łukaszewski gwardyan klasz-
toru Księży Kapucynów 1867, KAZŁ 
152; nazwisko utworzone od im. Łukasz 
formantem -ewski [12]. 

Forma żeńska: Katarzyna Łukasiew-
ska 1796, KACŁ 1760.

ŁUKASIAK: Mikołaj Łukasiak 1887, 
KOPŁ 178; nazwisko utworzone for-
mantem -ak od por. Łukasik [10].

ŁUKASIK: Mateusz Łukasik 1749, 
LMŁ 1495; nazwisko utworzone od im. 
Łukasz formantem

 -ik [4].
ŁUKASZEWSKI: Ignacy Łukaszew-

ski, szewc... w Łomży zamieszkały 1829, 
KAUŁ 232; nazwisko utworzone od n. 
m. Łukaszewo, Łukaszów (kilka wsi) 
(za: NP2, s. 44) formantem 

-ski [12].
ŁUKOWSKI: Mikołaj Łukowski 

1654, LBŁ 2921; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp: Łukowo, pozn., gm. 
Oborniki; Łukowo,pil., gm. Wągrowiec; 
Młp: Łukowa, kiel., gm. Chęciny (za: 
SEM cz. 3, s. 110) formantem -ski [1].

Forma żeńska: Agnieszka Łukowska 
1649, LBŁ 2506.

ŁUNIEWSKI: Łuniewskiego dwo-
ie bliźniąt 1740, LMŁ 883; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp: Luniewo, 
dziś Łoniewo, leszcz., gm. Osieczna; 
Maz: Łuniewo, dziś Łoniewo, płoc., gm. 
Radzanowo (za: SEM cz. 3, s. 110); też 
Łuniewo gm. Klukowo, pow. Wysokie 
Mazowieckie (por. NWHS, s. 143) for-
mantem -ski [10].

Forma żeńska: Anna Łuniewska 
1741, LBŁ 8.

ŁUPI(E)ŃSKI: Alexander Łupieński 
1864, KAZŁ 118; Józef Łupiński 1869, 
KAZŁ 96; nazwisko utworzone od n. 
msc. Łupianka (za: SHNO cz. I, s. 218) 
formantem -ski [10].

MACIEJESKI: Michał Maciejeski słu-
ga prefektury 1810, KAZŁ 382; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Wlkp: Macewo, 
dziś Macew, kal., gm. Gołuchów; Młp (za-
pisy także z Krpłd): Maciejowice, siedl., 
gm. Maciejowice (za: SEM cz. 3, s. 110); 
też od n. os. Maciej lub n. msc. Macieje-
wo w pow. starogrodzkim, toruńskim (za: 
NMK s. 237) formnatem -ski [40].

MACKI: Fabian Macki 1879 KOPŁ 
166; nazwisko utworzone od im. Maciej 
(por. NP2, s. 48-49) [17].

MACIAK: Anna Maciak 1629, LBŁ 
610; nazwisko utworzone od im. Maciej 
(za: SEM cz. 2, s. 82) [1]. 

MACKIEWICZ: Julian Mackiewicz 
major, dowódca komendy w Łomży 
1864, KAZŁ 218; nazwisko utworzo-
ne od im. Macko, Maćko, Maczko (za: 
SHNO t. I, s. 221) formantem -ewicz [7].

MAGERSKI: Józef Magerski lokay 
1811, KAŚŁ 36; nazwisko utworzone 
najpewniej od śrwniem. mager, meger 
‘chudy, szczupły’ (za: NP2, s. 54-55) for-
mantem -ski [1].

MAJEWSKI: przez Maiewskich dzie-
cie zaduszone w łuszku 1739, LMŁ 851; 
nazwisko utworzone od n. msc. Majewo 
w pow. starogrodzkim lub n. os. Maj (za: 
NMK s. 241) formantem -ski [27].

Forma żeńska: Marianna Majewska 
1739, LBŁ 233.

MAKAREWICZ: Jan Makarewicz 
1876, WPRŁ 49; nazwisko utworzone 
prawdopodobnie od im. Makary z gr. 
‘szczęśliwy’, przejęte od łac. Macarius 
(za: SEM cz. 2, s. 91) formantem -ewicz 
[28].

MAKOWSKI: Makowskiego żona 
1737, LMŁc 714; nazwisko utworzone 
od n. msc. Młp: Makow, dziś Maków, 
krak., gm. Gołcza; Makow, dziś Maków 
Podhalański, biel., miasto; Maz: Ma-
kow, dziś Maków, skier., gm. Skiernie-
wice; Makow, dziś Maków Mazowiec-
ki, ostroł., miasto; Makowo Bure, dziś 
Makowskie, łomż., gm. Jedwabne; Śl: 
Makow, dziś Maków, kat., gm. Pietro-
wice Wielkie; Krpłd: Makowa., przem., 
gm. Fredropol (za: SEM cz. 3, s. 111); 
też Makowo gm. Kobylin Borzymy (por. 
NWHS, s. 143) formantem -ski [78].

Forma żeńska: Zofia Makowska 
1635, LBŁ 1089.

MAKSYM: Szymon Maxim 1699, 
LBŁ 317; nazwisko utworzone od im. 
Maximus, łac. maximus, stopień najwyż-
szy od łac. magnus ‘wielki’ (za: SEM cz. 
2, s. 84) [2].

MAKSYMOWICZ: Jan Maximowicz 
1698, LBŁ 195; nazwisko utworzone 
formantem -owicz od por. Maksym [6].

MALESZE(W)SKI//MALESIE(W)
SKI: Thomas Gaspari Maleszewsky 
1613/1614, ASAZ s. 86; Ignacy Male-
siewski 1774, KAUŁ 1309; nazwisko 
utworzone od n. msc. Młp: Maleszowa, 
kiel., gm. Pierzchnica; Maz: Maliszew-
-Porkusy, dziś Maliszewo-Perkusy, Ma-
liszewo Łynki, łomż., gm. Zawady (za: 
SEM cz. 3, s. 112) ); też od n. msc. Ma-
leszew, Maleszewo, Malesze (za: SHNO 
cz. 1, s. 224) formantem -(ew)ski [9].

Forma żeńska: Janina Maleszewska 
1767, KAUŁ 811.

MALEWSKI: Ignacy Malewski 1879, 
KOPŁ 131; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp: Malewo, leszcz., gm. Gostyń 
(za: SEM cz. 3, s. 112) formantem -ski 
[2].

MALINO(W)SKI: Franciszek Mali-
nowski 1683, LBŁ 820; Marcin Malino-
ski 1808, KAŚŁ 24; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Krpłd: Malinówka, krośn., 
gm. Haczów (za: SEM cz. 3, s. 112); od 
n. os. Malina lub n. msc. Malinowo (za: 
SHNO t. I, s. 225) formantem -(ow)ski 
[184]. 

Forma żeńska: Róża Malinowska 
1601, LBŁ 297.

MALISZE(W)SKI: Antoni Maliszew-
ski 1789, KACŁ 893; nazwisko utwo-
rzone od n. os. Malisz, Małysz lub od n. 
msc. Maliszewow pow. płockim, lipnow-
skim (za: NMK s. 242); od n. msc. Ma-
liszewo-Perkusy, -Łynki Maz. łomż. gm. 
Zawady (por. NWHS, s. 143) forman-
tem -ski [33].

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. 13)



MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 

MAŁASZEWSKI: Mikołaj Małazew-
ski 1733, LBŁ 61; może nazwisko utwo-
rzone od por. Malon [2]. 

MAŁEK: Piotr Małek 1613, MBŁc 
1252; nazwisko utworzone od członu 
Mało- : Mał, Mały, Mała, Malec, Malc 
( za: SEM cz. 1, s. 156) formantem -ek 
[1].

MANKIEWICZ: Natalia Mankiewicz 
1866, KAZŁ 162; nazwisko utworzone 
od n. os. Mank //Mańko (za: SHNO t. 
I, s. 227) formantem -ewicz [5]. 

MAŃKOWSKI: Laurenty Mańkow-
ski 1604, LBŁ 575; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Wlkp: Mańkowo, wieś 
w dawnym powiecie kaliskim, dziś zagi-
niona (za: SEM cz. 3, s. 113) formantem 
-ski [1].

MARCHEWKA: Kuszel Danielowicz 
Marchewka wyrobnik 1834, APŁ z. 169; 
nazwisko utworzone od ap. marchewka 
(za: SEM cz. 1, s. 158) [2].

MARC(Z)AK: Jakuba Marcaka dic-
ti Biały córka Katarzyna 1750, LMŁc 
1544; nazwisko utworzone od im. Ma-
rek formantem -ak (za: NMK s. 244) 
[8].

MARCZYK: Abram Szmulowicz 
Marczyk rzeźnik 1828, APŁ z. 169; na-
zwisko utworzone od Marczyk, formy 
im. Marek, z łac. Marcus o niewyjaśnio-
nej etymologii. Wywodzi się je m.in. od 
italskiego boga wojny Marsa (za: SEM 
cz. 2, s. 87) formantem -yk [8].

Forma żeńska: Etka z Herszkow 
Szmulowa Marczykowa 1828, APŁ z. 
169.

MARKIEWICZ: Karol Markiewicz 
chyrurg drugiego rzędu 1865, KAZŁ 61; 
nazwisko utworzone od n. os. Marek (za 
NMK s. 246) formantem -ewicz [3].

MARKOWSKI: Łukasz Markowski 
1686, KAŚŁ 8; nazwisko utworzone od 
n. msc. Wlkp: Markowice, pozn., gm. 
Kleszczewo; Młp: Markowice, częst., 
gm. Koziegłowy; Śl: Markowice, kat., 
gm. Racibórz (za: SEM cz. 3, s. 113); też 
Maz. łomż. Marki gm. Kolno, Mareckie 
gm. Grajewo, Markowo gm. Nowe Pie-
kuty (por. NWHS, s. 144) formantem 
-ski [14].

Forma żeńska: Krystyna Markowska 
1797, KACŁ 1890.

MASIEJCZYK: Adam Masiejczyk 
żołnierz urlopowany 1874, KAŚŁ 14; 
nazwisko utworzone od im. Mojżesz 
(NP2, s. 112) formantem -cz+yk [1].

MASŁOWSKI: Grzegorz Masłowski 
1767, KAUŁ 764; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp: Masłowo, pozn., gm. 
Dolks; Masłowice, sier., gm. Wieluń; 
Masłowice, piotr., gm. Masłowice; Młp: 
Masłow, dziś Masłów Pierwszi i Drugi, 
kiel., gm.Masłów (za: SEM cz. 3, s. 114) 
formantem -ski [13].

Forma żeńska: Anastazja Masłowska 
1768, KAUŁ 856.

MASTELSKI: Wielmożny Wincenty 
Mastelski (w rejestrze alfabetycznym: 
Mastalski) Lekarz Obwodowy 1841, 
KUŁ 92; nazwisko utworzone od por. 
Mastalerz formantem -ski [4].

MAŚLIŃSKI: Alexander Maśliński 
1865, KAZŁ 214; nazwisko utworzone 

od por. Masło (za: NP2, s. 74) forman-
tem -iński [3].

Forma żeńska: Antonina Maślińska 
1868, KAZŁ 243.

MATLACZYK: Albert Matlacik 1645, 
LBŁ 2183; nazwisko utworzone od sło-
wackiego matlák ‘głupkowaty człowiek’ 
(za: NP2, s. 77) formantem -yk.

MATLAK//MATŁAK: Stanisław 
Matlak 1622, LBŁ 1742; Łukasz Matłak 
1652, LBŁ 2818; nazwisko utworzone 
prawdopodobnie od im. Maciej >Mat-la 
(za: SEM cz. 2, s. 82) formantem -ak [14].

MATULEWICZ: Jan Matulewicz 
na służbie będący 1821, KAZŁ 77; na-
zwisko utworzone od im. Matul (Ma-
ciej,Mateusz) (za: SHNO t. I, s. 232) 
formantem -ewicz [2].

MATUSIEWICZ: Anastazja Matusie-
wicz 1834, KAUŁ 19; nazwisko utworzo-
ne najpewniej od im. Matusz (za: NMK 
s. 248) lub od im. Maciej (Mateusz, Ma-
tyjasz), z hebr. ‘dar Jahwe’ (za: SEM cz. 2, 
s. 81-82) formantem -ewicz [5].

MATUSZAK: Berta Matuszak pan-
na córka mieszczanina miasta Łomża 
Augusta 1879, AUPśT 25a; nazwisko 
utworzone od por. Matusiewicz (za: 
NP2, s. 52) formantem -ak.

MATUSZE(W)SKI: Piotr Matuszew-
ski 1797, KACŁ 2009; nazwisko utwo-
rzone formantem -ewski od por. Matu-
siewicz [34].

Forma żeńska: Jadwiga Matuszew-
ska 1739, LBŁc 241.

MATYS: Matys poddany 1696, 
LMŁc 15; nazwisko utworzone od żeń-
skiej n. os. Matys od im. Maciej (za: 
SEM cz. 2, s. 89) [1].

MATYSZE(W)SKI//MATYSIEW-
SKI: Kacper Matyszewski 1748, LBŁc 
474; Benedykt Matysiewski 1749, 
LMŁc 1453; nazwisko utworzone od n. 
msc. Matyski, Matyszki (za: SHNO t. I, 
s. 233) formantem -ewski [32].

Forma żeńska: Petronela Matyszew-
ska 1751, LBŁc 801.

MAXIMOWICZ: Stanisław Maximo-
wicz 1690, KAŚŁ 80; nazwisko utwo-
rzone od łac. maximus (stopień najwyż-
szy od magnus ‘wielki’) (za: SEM cz. 2, 
s. 84) [6].

MĄCZKA: Marianna Mączka 1729, 
LBŁc 43; nazwisko utworzone od ap. 
mąka (za: SEM cz. 1, s. 160) formantem 
-ka [2].

Forma żeńska: Zofia Mączczyna 
1747, LMŁ 1327.

MĄDRY: Mądry mieszczanin 1439, 
ŁT. I 310; nazwisko utworzone od mą-
dry (za: SEM cz. 1, s. 160); mądry 
‘szczwany, chytry, przebiegły’ też ‘zna-
chor’ (za NMK s. 249).

MĘŻEŃSKI//MĘŻYŃSKI: Paweł Mę-
zenski 1685, LBŁ 863; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Maz: Mężenino Antiqua, 
dziś Mężenin, łomż., gm. Śniadowo (za: 
SEM cz. 3, s. 115) formantem -ski [4].

Forma żeńska: Marianna Mężeńska 
1687, LBŁ 1008.

MIARKA: Anna Miarka 1609, MBŁ 
383; nazwisko utworzone od ap. miara, 
mierzyć (za: SEM cz. 1, s. 161) forman-
tem -ka [7].

MICHALAK: Krystyna Michalak 
1738, LBŁc 152; nazwisko utworzone 
od im. Michał formantem -ak (za: NMK 
s. 252) [31].

MICHALSKI: Łukasz Michalski 
1740, LBŁ 324; nazwisko utworzone od 
n. msc. Wlkp: Michalino, część wsi Do-
bierzyn, pozn., gm. Buk (za: SEM cz. 3, 
s. 116) [32]

MICHAŁO(W)SKI: Alexander Mi-
chałoski 1830, KAUŁc 9; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp: Michało-
wice, płoc., gm. Góra Św. Małgorzaty; 
Młp: Michałowice, krak., gm. Michało-
wice; Krpłd: Michałowice (za: SEM cz. 
3, s. 116) formantem -ski [20].

Forma żeńska: Leja Michałowska 
1896, KS.

MIECZKOWSKI: Marcin Mieczkow-
ski 1640, LBŁ 1726; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Maz: Mieczki, dziś Mieczki 
Czarne, łomż., gm. Jedwabne; Mieczki, 
dziś Mieczki Sucholaszczki, łomż., gm. 
Stawiski; Mieczki, łomż., gm. Rutki; 
Mieczki Pozimak, dziś Mieczki Pozie-
maki, ostroł., gm. Troszyn (za: SEM cz. 
3, s. 116) formantem -owski [134].

Forma żeńska: Eufamia Mieczkow-
ska 1639, LBŁ 1541.

MIECZNIK: Marcin Miecznik 1610, 
MBŁ 628; nazwisko utworzone od 
ap. miecznik ‘wyrabiający miecze’ lub 
‘urzędnik dworski noszący miecz’ (za: 
SEM cz. 1, s. 162).

MIECZNIKOWSKI: Stanisław Miecz-
nikowski 1690, LBŁ 1189; nazwisko 
utworzone prawdopodobnie od ap. 
miecznik formantem -owski [7].

MIERZEJEWSKI: Stanislaus Mie-
rzeiewski f. relictae Stanislai Gorski 
1573, RTA s. 265; nazwisko utworzo-
ne prawdopodobnie od n. os. Mierzeja 
( mierzeja ‘wał ziemny, wyspa’). N. ta 
daje się zrekonstruować na podstawie n. 
terenowej Mirzejewo, dziś Mierzejewo, 
las oraz okolica szlachecka w pow. ostro-
łęckim (za: SEM cz. 6, s.34) formantem 
-(ew)ski [110]. 

Forma żeńska: Zofia Mierzeiewska 
1611, MBŁ 753.

(MIESZKOWSKI) Forma żeńska: 
Kamilla Mieszkowska 1865, KAZŁ 258; 
nazwisko utworzone od n. msc. Wlkp: 
Mieszkowo, dziś Mieszków, kal., gm. Ja-
rocin; Młp: Mieszkow, wieś w dawnym 
powiecie proszowskim, dziś zaginio-
na; Maz: Mieszki, dziś Mieszki Bursy, 
Mieszki Kuligi, Mieszki Leśniki, ciech., 
gm.Winnica (za: SEM cz. 3, s. 117) for-
mantem -owski [6].

MIKLASZEWSKI: Walenty Mikla-
szewski asesor Trybunału Departamen-
tu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 183; na-
zwisko utworzone od Mikołaj (Miklasz) 
z gr. Nicolaos (‘zwycięstwo’ + ‘lud, lu-
dzie, wojownicy’) (za: SEM cz. 2, s. 92) 
formantem -ewski [3].

MIKUCKI: Alexander Mikucki pisarz 
prywatny 1866, KAZŁ 109; nazwisko 
utworzone od formy im. Mikołaj – Mi-
kuc, Mikuta (za: SHNO t.I, s. 242) for-
mantem -cki [6].

Forma żeńska: Marianna Mikucka 
1685, LBŁ 872.

MIKULSKI: Woyciech Mikulski 
1833, KAUŁ 81; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp: Mikulice, koniń., gm. 
Dobra (za: SEM cz. 3, s. 118) lub od n. 
msc. Mikulicze, Mikul-Horodok, Miku-
lin (za: SHNO t. I, s. 242); też od n. os. 
Mikuła – formy im. Mikołaj (za: NMK s. 
256) formantem -ski [4].

Forma żeńska: Wiktorya Mikulska 
1829, KAUŁ 165.

MILBERG: Aniela Maria Sabina Mil-
berg 1865, KAZŁ 149; nazwisko utwo-
rzone od im. Mild  ‘szczodry, dobry, ła-
skawy’ + niem. ap. Berg ‘góra’ [2].

MILER//MILLER: Karol Jan Franci-
szek Miler 1829, KAUŁ 185; Jan Miller 
1831,KAUŁ 115; Juliusz Miller wyrob-
nik 1864, KAZŁ 187; Nochim Miller 
1896, KS; nazwisko utworzone od niem. 
n. os. Miller, Müller ‘młynarz’ (za: NMK 
s. 257) [16].

MIL(I)EWSKI: Martinus et Mathias 
Mylewsczy de Lomza 1544, RTA s. 18; 
Franciscus Miliewski de Lomza 1575, 
RTA s. 349; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp (zapisy także z Pom.): Mi-
lejów, sier., gm. ostrówek; Młp (zapisy 
także z Krpłd): Milejowice, kiel., gm. 
Wasniów; Milejowice, Milejewice, dziś 
Milejowice, rad., gm. Zakrzew (za: SEM 
cz. 3, s. 118) lub n. msc. Milewo m.in. 
w pow. sierpeckim, ciechanowskim. 
łomżyńskim (gniazdo Milewskich) (za: 
NMK s. 257) formantem -ski [90].

Forma żeńska: Barbara Milewska 
1599, LBŁ 158.

MIŁASZEWSKI: Franciszek Miła-
szewski weteran 1811, KAZŁ 7; nazwisko 
utworzone od n. msc. Miłoszowioce tar-
nob., gm. Bogoria (za: NP2, s. 100) [8].

MIŁOS(I)EK: Jakub Miłosiek żoł-
nierz czasowo urlopowany 1871, KAŚŁ 
48; nazwisko utworzone od miły, od im. 
złożonych typu Miłobor, Miłosław (za: 
NP2, s. 101) formantem -osi+ek [18].

MIŁOWSKI: Martinus Mylowski 
de Lomza 1546, RTA s. 331; nazwisko 
utworzone od n. msc. Krpłd: Miłowanie 
(za: SEM cz. 3, s. 119); też od n. msc. 
Miłowice w pow. kozielskim formantem 
-ski (za: NMK s. 257) [1].

MIODOWNIK: Jacobus Miodow-
nik kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór 
Kapicjana; nazwisko utworzone od ap. 
miód, miodowy formantem -(ow)nik.

(MIODUSZEWSKI) Forma żeńska: 
Marta Mioduszewska 1863, KAZŁ 7; 
nazwisko utworzone od n. msc. Mio-
dusy (za: SHNO t. I, s. 
245) formantem -ew-
ski [61]. 

MISIEWICZ : 
Felix Misiewicz 
1809, KAZŁ 173; 
nazwisko utworzo-
ne od im. Mis, Misz 
(Michał) (za: SHNO 
t. I, s. 245) formantem 
-ewicz [5].
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Kolej transkanadyjska łączy Montreal i Vancouver, miasta por-
towe leżące na przeciwnych końcach Kanady. Linia kolejowa ob-
sługiwana jest przez przedsiębiorstwo Canadian Pacific Railway. 

Tabor 500 lokomotyw i nowoczesnych maszyn, które muszą cią-
gnąć wielkie zestawy wagonów, mimo obfitych opadów śniegu, jest  
kluczowy dla gospodarki kraju. Nie można przerwać transportu, 
choć pociągom zagrażają lawiny i osuwiska. Program ukazuje zma-
gania pracowników kolei, którzy walczą z pogodą i niebezpiecz-
nym terenem, by umożliwić przejazd towarów i pasażerów.

Długość trasy wynosi prawie 3,5 tysiąca kilometrów. Podróż 
pociągiem trwa 3 dni i 14 godzin, czyli np. jeżeli wyjedziemy z To-

ronto drugiego o godzinie 22:00, to w Vancouver będziemy do-
piero szóstego o 9:42. Zaletą są przepiękne krajobrazy oraz moż-
liwość krótkiego spaceru po kilku miastach, w Winnipeg pociąg 
ma 4 godziny postoju, w Edmonton godzinę, a w Jasper półtorej 
godziny. Pociąg zatrzymuje się również na odludziu, na przystan-
kach na żądanie. Pasażerowie chcący wsiąść lub wysiąść na tych 
przystankach muszą to zgłosić co najmniej 48 godzin przed plano-
waną podróżą.

Dla wielu górskich miasteczek w Kanadzie transport kolejowy 
ma szczególnie istotne znaczenie, gdyż stanowi główny szlak prze-
wozu pasażerów i towarów. 

Stacja Kanada
Focus TV sobota 15.30 odc. 1/8

Stacja Kanada

Od Pacyfiku do Atlantyku

Loty z piekła rodem

Bilet na horror
Najdziwniejsze, najbardziej ekstremalne zachowania ludzi na 

lotniskach i w samolotach.
Długie kolejki na lotniskach i chaotyczne odprawy, olbrzymie 

opóźnienia i odwołania lotów – te wszystkie czynniki mogą sprawić, 
że podróżni tracą cierpliwość i nawet kiedy już uda im się wejść na 
pokład, wzburzenie nie zawsze się kończy. Wręcz przeciwnie – pod 
wpływem alkoholu, lub środków, które powinny uspokajać, pasa-
żerowie potrafią swoim zachowaniem stworzyć prawdziwe piekło. 
Zobaczycie dobrą, złą i najgorszą stronę podróży lotniczych.

Ten szokujący, zaskakujący i zabawny dokument wykorzystuje 
materiał filmowy zarejestrowany na kamerach i telefonach pasaże-
rów.

Loty z piekła rodem
WP1 piątek 18.00 odc. 1/3
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Sequel kultowej komedii akcji 
z Brucem Willisem i Matthew Perrym 

w rolach głównych. 
Fałszywa dokumentacja dentystyczna dostarczona 

przez byłego sąsiada-dentystę Nicholasa Oza Oseran-
sky'ego, pozwoliła Jimmy'emu Tulipanowi Tudeskiemu 
przechytrzyć zarówno gangsterów, jak i policję oraz s� n-
gować własną śmierć. Rozpoczął nowe, spokojne życie 
w Meksyku u boku żony Jill, próbując swoich sił w roli 
doskonałego gospodarza. 

Sielskie dni Jimmy'ego spędzane na gotowaniu 
i sprzątaniu niespodziewanie psuje pojawienie się dawne-
go kumpla, Oza. Zdyszany i załamany dentysta błaga Jim-
miego, aby ten pomógł mu ratować żonę z rąk węgierskiej 
ma� i. Ale to nie jest już problem Jimmiego, który raz na 
zawsze skończył z poprzednim zawodem.

Zanim jednak zdąży on wyrzucić z domu Oza, poja-
wiają się jeszcze bardziej niespodziewani goście – właśnie 
co zwolniony warunkowo z więzienia szef ma� i i jego nie 
najbystrzejsi goryle, którzy tra� li na ślad Jimmiego śle-
dząc naiwnego dentystę. Wszystkim o czym ma� ozo my-
ślał w więzieniu, to jak wyrówna rachunki z Jimmim za to, 
że ten zabił mu ukochanego syna oraz jak się odegrać na 

Ozie za to, że pomógł Jimmiemu upozorować jego własną 
śmierć. Teraz Jimmy, Oz i Jill będą musieli stawić czoła 
niebezpiecznej ma� i.

Pewnie nie wiesz...
Kiedy Oz (Ma� hew Perry) budzi się w łóżku z Jimmy'm 

(Bruce Willis), Willis był nagi pod kocem. Perry nie miał 
pojęcia, dlaczego... i bał się o to zapytać (jak sam twierdzi).

Skautkę gra córka Bruce'a Willisa, Tallulah Belle Willis

Jak ugryźć 10 milionów 2
TV Puls sobota 23.40

Jak ugryźć 10 milionów 2

Przeciw węgierskiej ma� i

Dwunastu odważnych

Amerykańska 
konnica

Historia prawdziwa choć niezwykła.
Po zamachach z 11 września 2001 roku Ame-

rykanie wysyłają do Afganistanu elitarną jednost-
kę sił specjalnych, Operational Detachment-Al-
pha 595 (ODA 595) pod wodzą kapitana Mitcha 
Nelsona (Chris Hemsworth). Jego zadaniem jest 
nawiązanie współpracy z dowodzącym siłami 
Sojuszu Północnego (siły afgańskie) generałem 
Dostumem. Wspólnie mają walczyć z talibami 
i ich sojusznikami z Al-Kaidy. 

Amerykanie muszą pokonać nie tylko wza-
jemną nieufność i bariery kulturowe, ale także 
nauczyć się od walczących konno mudżahedi-
nów trudnej sztuki przetrwania w pustynnych 

realiach. Grupa ta osiągnęła w trzy tygodnie 
wojskowe cele, o które amerykańscy sztabowcy 
planowali walczyć dwa lata.

Pewnie nie wiesz...
„Dostum”, nazwisko generała uzbeckiego, 

oznacza „mojego najlepszego przyjaciela”.
Gen. Abdul Rashid Dostum powiedział: „Po-

prosiłem o kilku Amerykanów, przywieźli ze sobą 
odwagę całej armii”. W 2014 r. został wiceprezy-
dentem Afganistanu. 

W 2012 roku, aby uhonorować niezwykły he-
roizm żołnierzy amerykańskich sił specjalnych 
w Afganistanie, odsłonięto pomnik konnego żołnie-
rza tuż obok Ground Zero w Nowym Jorku. Film 
pokazuje jak pierwszy raz od roku 1942, amery-
kańscy żołnierze walczą konno.

Dwunastu odważnych
TV Puls niedziela 20.00 

ODA 595, prawdziwi 
żołnierze walczący konno 
w Afganistanie. 
Kapitan Mark Nutsch 
(gra go Chris Hemsworth) 
jest w pierwszym rzędzie, 
drugi od prawej.

Kopalnie króla Salomona

Podziemny skarb
Młoda i zrozpaczona Jesse Huston (Sharon Stone) postanawia 

odnaleźć zaginionego ojca. W trakcie poszukiwań natra� a na legen-
darnego Allana Quatermaina (Richard Chamberlain) i decyduje się 
zatrudnić go do tego trudnego zadania. Droga do odkrycia losu ojca 
nie będzie łatwa, ponieważ jego zniknięcie związane jest z kopal-
niami króla Salomona. Profesor Huston (Bernard Archard), jak się 
okazuje, był bliski znalezienia tych tajemniczych kopalni i ich skry-
wanych bogactw. Na szlaku złota jest także niemiecki o� cer i jego 
turecki wspólnik, którzy szukają bogactwa kopalń Salomona na s� -
nansowanie własnych niecnych celów.

Pewnie nie wiesz...
Według Richarda Chamberlaina , Sharon Stone była niezwykle 

trudna do pracy, wiele osób z obsady i ekipy nie chciał z nią rozmawiać. 
Robiono jej także złośliwe, nie zawsze przyzwoite, dowcipy.

Richard Chamberlain (86 lat) popularność zdobył dzięki serialo-
wi „Dr.Kildare” a potwierdził ją w „Shogunie” i „Ptakach ciernistych 
krzewów”. Potem stał się jednym z najbardziej znanych aktorów Holly-
wood. Obecnie mieszka w Beverly Hills.

Odkrycie kopalni króla Salomona to marzenie każdego poszuki-
wacza skarbów. Miejsce zwane O� rem to miasto lub obszar o nieznanej 
lokalizacji, wymieniane w Starym Testamencie jako miejsce, skąd król 
Salomon sprowadzał złoto. Skarbu Salomona szukali starożytni Grecy 
i renesansowi podróżnicy. Pewien portugalski podróżnik w XV wieku 
uznał, że O� r znajduje się w Zimbabwe. Kolumb wierzył zaś, że znalazł 
O� r na Haiti. 

Kopalnie króla Salomona
TV6 sobota 12.30
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Ham, wnuk pierwszego szympansa 
wysłanego w kosmos, prowadzi skrom-
ne życie gwiazdy trzeciorzędnego cyrku. 
Wystrzeliwany jest z armaty w niebo ku 
uciesze gawiedzi, choć sam marzy o am-
bitniejszych zajęciach. Szansą na speł-
nienie marzeń okazuje się propozycja 

Agencji Kosmicznej, która kompletuje 
drużynę astromałp do sprowadzenia na 
Ziemię zaginionej w czeluściach czarnej 
dziury amerykańskiej sondy bezzałogo-
wej. 

Niewybredny humor i ciągła błaze-
nada Hama szybko zniechęcają do niego 

resztę załogi – napuszonego kapitana Ty-
tana i nadobną szympansicę Lunę, z którą 
nasz bohater bezustannie usiłuje flirtować. 
Kiedy jednak statek rozbija się na planecie 
Malgor rządzonej przez zwariowanego 
despotę Hardkora i grupkę najbardziej 
wyluzowanych naukowców świata, trójka 

kosmonautów będzie musiała nauczyć się 
współpracować.

Małpy w kosmosie
TV Puls2 sobota 14.10

Małpy w kosmosie

Z cyrku w czarną dziurę

Przygody małego szewczyka

Podróż w nieznane
Uczeń szewskiego fachu postanawia uciec 

z domu, gdy doświadcza niesprawiedliwości od 
swojego okrutnego mistrza. Podczas wędrówki 
spotyka dziewczynkę z cyrku, której towarzyszy 
wierny pies. Osierocona Gita czuje sympatię do 
szewczyka i rusza z nim w dalszą drogę. Ich wypra-
wa jest pełna niesamowitych przygód. Bez dachu 
nad głową, głodni i otoczeni złodziejami, muszą 
wykazać się odwagą. Tylko w ten sposób zakończą 
szczęśliwie podróż. W straszną noc pełni księżyca 
wszystko się zmieni ...

Pewnie nie wiesz...
Ivana Brlić-Mažuranić (1874-1938), która tę 

opowieść napisała, często nazywana jest chorwac-
kim Andersenem i Tolkienem, uznawana za jedną 
z największych na świecie pisarek literatury dla 
dzieci.

Przygody małego szewczyka
Nowa TV sobota 15.35

Kumba

Zebra bez pasów
Zebra Kumba urodziła się pasiasta do połowy. 

Od małego była obiektem drwin rówieśników. Kole-
dzy zazdrościli Kumbie, że lepiej od nich gra w piłkę 
nożną. Odtrącony przez stado zwierzak wyrusza na 
poszukiwanie magicznego źródła, w którym pierw-
si przedstawiciele gatunku zyskali pasy. W wędrów-
ce po Afryce towarzyszą mu przyjaciele – antylopa 
gnu Mama W. oraz struś Bradley. Razem przeżywają 
mnóstwo przygód i mierzą się z groźnym lampartem 
Fango, który wierzy, że schwytanie wyjątkowej zebry 
da mu nadzwyczajną moc.

Pewnie nie wiesz...
Zebra kwagga to wymarły podgatunek zebry stepo-

wej, żyjący w Afryce Południowej do XIX wieku. Jej tyl-
na część była brązowa, niepokryta pasami. Tylko jeden 
osobnik (zoo w Londynie) został sfotografowany za ży-
cia. Do dziś zachowały się 23 wypchane okazy. Ostatni 
osobnik w niewoli, samica zamieszkująca amsterdam-
skie zoo, żyła do sierpnia 1883 roku. 

Kumba
Super Polsat sobota 18.30

Asterix i Obelix kontra Cezar

Niepodległa wioska
Filmowa ekranizacja słynnego francuskiego komik-

su o najsłynniejszych Galach w historii ludzkości. 
Akcja rozpoczyna się w I wieku przed naszą erą. 

W podbitej przez Rzymian Galii tylko jedna wioska 
stawia zaciekły opór najeźdźcom, odpierając ich kolejne 
ataki. Jej mieszkańcy są niezwyciężeni, gdyż po spoży-
ciu magicznego napoju przygotowywanego przez dru-
ida Panoramiksa nabierają nadludzkiej siły. Dzięki temu 
niewiele też sobie robią z obowiązku płacenia podatków 
na rzecz okupanta. Niestety, Rzymianie odkrywają se-
kret mieszkańców wioski – Dwulicus nakazuje porwać 
Panoramiksa, aby wydobyć od niego przepis na magicz-
ny napój. Asterix i Obelix ruszają druidowi na pomoc. 

Pewnie nie wiesz...
W filmie grał aligator prawdziwy i sztuczny. Kaska-

der miał wskoczyć na kukłę aligatora i odpłynąć. Kamera 
ruszyła i kaskader skoczył na... prawdziwego aligatora. 
Udało mu się uciec.

Na planie było 100 prawdziwych pająków. Choć po 
zdjęciach były liczone i pilnowane to i tak część z nich 
uciekła. 

Asterix i Obelix kontra Cezar
TV Puls niedziela 17.55
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Podczas posiedzenia Sejmiku Woje-
wództwa Podlaskiego przyjęta zosta-
ła Strategia Rozwoju Województwa 
Podlaskiego 2030. To najważniejszy 
dokument, który wyznacza kierunki 
polityki regionalnej województwa.

W trakcie obrad Sejmiku, 
przyjęty został kluczowy doku-
ment określający, w którą stro-
nę zmierzać będzie polityka wo-
jewództwa podlaskiego. Zapisy 
Strategii mają wpływ na przyszły 
program regionalny, kontrakt 
z rządem, a także na wszelkie 

dokumenty rozwojowe w m.in. 
plany rozwoju poszczególnych 
sektorów: transportu, zdrowia, 
polityki społecznej czy na strate-
gie samorządowe.

Ważne jest również, iż Stra-
tegia Rozwoju Województwa 
Podlaskiego wskazuje cele, któ-
re wzmocnić mają konkurencyj-
ność w regionie. Są to m.in. dy-
namiczna gospodarka, w której 
rozwijane będą przemysły przy-
szłości, innowacje, stawianie na 
lokalnych przedsiębiorców i kon-

tynuacje rewolucji energetycz-
nej, w której to mieszkańcy mają 
być wytwórcami energii w opar-
ciu o odnawialne źródła. Kolej-
ny aspekt to zamożni mieszkań-
cy: aktywni, kompetentni, żyjący 
w przestrzeni wysokiej jakości, 
jeżdżący szerokimi, równymi 
drogami, leczący się wyspecjali-
zowanych szpitalach, korzysta-
jący z dóbr kultury, wysokiej ja-
kości edukacji. Ostatni element 
to  partnerski region, który jest 
dobrze zarządzany oraz współ-

pracujący z innymi regionami 
i krajami.

Jak podkreślił marszałek Ar-
tur Kosicki poprzednia strate-
gia została przyjęta przez Sej-
mik Województwa Podlaskiego 
9 września 2013 roku, a od tego 
czasu znacznie zmieniły się uwa-
runkowania geopolityczne. Na-
tomiast w 2017 roku przyjęta 
została Strategia na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju, która 
m.in. spowodowała konieczność 
aktualizacji strategii w regionach. 

Nastąpiła konieczność by dosto-
sować do niej obecny dokument.

Wizja regionu zawarta jest 
w haśle „4P”: Podlaskie jest 
przedsiębiorcze, partnerskie 
i perspektywiczne.

Całą Strategię Rozwoju Wo-
jewództwa Podlaskiego 2030 
oraz misję projektu, władze okre-
śliły, jako „Ambitne Podlaskie”.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła 
przetarg na projekt i budowę fragmentu drogi ekspreso-
wej S19 oraz odcinka drogi krajowej nr 65, które utworzą 
Południową Obwodnicę Białegostoku. Ekspresowa obwod-
nica miasta powstanie jako część międzynarodowego ko-
rytarza komunikacyjnego Via Carpatia.

- Ogłaszamy przetarg na realizację pierwszych 
odcinków szlaku Via Carpatia w województwie 
podlaskim - informował w czwartek (30.04) An-
drzej Adamczyk, Minister Infrastruktury. - Inwe-
stujemy w drogi w każdym regionie naszego kraju, 
ponieważ wierzymy, że zrównoważony rozwój jest 
najlepszą odpowiedzią na wyzwania stawiane przez 
dzisiejszą rzeczywistość gospodarczą.

Przetarg dotyczy dwóch odcinków : Białystok 
Zachód - Księżyno i Księżyno - Białystok Południe 
w standardzie drogi ekspresowej i odcinek Biały-
stok Południe-Grabówka w standardzie drogi głów-
nej ruchu przyspieszonego.

Jak podkreśla Rafał Weber, Wiceminister In-
frastruktury - nowe obejście Białegostoku i łącznik 
do drogi krajowej 65 uwolni mieszkańców miasta 
od uciążliwego ruchu ciężarowego. Dzięki tym in-
westycjom zwiększy się poziom bezpieczeństwa 
i zmniejszy zanieczyszczenie powietrza w mieście.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „Pro-
jektuj i buduj”. Podpisanie umów zaplanowano na 
IV kwartał br., a budowę na lata 2022-2024.

W ramach inwestycji powstaną dwa dwujezd-
niowe fragmenty drogi ekspresowej S19, przysto-
sowane do ciężkiego ruchu. Rodzaj konstrukcji na-
wierzchni, beton cementowy czy asfalt, wybierze 
wykonawca. Na trasie powstaną 3 węzły:

Białystok Księżyno, skrzyżowanie z drogą woje-
wódzką nr 678,

Białystok Starosielce, połączenie z jedną z głów-
nych ulic Białegostoku - ul. Popiełuszki,

Węzeł Białystok Południe, skrzyżowanie 
z DK65, węzeł zapewni relację Białystok – Lublin 
oraz do granicy państwa w Bobrownikach.

Odcinek DK65 przy węźle Białystok Południe 
będzie dwujezdniowy na długości ok. 1 km.

Zarząd województwa podlaskiego 
przekaże 12,5 mln zł na poprawę ja-
kości kształcenia zawodowego. W ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podlaskiego 
wsparcie uzyska siedem projetów 
m.in. Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. w Łomży.

Podlaskie władze przekażą 
ponad 12 mln zł na kształcenie 
zawodowe w tym m.in. na staże, 
praktyki czy dodatkowe zajęcia. 
Przede wszystkim celem wska-
zanych siedmiu projektów, któ-
re zgłoszone zostały do udziału 
w konkursie, jest dostosowanie 
nauki do potrzeb rynku pracy 
i zwiększenie szansy absolwen-
tów szkół zawodowych na uzy-
skanie dobrej pracy. 

 Jednym z podmiotów, któ-
re otrzyma dofinansowanie jest 
Agencja Rozwoju Regional-
nego S.A. w Łomży. Zrealizu-
je ona projekt skierowany do 60 
uczniów klas I-IV na kierunku 
technik informatyk, kształcą-
cych się w Akademickiej Szko-
le Ponadgimnazjalnej w Łomży. 
Przedsięwzięciem objętych zo-
stanie także pięciu nauczycieli tej 
szkoły. 

Uczniowie wezmą udział 
m.in. w warsztatach zawodo-
wych, stażach, spotkaniach 
z przedsiębiorcami, zajęciach dy-

daktyczno-wyrównawczych czy 
kursach przygotowujących na 
studia. Dla najbardziej wyróżnia-
jących się uczniów, przewidzia-
ne są stypendia oraz wyjazdy na 
obozy naukowe. Nauczyciele na-
tomiast zyskają nowe wyposaże-
nia szkolnych pracowni.

Całkowity koszt projektu 
Agencji Rozwoju Regionalne-
go S.A. w Łomży to blisko 2 mln 
zł, natomiast dotacja podlaskich 
władz wyniesie 1,9 mln zł.

Ponadto w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego dofi-
nansowanie otrzyma:

• Białostocka Fundacja 
Kształcenia Kadr - dotacja blisko 
2,6 mln zł

• Miasto Suwałki – dotacja 
1,4 mln zł

• Protinus Ośrodek Szkole-
niowo−Badawczy w Białymsto-
ku- dotacja 428 tys. zł

• „Fachowcy z Augustowa” - 
dotacja 1,9 mln zł

• Narodowe Forum Doradz-
twa Kariery – dotacja 822 tys. zł

• Fundacja Science Point – 
dotacja 1,7 mln zł

Projekty te otrzymały wspar-
cie w ramach tzw. pierwszej 
rundy. Kolejna odsłona przed-
sięwzięcia odbyć ma się już nie-
bawem, a przewidziany budżet 
wynosi 17 mln zł. 

Ponad 12 mln zł na kształcenie 
zawodowe w regionie

Nowa strategia określająca politykę regionu 

Rusza przetarg  
na podlaski odcinek S19
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Więcej  
za śmieci

Podczas Sesji Rady Miejskiej Łomży 
wprowadzono nowy system opłat za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Od 1 czerwca 2020 r. wywóz 
śmieci naliczany będzie od mieszkań-
ca, a nie tak jak wcześniej od gospo-
darstwa domowego. 

Łomżyńscy radni przyjęli 
uchwałe dotyczącą zmiany opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Główna różnica 
polegać będzie na tym, że opłaty 
za śmieci naliczane mają być od 

mieszkańca, a nie jak dotychczas 
od gospodarstwa domowego. Za 
przyjęciem uchwały głosowa-
ło 13 radnych, natomiast 7 było 
przeciw. Jedna osoba wstrzymała 
się od głosu.

Co ważne, od 1 czerwca 
zmieniają się również stawki 
w związku z przyjęto uchwa-
łą. W przypadku segregowa-
nia śmieci, stawka wynosić ma 
22 zł od jednego mieszkańca 
w zabudowie jednorodzinnej. 
Natomiast w zabudowie wielo-
rodzinnej od jednej osoby opła-
ta wynosi 16 zł.

W momencie nieprze-
strzegania procedur w związku 

z niesegregowaniem odpadów 
komunalnych, stawki znacznie się 
zwiększają. Od jednego miesz-
kańca w zabudowie wielorodzin-
nej opłata wynosi 48 zł, a w zabu-
dowie jednorodzinnej już 66 zł.

Ponadto wprowadzone mają 
zostać również ulgi w związku 
opłatami za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Rodziny 
wielodzietne mogą liczyć na ob-
niżke 20 %, a w przypadku rodzin 
z niskimi dochodami, ulga wyno-
sić ma 50 %.

Wszystkie rozporządzenia do-
tyczące zmian opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
w Łomży wejdą 1 czerwca 2020 r. 

Urząd Miejski w Łomży poinformował, 
iż wznawia przyjmowanie wniosków 
o wydanie Łomżyńskiej Karty Senio-
ra. Od 30 kwietnia 2020 r. można już 
wrzucać wnioski do urny ustawionej 
w holu Ratusza. 

Prezydent Łomży wydłu-
ża także ważność biletów elek-
tronicznych dla seniorów. Co 
ważne, posiadacze Łomżyńskiej 
Karty Miejskiej z ulgą dla osób 
powyżej 60. roku, z bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miej-
ską korzystać mogą do końca 
sierpnia 2020 r. Jednocześnie 
łomżyńskie władze informują, iż 
cała procedura odbywać się bę-
dzie z uwzglednieniem środków 
ostrożności w związku z pande-
mią koronawirsa.

Łomżyńska Karta Seniora 
Mieszkańcy Łomży, którzy 

ukończyli 60. rok życia, mogą 
składać wnioski o wydanie Łom-
żyńskiej Karty Seniora, która 
uprawnia do ulg i zniżek w miej-
skich instytucjach oraz firmach, 
które przystąpiły do programu 
ogłoszonego przez Prezydenta 

Łomży. Formularze wniosków 
dostępne są od 30 kwietnia 2020 
r. przy wejściu do Urzędu Miej-
skiego w Łomży (Stary Rynek 
14). Można je pobrać również ze 
strony www.lomza.pl w zakładce 
Informacje praktyczne/Karta Se-
niora. Wypełniony i podpisany 
czytelnie wniosek, senior powi-
nien wrzucić do urny ustawionej 
w wejściu do Ratusza. Zostanie 
ona wysłana pocztą na wskazany 
we wniosku adres zamieszkania. 

Ważne jest, by we wniosku wpi-
sać także numer telefonu. Dzię-
ki temu ułatwi to urzędnikom 
sprawne przekazanie karty. 

Łomżyńska Karta Miejska  
– bilet elektroniczny MPK 

Ulga na bezpłatne przejazdy 
autobusami MPK przysługuje 
podatnikom, którzy swój poda-
tek rozliczają w Łomży (miejsco-
wość, gmina i powiat w PIT to 
Miasto Łomża), dlatego warun-

kiem skorzystania z niej jest oka-
zanie pierwszej strony deklara-
cji podatkowej PIT za 2019 r. 
przy składaniu wniosku. Osoby 
powyżej 60. roku życia, które 
chciałyby złożyć wniosek o wy-
danie biletu elektronicznego, po-
winien telefonicznie zgłosić ten 
fakt urzędnikom dzwoniąc pod 
numer telefonu 86 216 24 63. In-
teresanci będą umawiani na kon-
kretny termin (dzień, godzina). 
Senior, przychodząc do Urzę-

du w umówionym czasie, bę-
dzie proszony o złożenie dwóch 
wniosków, tj. o wydanie Łom-
żyńskiej Karty Seniora i Łom-
żyńskiej Karty Miejskiej. Formu-
larze dostępne są w holu Ratusza 
oraz stronie internetowej www.
lomza.pl. Wnioski będzie moż-
na wypełnić także na miej-
scu, w dniu umówionej wizyty 
w Urzędzie. Senior zostanie po-
proszony o okazanie pierwszej 
strony deklaracji PIT za 2019 
r. celem weryfikacji miejsca za-
mieszkania.

Przedłużanie ważności ulgi na bilecie 
elektronicznym 

Prezydent Łomży przedłużył 
również ważność bezpłatnego bi-
letu seniorom, którzy posiadają 
już bilet elektroniczny, ale z powo-
du pandemii Sars-CoV-2 nie mogą 
odnowić ulgi w Miejskim Przed-
siębiorstwie Komunikacji. Oso-
by posiadające Łomżyńską Kartę 
Miejską mogą jeździć bezpłatnie 
autobusami MPK w granicach ad-
ministracyjnych Miasta Łomża do 
końca sierpnia 2020 roku.

Karty seniora ponownie wydawane

Nowy termin występu  
kabaretu Paranienormalni 

W związku z zaistniałą sytuacją zostały przełożone występy Ka-
baretu Paranienormalni. Zarówno w Łomży, jak i Zambrowie wystą-
pi on 28 listopada. Godziny zostają bez zmian. W Łomży będzie to 
16.30, zaś w Zambrowie 19.30. Zakupione bilety zachowują ważność 
na nowy termin. W przypadku niedogodności związanych z nowym 
terminem istnieje możliwość zwrotu zakupionego biletu.

Miejmy nadzieję, że listopad jednak jest optymalnie bezpiecznym 
terminem i tym razem kabaret będzie mógł wystąpić na łomżyńskiej 
i zambrowskiej scenie. 
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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.

Elian zastał Chaima Meje-
ra w domu. Otworzyła mu jego 
żona, Chawa, niska i drobna ko-
bietka, ale jeszcze, mimo zbli-
żania się do sześćdziesiątki, ze 
śladami nieprzeciętnej urody. 
Zawsze miła i serdeczna w kon-
taktach z Wiernikiem, tym ra-
zem także bez wahania zaprosi-
ła go do środka. Mejer siedział 
przy stole, zamyślony. Bez słowa 
wskazał gościowi krzesło obok. 
Ten skwapliwie skorzystał z za-
proszenia. Popatrzyli na siebie 
smutno, jakby właśnie stracili 
coś dla nich bardzo drogiego.

- I co ciebie, Elianie, do mnie 
sprowadza w ten jakże niemiły 
dla nas wszystkich dzień? – za-
pytał gospodarz po chwili mil-
czenia.

- Interesy, panie doktorze – 
odpowiedział Wiernik bez chwi-
li wahania. – Chyba nastąpił kres 
naszej współpracy. No to trzeba 
się rozliczyć.

- Masz pewnie rację – przy-
znał Mejer po chwili wymowne-
go milczenia ze wzrokiem wbi-
tym w ścianę. – Za chwilę, dzień 
lub dwa te czerwone papiery so-
wieckie nie będą nic warte. Nikt 
ich nie przyjmie. Nie ma sensu 
ich trzymać. 

- Może jeszcze coś za nie ku-
pię jak sklepy otworzą? – wyraził 
nadzieję Elian. - Sowieci wymie-
niali polskie pieniądze. Po zło-
dziejskiej stawce, co prawda, ale 
jednak.

- Życzę ci, aby twoje nadzie-
je nie były płonne. Dam ci dwie-
ście rubli – doktor spojrzał na 
Wiernika z lekko kpiącym uśmie-
chem. – Spożytkuj je najlepiej jak 
potrafisz. 

- To za dużo – zauważył chło-
pak, trochę skonfundowany.

- Niczewo, niczewo, jak ma-
wiali nasi władcy, którzy dzisiaj 
nawiali – Mejer wstał i poklepał 
Eliana po ramieniu. - Należy ci 
się premia za tych wiele miesię-
cy naszej współpracy. – Pójdę do 
swojego skarbca i przyniosę ci tę 
sporą dla ciebie, jak mniemam, 

sumkę - poinformował go w swo-
im, tak dobrze Wiernikowi zna-
nym, kpiącym stylu.

Doktor wyszedł do pokoju 
obok. Nie było go tylko ze dwie 
minuty. Wrócił i położył kilka 
banknotów przed Elianem, przy 
jego rękach, po czym zasiadł po-
nownie przy stole.

- Dziękuję – chłopak skwa-
pliwie schował pieniądze do kie-
szeni. – Może jednak uda mi się 
je upłynnić przed wejściem Szko-
pów – dodał z nadzieją w głosie.

- Życzę ci tego. Jednak dzia-
łaj szybko. W naszym miastecz-
ku nie kupisz teraz żywności. 

O tym zapomnij. Jedź na wieś, 
do tego życzliwego ci chłopa. 
On może nabyć dla ciebie od 
swoich ziomków co się da, ale 
głównie mąki, mleka, serów i jaj. 
Podejrzewam, że ty sam już tego 
nie kupisz, bo ci nikt nie sprze-
da. Polacy teraz podniosą głowy. 
Wielu z nich zechce się odpła-
cić za gorliwość wielu naszych 
w miłości do Sowietów i gorli-
wej służbie dla nich. 

- Za chwilę mogą być tu 
Niemcy. Nie odważę się teraz 
szwendać po okolicy.

- Znasz tam każdy kamień na 
drodze. Wehrmacht być może tu 

będzie i jutro. Wojsko przejdzie 
i pójdzie. W ślad za nim przyj-
dzie SS, Gestapo i żandarmeria. 
Dopiero wtedy nastąpi okupa-
cja. Teraz to jest bezkrólewie. 
Masz kilka dni. Wykorzystaj to! 
Jedź jeszcze dziś po zmroku. Dla 
bezpieczeństwa weź ze sobą dłu-
gi, ostry nóż. Radzę ci jak przy-
jaciel – doktor spojrzał Elianowi 
w oczy. – Kup żywności ile się da 
i natychmiast wracaj, nie czekaj 
do rana.

- Begier był tu w Stawiskach. 
Spotkałem go, gdy wyszedłem do 
pana. Może jeszcze nie wyjechał. 
Kto by pomyślał, że przyjedzie, 

aby zabrać mnie do siebie. Z ro-
dziną. Odmówiłem.

- Dobrze zrobiłeś – Mejer jak-
by uśmiechnął się kwaśno. Oso-
biście uważam, że powinieneś 
pojechać w ciągu tych kilku dni 
bezkrólewia do Łomży,  do swo-
ich, ale jeśli to nie będzie możli-
we, musisz mieć zapas prowiantu 
na przeżycie chociaż dwóch ty-
godni.

- Dziękuję za te rady, panie 
doktorze. Z pewnością są cen-
ne. Wszelkie kroki muszę jednak 
uzgadniać z Hannah.

- Pamiętaj, że mężczyzna za-
wsze musi być przewodnikiem 
kobiety. Musisz ją chronić przed 
niebezpieczeństwem, opie-
kować się nią, ale nie możesz 
się dać przez nią powodować. 
Nie na tym polega miłość, mój 
chłopcze.

- Ależ, panie doktorze. Nie 
jestem żaden szlimazel. Potrafię 
być stanowczy kiedy potrzeba.

- Aa tam – Mejer zniecierpli-
wiony, machnął ręką. – Nie mo-
żesz być niczym kot, którym jego 
własny ogon kręci. Idą ciężkie 
czasy. Nie mówię, że masz nie na-
radzać się z żoną. Moim zdaniem 
ta osóbka jest za bardzo samo-
dzielnie myśląca, a ty jej ulegasz. 
Wiedz, że to ty musisz podejmo-
wać decyzje. Skoro do tej pory 
nie wyjechałeś do Łomży, bo 
ona tego nie chciała, zostań jesz-
cze te kilka dni i wpadaj do mnie 
codziennie. Nie możesz siedzieć 
w piwnicy i dumać. Na razie nie 
jest to konieczne. Musisz być 
czynny. Od dumania to są filozo-
fowie. I nasz drogi rebe – dodał 
z kpiącym uśmieszkiem.

- No to już wszystko wiem – 
Wiernik podniósł się powoli. – 
Dziękuję za dobre rady. Poroz-
mawiam z Hannah i dopóki nie 
wyjadę, codziennie będę przy-
chodził do pana, doktorze, tak 
jak do tej pory – zapewnił gorli-
wie.

- Pamiętaj, kluczowe decyzje 
musisz podjąć sam. Ale, oczywi-
ście, nie rób tego bez konsultacji 
z żoną – dodał szybko. – Jej zda-
nie nie może być jednak decydu-
jące. Miłość miłością, ale całą od-
powiedzialność za rodzinę  musi 
zawsze brać mężczyzna. Nigdy 
o tym nie wolno ci zapomnieć.

- Dziękuję, doktorze.
- I wydaj jak najszybciej te 

czerwońce. Za dzień lub dwa, 
kiedy tu wejdą nowi okupanci, 
wszyscy przyjmować będą tylko 
niemieckie marki – Mejer wstał, 
poklepał Eliana po policzku, po 
czym uściskał po raz pierwszy od 
początku ich znajomości. 

Wiernik przyjął ten oczywi-
sty wyraz sympatii ze zdziwie-
niem, ale też jakby ze zrozumie-
niem powagi sytuacji. Obawy 
Mejera co do przyszłości miały 
przecież głębokie uzasadnienie.

literatura

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski

tom III, 
cz. 3
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Naukowcy z Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży rozpoczęli w kwietniu 
pracę nad bazującym na mechani-
zmach sztucznej inteligencji (AI) al-
gorytmem, dzięki któremu dowiemy 
się jak skutecznie rozmieszczać urzą-
dzenia do pomiaru czystości powie-
trza i jak przewidywać z precyzyjną 
dokładnością mechanizmy rozprze-
strzeniania się smogu na obszarze 
Łomży. To działanie dofinansowane 
z funduszy unijnych i nowość, jeżeli 
chodzi o ekoinnowacje w skali kraju. 
Liderem projektu jest firma InCon-
Tech z Białegostoku, która udostępni 
naukowcom z Łomży niezbędne do 
realizacji przedsięwzięcia urządzenia 
sensoryczne i będzie odpowiadać za 
komercjalizację opracowanego syste-
mu.

- Każdy tego typu projekt ba-
dawczy, poza wartością społecz-
ną i naukową, wzmacnia renomę 
naszej uczelni – komentuje rek-
tor Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży dr hab. Dariusz Suro-
wik, prof. PWSIiP.

O tym, że smog – czyli wymie-
szana z dymem i spalinami mgła 
zawierająca związki chemiczne – 
jest niezwykle toksyczny wiemy 
z licznych doniesień naukowych 
i prasowych. Narodowy Fundusz 
Zdrowia szacuje, że czteropro-
centowy wzrost zgonów w Polsce 
w 2017 roku związany był z zanie-
czyszczeniem powietrza, a ich licz-
ba każdego roku drastycznie wzra-
sta na przełomie stycznia i lutego, 
gdy apogeum osiąga sezon grzew-
czy i palenie w przydomowych 
„kopciuchach”. Największymi 
ofiarami smogu są dzieci i osoby 

starsze, a konsekwencje jego wdy-
chania porównywane są do syste-
matycznego palenia papierosów.

Dotychczas stosowane w kra-
ju mechanizmy pomiaru czysto-
ści powietrza są dość anachro-
niczne: sensorów smogowych 
w miastach jest niewiele, roz-
mieszczenie nie do końca wła-
ściwe, a precyzja pomiaru jest po 
prostu punktowa i nie uwzględ-
nia zróżnicowania poziomu za-
nieczyszczeń np. w poszczegól-
nych dzielnicach. Brakuje sytemu 
monitorowania, gromadzenia 
i analizowania danych o jakości 
powietrza. Prototypowa instala-
cja stworzona wspólnie przez na-
ukowców z PWSIiP i lidera pro-
jektu umożliwi przewidywanie 
migracji zanieczyszczeń i pod-
jęcie ewentualnych działań pre-
wencyjnych.

Uczelnia opracuje zasady roz-
mieszczania urządzeń pomiaro-
wych oraz metody i algorytmy 
predykcji zanieczyszczeń powie-
trza, wykorzystując do tego celu 
sztuczną inteligencję i tak zwane 
uczenie maszynowe.

Rozmieszczenie sensorów 
musi uwzględniać m.in. warunki 
topograficzne, urbanistykę, ko-
rytarze powietrza, abyśmy mogli 
ustalić potrzebną do właściwego 
pomiaru liczbę urządzeń, które 
docelowo pozwolą nam zlokali-
zować konkretne źródła proble-
mu oraz zasady rozprzestrzenia-
nia się smogu w zależności od 
warunków atmosferycznych. 

- W kwietniu zainicjowali-
śmy wstępne prace badawcze, 
a w październiku 2020 roku, gdy 
rozpocznie się sezon grzewczy, 

przystąpimy do opracowania al-
gorytmów predykcji zanieczysz-
czeń – mówi dr inż. Grzegorz 
Rubin, prodziekan Wydziału In-
formatyki i Nauk o Żywności 
PWSIiP.

W perspektywie bardziej 
globalnej opracowany system 
wpisuje się w badania ekspery-
mentalne, których celem jest 
European Air Quality Index 
(Europejski wskaźnik jakości 
powietrza), który obecnie zbie-
ra dane z dwóch tysięcy stacji 
monitorowania znajdujących się 
na „starym kontynencie”: na in-
teraktywnej mapie możemy śle-
dzić aktualną jakość powietrza 
dla określonych stacji, z uwzględ-
nieniem najbardziej groźnych 
dla zdrowia związków, czyli pyłu 
drobnego (PM2,5 i PM10), 
ozonu w warstwie przyziemnej 
(O3), dwutlenku azotu (NO2) 
i dwutlenku siarki (SO2).

Partnerstwo na rzecz reali-
zacji projektu „Prace badaw-
cze nad systemem wspomaga-
nia działań proekologicznych 
na rzecz poprawy czystości po-
wietrza” jest realizowane w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej I Wzmac-
nianie potencjału i konkuren-
cyjności gospodarki regionu, 
Działanie 1.2 Wspieranie trans-
feru wiedzy, innowacji, tech-
nologii i komercjalizacji wyni-
ków B+R w przedsiębiorstwach 
oraz rozwój działalności B+R 
w przedsiębiorstwach, Poddzia-
łanie 1.2.1 Wspieranie transferu 
wiedzy, innowacji, technologii 

i komercjalizacji wyników B+R 
w przedsiębiorstwach oraz roz-
wój działalności B+R w przed-
siębiorstwach. Liderem projektu 
jest spółka InConTech z Białego-
stoku, znana z opracowywania 
rozwiązań dotyczących monito-
rowania oraz zarządzania ener-
gią. Całkowita wartość projektu 

wynosi 1 970 100,00 zł, w tym 
326 250,00 zł przeznaczonych 
jest na realizację zadania nauko-
wego w PWSIiP. W 2020 roku 
łomżyńska uczelnia zrealizowała 
oraz rozpoczęła realizację dzie-
sięciu projektów z zewnętrznym 
dofinansowaniem na łączną war-
tość 24 519 582,00 zł. 

akademicka Łomża

Łomżyńscy naukowcy w walce ze smogiem

Odszedł  
Jan 

Zawistowski 
W niedzielę 26 kwietnia 

2020 roku odszedł Jan Za-
wistowski, były Sekretarz 
Miasta. Stanowisko to pełnił 
w Urzędzie Miejskim w Łomży 
od października 1990 do lipca 

2010 roku. Wcześniej pracował 
m.in. jako sekretarz w Urzędzie 
Gminy Zbójna. Miał 67 lat.

- Janka przede wszystkim 
znałem, jako sekretarza miasta. 
Przez dziesięć lat pracowali-
śmy razem, a był czas, że nawet 
w jednym pokoju. Zaprzyjaźni-
liśmy się. W momencie, gdy za-
chorował to wiadomo, kontakty 
były nieco słabsze, ale zawsze 
je utrzymywaliśmy. Pamiętam 
jak spotkaliśmy się przed świę-
tami Wielkanocnymi, ale już 
było widać, że mocno choruje. 
Gdy nasz szpital przekształcono 
w jednoimienny szpital zakaźny 
to zastanawiałem się jak sobie 
poradzi. Niedawno spotkałem 
Jego żonę, ale już wtedy powie-
działa mi, że jest bardzo cięż-
ko. Niestety byłem na to przy-
gotowany. Mimo, że był moim 
przełożonym, wspominam Go, 
jako dobrego człowieka, który 
zawsze był uczciwy wobec pra-
cowników – mówi Józef Babiel, 
wiceprezes Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Łomżyńskiej

Jan Zawistowski spoczął na 
cmentarzu parafialnym w Ko-
bylinie Borzymach. 
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RÓŻNE/SPRZEDAM
Sprzedam duże bele sianokiszonki. 
Cena 130 szt. Nowe Kupiski 60. Tel. 
696 837808.

Oprawa obrazów Ignacy Jaworski, Łom-
ża, 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

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

Sprzedam rower typ górski 98 % 
sprawny tanio, wyślę MMS. Tel. 508 
479 725.

Sprzedam 40sztuk płyt mfp tak jak 
osb grubość 15 mm rozmiar 2.10x2.80 
= 6m2 cena 140 zł mam jeszcze kilka 
22 mm. Tel. 600-588-666

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, 
wymiana konstrukcji dachowych, 
kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, 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, teraz: 
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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70 tysięcy złotych na zakup laptopów i ta-
bletów do nauki zdalnej otrzymał Powiat 
Kolneński. Są to pieniądze z programu 
“Zdalna szkoła”, który prowadzi Minister-
stwo Cyfryzacji. Jest on finansowany z bu-
dżetu Unii Europejskiej.

- Powiatowi Kolneńskiemu przy-
znano środki w wysokości 70 tysięcy 
złotych na zakup laptopów dla I li-
ceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza, Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Kolnie – mówi dy-
rektor Powiatowego Zespołu Obsługi 
Oświaty, Sławomir Zalewski

Na realizację projektu „Zdalna 

szkoła” Ministerstwo przeznaczyło 
186 milionów złotych. Nie przewiduje 
on wkładu własnego ze strony samo-
rządu. W gminie lub powiecie, które 
przystąpiły do jego realizacji możliwe 
jest wydanie na zakup sprzętu od 35 
tysięcy do 100 tysięcy złotych w zależ-
ności od liczby uczniów na ich terenie. 
Ze względu na nową sytuację i nowe 
potrzeby podejmowane są różne dzia-
łania przez państwo i firmy prywatne. 
Ich celem jest m.in. wspieranie na-
uczycieli i uczniów.

- Wszyscy wiemy z jakimi trud-
nościami muszą się zmierzyć ucznio-
wie i nauczyciele w obecnej sytuacji. 

Zdalne nauczanie jest zupełnie inne 
od tradycyjnego i związane są z tym 
zupełnie inne trudności. Między inny-
mi z niezbędnym sprzętem do nauki. 
Dlatego Starostwo Powiatowe w Kol-
nie zabiegało o grant w wysokości 70 
tysięcy złotych na zakup kompute-
rów do szkół. Udało nam się te środ-
ki zdobyć. Będą one przekazane do 
szkół i będą wsparciem dla uczniów 
i nauczycieli, żeby jakość zdalnego na-
uczania była jak najlepsza – mówi Sta-
rosta Kolneński, Tadeusz Klama

Obecnie pozostał ostatni etap pro-
jektu - zakup komputerów i przekaza-
nie ich do szkół.

Od kilku tygodni mieszkańcy Polski 
i Europy muszą radzić sobie z pan-
demią koronnawirusa. Są regiony, 
w których społeczność radzi sobie le-
piej oraz takie, w których radzi sobie 
gorzej. Okazuje się, że bardzo dużo 
zależy od mieszkańców danego regio-
nu. Bardzo dobrze sytuacja związana 
z pandemią wygląda w Kolnie, a po-
twierdza to burmistrz Andrzej Duda.

- Myślę, że sytuacja jest bar-
dzo dobra, a zawdzięczamy to 
mieszkańcom, którzy przysto-
sowali się do tych warunków, ja-
kie narzuciły nam przepisy doty-
czące pandemii. Wszyscy bardzo 
odpowiedzialnie podchodzili 
do tych obostrzeń, które zosta-
ły wprowadzone. Myślę, że jest 
to jeden z powodów, dla których 
w naszym mieście był tylko jeden 
przypadek, w którym osoba mu-

siała zostać poddana kwarantan-
nie i była zarażona koronawiru-
sem. Natomiast na terenie całego 
powiatu były tylko trzy osoby. 
Najważniejsze jest to, że od tych 
osób nikt się nie zaraził. To zna-
czy, że zarówno te osoby, jak i ich 
rodziny zachowywały się bardzo 
odpowiedzialnie i to cieszy. Dzi-
siaj na tle, kraju czy wojewódz-
twa jesteśmy w bardzo dobrej sy-
tuacji, jeśli chodzi o pandemię. 
Dlatego ogromne podziękowa-
nia należą się wszystkim miesz-
kańcom Kolna. Ten czas jest 
trudny, ale na szczęście te warun-
ki są łagodzone – tłumaczy bur-
mistrz Andrzej Duda.

W związku z łagodzeniem 
obostrzeń od 4 maja można szyb-
ciej i łatwiej załatwić sprawy 
w Urzędzie Miasta w Kolnie.

- Praca w urzędzie, będzie wy-
glądała trochę inaczej. Na pewno 
osoby, które mają do załatwienia 
sprawy w Urzędzie Stanu Cywil-
nego, sprawy pilne w ewiden-
cji ludności, będą już wchodzić 
na piętro, bezpośrednio do po-
koi, w których będą załatwiane 
ich sprawy. Zmienia się również 
praca naszych sąsiadów, czyli 
Urzędu Gminy w Kolnie i Urzę-
du Skarbowego w Kolnie. Każ-
dy mieszkaniec będzie mógł już 
również załatwić swoje sprawy 
na piętrze – informuje burmistrz.

Jest również inna ważna de-
cyzja dla mieszkańców oraz kup-
ców z Kolna i okolicznych miej-
scowości. Od piątku, 8 maja na 
nowo zostanie otwarte targowi-
sko w Kolnie. Jednak otwarcie 
nie oznacza działalności na zasa-

dach, które panowały tam do tej 
pory. Urzędnicy dopracowują 
dokładny plan wznowienia dzia-
łalności miejsca handlu, jednak 
mieszkańcy z pewnością mogą 

oczekiwać, że zakupy będzie 
można zrobić tylko w masecz-
kach, rękawiczkach i z zachowa-
niem odpowiedniego dystansu 
społecznego. 

Pomoc suszowa  
– ARiMR sukcesywnie 

realizuje wypłaty
Blisko 300 mi-
lionów złotych 
Agencja Restruk-
turyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa 
przekazała już na 
konta rolników 
w związku z pomo-
cą suszową z no-
wej puli środków 
– 280 mln. Pomoc 
w pierwszej kolejności trafiła do tych,  których straty osza-
cowano do 5 tys. zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, jako agencja wykonawcza, sukcesywnie – w mia-
rę posiadanych środków – realizuje wypłatę pomocy 
suszowej. Pomoc wypłacana jest w oparciu o wytycz-
ne, które ARiMR otrzymuje z Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

W ostatnim czasie ARiMR otrzymała 280 mln zł 
do rozdysponowania z tytułu ubiegłorocznej pomo-
cy suszowej. W ciągu kilkunastu dni na konta rolni-
ków przekazała blisko 300 mln zł. 

W ramach nowej puli otrzymanych środków, 
w pierwszej kolejności wsparcie zostało przekazane 
rolnikom, którzy wnioskowali o pomoc do 5 tys. zł. 
Otrzymali oni dofinansowanie przyznane zgodnie 
ze złożonymi wnioskami. Jednocześnie rozpoczęto 
już wypłatę drugiego etapu. W tej turze pomoc trafi 
do producentów rolnych, których straty oszacowano 
powyżej 5 tys. zł. Agencja zasili ich konta zaliczkami 
w wysokości 2,5 tys. zł.

Po ubiegłorocznej suszy rolnicy złożyli prawie 
355 tys. wniosków o odszkodowania z tytułu ponie-
sionych strat na kwotę ponad 2,3 mld zł.

Pomoc suszowa przyznawana jest producentom 
rolnym, których średni roczny dochód z prowadzo-
nej działalności rolniczej, w związku z wystąpieniem 
suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycz-
nych, obniżył się o ponad 30%.

Urząd Miasta w Kolnie bardziej otwarty. 
Rusza także miejskie targowisko 

Komputery dla szkół powiatu  
kolneńskiego z programu „Zdalna szkoła” 
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Aresztowany za usiłowanie rozboju z użyciem noża

Na 3 miesiące trafił do aresztu zatrzymany przez łomżyńskich 
policjantów 36-latek. Mężczyzna podejrzany jest o usiłowanie 
rozboju z użyciem noża na pracownicy jednego z lokali na te-
renie miasta. Zatrzymany za popełnione przestępstwo odpo-
wie w warunkach recydywy.
W miniony piątek około 1.00 w nocy, funkcjonariusze Wydzia-
łu Patrolowo – Interwencyjnego zostali wezwani na interwen-
cję do jednego z lokali, na terenie miasta. Jak wynikało ze 
zgłoszenia, przebywający tam 36-latek groził pracownicy no-
żem, żądając wydania tysiąca złotych. Kobiecie udało się uciec 
i zamknąć w pomieszczeniu socjalnym oraz wezwać pomoc. 
Podejrzany o przestępstwo mężczyzna natychmiast został 
zatrzymany. Usłyszał zarzut usiłowania rozboju, popełniony 
w warunkach recydywy. Sąd na wniosek prokuratury, zasto-
sował wobec niego trzymiesięczny areszt. Za to przestępstwo 
grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Wpadli z narkotykami

Łomżyńscy policjanci zatrzymali podejrzanego o posiadanie 
narkotyków, ich udzielanie oraz narażenie na niebezpieczeń-
stwo zagrażające życiu lub zdrowiu innej osoby. 29-latek, naj-
bliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Zarzuty posiadania nar-
kotyków usłyszało też dwoje 22-latków.
Policjanci z łomżyńskiej „patrolówki”, zostali wezwani na inter-
wencję do jednego z mieszkań na terenie miasta, gdzie miała 
przebywać kobieta pod wpływem narkotyków. W mieszkaniu 
mundurowi zastali młode osoby. Z jedną z nich nie dało się na-
wiązać kontaktu. Ze względu na jej stan, trafiła ona pod opie-
kę lekarzy. W trakcie interwencji, policjanci zauważyli ślady 
świadczące o tym, że w pokoju mogą znajdować się substan-
cje psychoaktywne. Szybko okazało się, że znaleźli tam toreb-
ki strunowe zawierające susz roślinny, kolorowe tabletki i biały 
proszek. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że była to 
marihuana, extasy, a także amfetamina. Kolejne, ujawnione 
zostały również podczas przeszukań, w których policjantów 
wspomagał pies służbowy. W sumie zabezpieczono ponad 

100 gramów środków odurzających i substancji psychotro-
powych. Zarzut posiadania narkotyków usłyszała 22-letnia 
kobieta oraz 22-letni mężczyzna, który odpowie za posiada-
nie ich w znacznej ilości. Natomiast 29-latek podejrzany do-
datkowo o udzielanie narkotyków innym, a także narażenie 
na niebezpieczeństwo zagrażające życiu lub zdrowiu osoby, 
która zażyła podaną przez niego nieznaną substancję, został 
doprowadzony do sądu, gdzie zdecydowano o jego tymcza-
sowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

Kolizje, pijani i zatrzymane dowody rejestracyjne. 
Podsumowanie majowego długiego weekendu

Łomżyńscy policjanci apelują do kierowców o ostrożność 
podczas poruszania się po drogach regionu. Ze względu na 
coraz większy ruch i liczne prace drogowe, chwila nieuwagi 
lub nieostrożnie wykonywane manewry skutkują wtedy zda-

rzeniem drogowym. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego 
łomżyńskiej komendy w miniony długi weekend zatrzymali 
kierowcom 10 dowodów rejestracyjnych. W dwóch przypad-
kach, powodem zatrzymania dokumentu były uszkodzenia 
samochodów na skutek zaistniałych kolizji drogowych. Poza 
tym, w kontrolowanych pojazdach stwierdzano usterki zwią-
zane z oświetleniem bądź też braki aktualnych badań tech-
nicznych. Funkcjonariuszom zgłoszono też 4 kolizje drogo-
we. Wśród przyczyn tego typu zdarzeń policjanci wskazywali 
najczęściej nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieza-
chowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami. Nie-
stety na drogi regionu wyjechało też czterech pijanych kie-
rowców. Rekordzistą w tym niechlubnym gronie okazał się 
być 39 – letni kierowca seata - sprawca jednej z zaistniałych 
kolizji. Mężczyzna „wydmuchał” ponad 2 promile. Dlatego 
też mundurowi apelują do kierowców o ostrożność na dro-
dze. Przypominają, że chwila nieuwagi czy też nieprzemyśla-
ne manewry mogą zakończyć się co najmniej nieprzyjemną 
w skutkach stłuczką.

Amunicja i narkotyki odkryte podczas kontroli drogowe

Łomżyńscy policjanci podczas kontroli citroena znaleźli w nim 
narkotyki i amunicję. Dwóch mężczyzn jadących autem usły-
szało zarzuty. Teraz ich sprawą zajmie się sąd.
Łomżyńscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego mierząc 
prędkość pojazdom jadącym Szosą do Mężenina, zatrzymali 
do kontroli citroena. Jego kierowca przekroczył dozwoloną 
w tym miejscu prędkość o 30 km/h. Za kierownicą auta sie-
dział 22-latek. Podczas kontroli, mundurowi ujawnili w samo-
chodzie opakowanie z białym proszkiem, kilka tabletek oraz 
woreczek strunowy z zielonym suszem. Wstępne badanie nar-
kotesterem wykazało, że to amfetamina, extasy i marihuana. 
Znaleziono również 3 sztuki amunicji. Kolejne 11 sztuk, poli-
cjanci ujawnili w miejscu zamieszkania 32-letniego pasażera 
samochodu. 22 i 32-latek odpowiadać będą przed sądem za 
posiadanie narkotyków. Starszy, dodatkowo za nielegalne po-
siadanie amunicji.

bezpieczeństwo

Od poniedziałku 4 maja ponownie 
zostały otwarte obiekty Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży: 
boisko ze sztuczną nawierzchnią i kor-
ty tenisowe przy ul. Zjazd oraz boisko 
Orlik przy ul. Katyńskiej. W Porcie Łom-
ża będzie można wypożyczyć rower 
wodny lub kajak. Wszystko to na no-
wych zasadach i z zachowaniem wszel-
kich standardów bezpieczeństwa.

Sport to ważna dziedzina 
życia publicznego i gospodar-
ki. Od 20 kwietnia możemy się 
już przemieszczać w celach re-
kreacyjnych oraz trenować in-
dywidualnie na miejskich tere-
nach zielonych. Natomiast od 4 
maja 2020 r. zgodnie z nowymi 
wytycznymi, w przypadku ko-
rzystania z infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej o charakte-
rze otwartym administrowanej 
przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Łomży obowią-
zują następujące zasady bezpie-
czeństwa:

- ograniczona liczba osób 
uzależniona od rodzaju obiek-
tu,

- weryfikacja uczestników po-
przez wcześniejszą rezerwację 
terminu pod wskazanym nume-

rem telefonu oraz zgłoszenie do 
MOSiR w Łomży osób wchodzą-
cych na obiekt,

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

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

- zachowanie dystansu spo-
łecznego,

- brak możliwości korzystania 
z szatni i węzła sanitarnego, za 
wyjątkiem WC,

- korzystanie wyłącznie z oso-
bistego sprzętu treningowego,

- dezynfekcja urządzeń po 
każdym użyciu– dotyczy sprzę-
tu wodnego w wypożyczalni Port 
Łomża.

Na teren wybranego obiek-
tu można będzie wejść po wcze-
śniejszych uzgodnieniach te-
lefonicznych i wypełnieniu 
deklaracji. Szczegóły są dostępne 
na stronie internetowej Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Obiekty MOSiR Łomża na terenach otwartych 
czynne na nowych zasadach

KRONIKA POLICYJNA
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