
O wspomnieniach o generale, 
z jego córką Anna Marią Anders 
rozmawia Gniewomir Rokosz-
-Kuczyński - dyrektor Generalny 
Instytutu Tradycji Rzeczypospo-
litej i Samorządu Terytorialnego, 
którego zadaniem jest m.in. kul-
tywowanie pamięci o pierwszej 
i drugiej Rzeczypospolitej oraz 
Władzach Rzeczypospolitej poza 
Krajem w latach 1939 – 1990. 

Gniewomir Rokosz-Kuczyński: - W bie-
żącym roku przypada okrągła 50 rocz-
nica śmierci Generała Władysława 
Andersa. Czym jest dla Pani to wy-
darzenie dzisiaj – zarówno jako dla 
Córki Generała, ale i dla Ambasador 
RP w Rzymie ?

Anna Maria Anders: - Dla każ-
dego człowieka pamięć o śmierci 
rodziców ma ogromne znaczenie. 
Nawet po wielu latach. W wypad-
ku rocznicy śmierci Generała An-
dersa, dla mnie to nie tylko smu-
tek związany z utratą ukochanego 

Ojca, ale także świadomość, że 
Jego odejście było wydarzeniem 
historycznym, które zamknęło 

pewna epokę. Pamięć o moim 
Ojcu, oprócz wymiernego smut-
ku rodzinno – sentymentalnego, 
jest także pamięcią o całym po-
koleniu, które Generał Anders re-
prezentował. 

O możliwości przywrócenia w łomżyń-
skim szpitalu podstawowych poradni 
specjalistycznych oraz szpitalnego 
oddziału ratunkowego, aktualnej 
sytuacji epidemicznej i diagnostyce 
pod kątem COVID-19 w województwie 
podlaskim, a także sytuacji politycz-
nej i wyborach prezydenckich z Mar-
cinem Sekścińskim, wicewojewodą 
podlaskim rozmawia Marlena Siok. 

Marlena Siok:- Panie wojewodo nie 
ma dzisiaj ważniejszego tematu 
zarówno w kraju, jak i na świecie, 
jak koronawirus. Dla mieszkańców 
Łomży i regionu ma on dodatkowy 
wymiar w postaci dostępu do porad-
ni specjalistycznych, a właściwie ich 
braku w Łomży. Zarząd województwa 
podlaskiego mówi o rozmowach pro-
wadzonych z wojewodą podlaskim 
i podlaskim oddziałem wojewódz-
kim Narodowego Funduszu Zdrowia 
o przywróceniu tych poradni. Pismo 
w tej sprawie skierował także łom-
żyński starosta, który uważa, że tych 

kilka podstawowych poradni, to ab-
solutne minimum.  O zmianę obecnej 
sytuacji walczą także sami mieszkań-
cy powołując Stowarzyszenie Solidar-
ni w Potrzebie. A co na to Podlaski 
Urząd Wojewódzki?

Marcin Sekścinski:- Należy 
mieć świadomość, że urucho-
mienie poradni specjalistycz-
nych w Łomży musi być oparte o 
konkretne zalecenia i uwarunko-
wania dotyczące bezpieczeństwa 

zarówno pacjentów jak i perso-
nelu medycznego. Te możliwości  
muszą ocenić eksperci. A zatem 
jeżeli będą jasne, eksperckie opi-
nie dotyczące zapewnia bezpie-
czeństwa pacjentom, jak i perso-

nelowi, wówczas możliwe będzie 
uruchomienie poradni specjali-
stycznych. Decyzja należy do sa-
mej placówki i Narodowego Fun-
duszu Zdrowia.

Marlena Siok: - Panie wojewodo, 
w momencie wybuchu epidemii 
w kraju przez długi czas w woje-
wództwie podlaskim nie było żad-
nego potwierdzonego przypadku 
zakażenia koronawirusem. Potem 
region utrzymywał się na samym 
końcu listy wykrytych przypadków 
COVID-19. Od początku kwietnia wi-
doczny był znaczący pik. Od blisko 
tygodnia wydaje się, że koronawirus 
w regionie zwalnia…

Marcin Sekściński: - To praw-
da. W województwie podla-
skim zakażonych koronawirusem 
mamy ponad 380 osób, z czego już 
280 wyzdrowiało. 
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Chcemy, by mieszkańcy Łomży i regionu 
mieli dostęp do poradni specjalistycznych

Pamięć o moim Ojcu, oprócz wymiernego smutku, jest także 
pamięcią o całym pokoleniu, które Generał Anders reprezentował

12 maja przypada okrągła 50 rocznica śmierci Generała Władysława Andersa, 
polskiego generała z okresu II wojny światowej, wybitnego dowódcy 2. Korpu-
su Polskiego, uczestnika kampanii włoskiej i bitwy pod Monte Cassino. Spra-
wował również funkcję Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

ONLINE
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W Muzeum Diecezjalnym w Łomży 
została otwarta wystawa poświęco-
na księdzu biskupowi Stanisławowi 
Stefankowi. Na wystawie znajdują się 
eksponaty związane z pełnioną funk-
cją pasterza diecezji, jak i przedmioty 
codziennego użytku.

- Biskup Stanisław Stefanek 
zaznaczył się w diecezji łomżyń-
skiej jako gorliwy duszpasterz 
ale także jako człowiek, który 
myśli strategicznie, o przyszło-
ści diecezji. Jeśli chcemy patrzeć 
na biskupów łomżyńskich od 
powołania diecezji w 1925 roku, 
to widzimy w Łomży opatrz-
nościowych pasterzy, wybie-
gających myślami. Chodzi tu 
zarówno o działania admini-
stracyjne kościoła jak i duszpa-
sterskie. W całą tę paletę, jakże 
piękną biskupów łomżyńskich, 
wpisuje się zmarły w styczniu 
tego roku biskup Stanisław Ste-
fanek - tłumaczy ksiądz dr To-
masz Grabowski dyrektor Mu-
zeum Diecezjalnego w Łomży.

Wystawa została zorgani-
zowana w nowej sali wydzielo-
nej z pomieszczeń muzealnych. 
W gablotach prezentowane 
są pamiątki po biskupie Sta-
nisławie Stefanku. Do najcen-
niejszych eksponatów należy 
krzyż pektoralny, który biskup 
Stanisław Stefanek nosił przez 
całe pasterskie posługiwanie. 
W krzyżu przechowywane są 
relikwie. Znajduje się tutaj tak-
że pierścień

biskupi. Są tu również foto-
grafie dokumentujące życie bi-
skupa Stanisława Stefanka oraz 
odznaczenia z najważniejszym, 
Krzyżem Orderu Odrodzenia 
Polski. Jest także dyplom nadania 
tytułu Honorowego Obywatela 
miasta Łomży.

Na wystawie znalazła się tyl-
ko część pamiątek pozostałych 
po księdzu biskupie Stanisławie 
Stefanku. Reszta została skatalo-
gowana i przeniesiona do maga-
zynu. Będą prezentowane przy 
okazji organizowanych wystaw 
rocznicowych związanych z księ-
dzem biskupem Stanisławem 

Stefankiem oraz jubileuszami 
diecezji łomżyńskiej.

8 maja przypadały imieniny 
księdza biskupa Stanisława Ste-
fanka. Podczas niedzielnej Eu-
charystii, 10 maja br., o godz. 
12.00, w Katedrze Łomżyń-
skiej modlili się Bracia Kur-
kowi z Bractwa Kurkowego 
w Ciechanowcu. Ofiarowaną 
intencją Mszy św. dziękowali 
Bogu za życie i pasterską posłu-
gę w Kościele Łomżyńskim Bi-
skupa Stanisława Stefanka 
TChr, Biskupa Łomżyńskiego 
w latach 1996-2011, a następnie 
Biskupa Seniora. Bezpośrednio 
po Eucharystii przeszli do  Ka-

plicy Matki Bożej Pięknej Miło-
ści, gdzie w krypcie spoczywają 
Biskupi Łomżyńscy a pośród 
nich zmarły 17 stycznia 2020 r. 
śp. Biskup Stanisław Stefanek 
TChr. Zapalono znicz i po mo-
dlitwie nastąpił wystrzał z działa 
armatniego, ustawionego przy 
budynku Kurii Łomżyńskiej.

Swą obecnością Bra-
cia Kurkowi wyrazili pamięć 
o imieninach Biskupa Stani-
sława  i nawiązali do zwyczaju 
Bractwa zarówno grupy Ciecha-
nowskiej jak i Łomżyńskiej, któ-
rzy każdego roku przychodzili 
z życzeniami do swojego pasterza 
i przyjaciela. Swoje przywiązanie 
i oddanie wyrażali w słowach ży-
czeń, śpiewem również po łaci-
nie oraz poprzez oddanie salwy 
honorowej – wystrzałem z działa 
armatniego, przywożonego spe-
cjalnie na tę okoliczność.

Bracia Kurkowi obecni byli 
i pełnili wartę przy trumnie 
zmarłego Biskupa Stanisława Ste-
fanka TChr w czasie uroczystości 
pogrzebowych, 22 i 23 stycznia 
2020 r. 
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Jak wygląda Filharmonia 
Kameralna im. Witolda 

Lutosławskiego w Łomży?

Melomani i muzycy z niecierpliwością czekają na zakończenie prac w budynku 
Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Prace mają za-
kończyć się jeszcze w tym roku. Filharmonia Kameralna do części budynku po 
dawnym Urzędzie Wojewódzkim z salą widowiskową wprowadziła się w 2007 
roku. W połowie 2014 roku zakończyły się prace związane zpierwszym etapem 
rozbudowy i przebudowy tego obiektu pod potrzeby filharmoników, które ob-
jęłyjego część administracyjną. 

Realizację kolejnego etapu rozpoczęto w 2016 roku. Okazało się 
wówczas, że posiadana dokumentacja projektowa jest wadliwa i nale-
ży ją zmienić. 

Jeśli chodzi o obecną sytuację w łomżyńskiej filharmonii wykona-
no już m.in. ocieplenie i elewację systemową wraz z montażem napisu.  
Zakończono wykonywanie ścianek działowych, rozbudowę łącznika 
o pomieszczenia szatni, czy kładzenie okładzin ściennych i podłogo-
wych w toaletach. Jak informuje Łukasz Czech z łomżyńskiego ratu-
sza, trwa wykonywanie montażu ustrojów akustycznych sali wido-
wiskowej oraz foyer, jak również wyposażanie obiektu w urządzenia 
technologii filharmonicznej. Na ukończeniu jest instalacja wody zim-
nej i ciepłej, instalacja hydrantowa, wewnętrzna kanalizacja sanitarna, 
montaż wentylacji mechanicznej oraz instalacji C.O. i ciepła techno-
logicznego. Trwają prace związane z montażem dozorowego systemu 
telewizyjnego wraz z systemem sygnalizacji włamania i napadu,we-
wnętrznych linii zasilających oraz instalacji odgromowej i pozosta-
łych instalacji elektrycznych. Łączna wartość wykonanych w ramach 
umowy robót wynosi 6 milionów złotych.  Całkowita wartość realizo-
wanych prac wynosi 17.045.135,78 zł. inwestycja jest dofinansowana 
w kwocie 3,2 mln zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

- Z takich zasadniczych zmian, które nastąpiły to przede wszyst-
kim obniżenie sali koncertowej. Tospowoduje, że będziemy do niej 
wchodzili z foyer po schodach w dół. To wynikło z koniecznościpo-
większenia tej sali, a ponieważ nie było możliwości podwyższenia 
dachu, obniżono podłogę.Foyer nie zmieni się za wiele, jednak roz-
buduje się część, która jeszcze kiedyś stanowiła łącznikpomiędzy biu-
rowcem, a salą widowiskową. Zostanie on powiększony dwukrotnie, 
dzięki czemupojawi się tam przestrzeń dla nowej szatni - mówi Jan 
Miłosz Zarzycki, dyrektor Filharmoni Kameralnej im. Witolda Luto-
sławskiego w Łomży.

Dzięki uprzejmości dyrektora filharmonii mieliśmy okazję zajrzeć 
do wnętrza budynku i zobaczyćjak wyglądają prace. Relacje mogą 
Państwo obejrzeń w Telewizji Narew oraz na portaluwww.narew.info. 

Wystawa poświęcona  
bp Stanisławowi Stefankowi  

w Muzeum Diecezjalnym w Łomży otwarta

Biskup Stanisław Stefanek zapisał się jako gorliwy duszpasterz ale i człowiek, 
który myśli strategicznie o przyszłości diecezji - powiedział  
ksiądz dr Tomasz Grabowski.

Bracia Kurkowi z Ciechanowca uczcili pamięć ks. biskupa Stanisława Stefanka  
w dniu jego imienin
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MPGKiM w Łomży zasadzi 
65 tysięcy kwiatów

W Łomży zmieniają się nie tylko drogi, ulice, ale także ich otocze-
nie. Pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej przygotowują się do 
wiosennych nasadzeń. Z pewnością Łomża nabierze barw, ponie-
waż MPGKiM planuje zasadzić ponad 65 tysięcy sztuk nasadzeń.

- Na tą chwilę, zdejmujemy wszystkie osłony, które 
zastosowane zostały, żeby zabezpieczyć zieleńprzed solą. 
Zabieramy rónież pojemniki na piasko-sól. W tej chwi-
li wszystkie ronda i miejscazasadzeń wieloletnich są pie-
lone. Przykładem jest skarpa na ul. Zjazd. Ona też zmie-
ni swój wygląd,ponieważ będzie ożywiona. W 2020 roku 
planujemy posadzić 65 tyś sztuk nasadzeń. Już w tymty-
godniu planujemy wzdłuż ul. Piłsudskiego zasiać prawie 
pół hektara łąk kwietnych, wśród nichposadzone zostaną 
54 drzewka tlenowe – tłumaczy Mariusz Zapert, zastępca 
dyrektora MPGKiM w Łomży.

Warto przypomnieć, że w Łomży znajdują się wyjąt-
kowe pojemniki w kształcie serca, do którychmieszkańcy 
mogą wrzucać plastikowe nakrętki. Ich obsługą również 
zajmuje się MiejskiePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej.

- Na terenie miasta Łomża znajdują się 4 takie pojem-
niki w kształcie serca. Od momentu postawienia pierw-
szego pojemnika przed ratuszem zebraliśmy już około 2 

ton nakrętek. To jed-
nak nie wszystko, 
ponieważ w najbliż-
szym czasie pojawią 
się kolejne pojemni-
ki, jeden z nich znaj-
dzie się w okolicach 
dworca autobusowe-
go - informuje Ma-
riusz Zapert, zastępca 
dyrektora MPGKiM 
w Łomży. 

W ramach nowego programu w ciągu pięciu 
lat powstać ma 200 przystanków kolejowych w ca-
łej Polsce. Projekt przede wszystkim poprawić ma 
transport kolejowy w kraju.

- Za kwotę 1 mld zł zamierzamy budować nowe 
przystanki kolejowe, odbudować te, które od lat nie 
istnieją oraz wydłużać perony tam, gdzie nie mogą 
zatrzymywać się pociągi dalekobieżne. Jest to ko-
lejna odsłona walki naszego rządu z wykluczeniem 
komunikacyjnym. Bardzo dziękuję Panu Prezyden-
towi Andrzejowi Dudzie za inspirację do realizacji 
tego programu – powiedział minister infrastruktury 
Andrzej Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury zaznaczył także, iż 
walka z wykluczeniem komunikacyjnym jest prio-
rytetem całego ministerstwa.

- Budujemy setki kilometrów dróg lokalnych, 100 
obwodnic, dofinansowujemy przewozy autobusowe, 
modernizujemy prawie 9 tys. km torów, a do ponad 
20 miejscowości wróci kolej pasażerska dzięki Pro-
gramowi Kolej Plus – dodał minister Adamczyk.

W związku z programem #200 przystanków, 
w województwie podlaskiem wybudowanych  zo-
stać ma 17 takich miejsc:

• 1 nowy przystanek: Kleszczele
• 1 przystanek w nowej lokalizacji: Rajsk; 
• poprawa dostępności 4 przystanków: Sokole Białostockie, 
Suchowolce, Żednia, Zajezierce;
• wydłużenie peronów/przebudowa 11 przystanków: 
Czarnowo-Undy, Czerwony Bór, Jamiołki, Łubnica 
Łomżyńska, Kołaki, Kulesze Kościelne, Roszki Leśne, Wnory, 
Płonka, Sokoły, Śniadowo.

Jak podkreśla rząd, dzięki programowi budowy 
200 przystanków podróż pociągiem ma być wygod-
niejsza i bardziej dostępna. Równie ważne jest to, że 
projekt także ma na celu zmniejszenie regionów od-
izolowanych komunikacyjnie. Jednak warunkiem 
realizacji inwestycji będzie deklaracja regionalnego 
organizatora przewozów o korzystaniu z wybudo-
wanej infrastruktury. 

Ponadto, cała inicjatywa umożliwić ma niedu-
żym polskim firmom budowlanym start w postę-
powaniach przetargowych. Projekt wpisywać ma 
się także w proces odmrażania polskiej gospodarki, 
ponieważ inwestycje publiczne mają napędzać ry-
nek oraz system ekonomiczny.

Nowe przystanki kolejowe w regionie
Program #200 przystanków to nowy projekt rządowy, który zapowiedzieli prezydent Andrzej Duda 
oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Przystanki ułatwić mają korzystanie z transportu 

kolejowego, a także wymazać białe plamy komunikacyjne. W województwie podlaskim w ramach 
programu wybudowanych i przebudowanych zostać ma 17 przystanków m.in. w Śniadowie.
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W odniesieniu do ponad 15 
tysięcy wykonanych testów, ten 
procent chorych rzeczywiście jest 
nieduży. To świadczy o tym, że 
restrykcje i działania, które wpro-
wadził rząd, oraz odpowiedzialna 
postawa społeczeństwa, uchroniły 
nas od większej liczby zachorowań. 

Marlena Siok:- Jak zatem wygląda 
diagnostyka pod kątem COVID-19 
w województwie podlaskim? Dzienna 
liczba wykonywanych testów, spraw-
ność poboru próbek czy szybkość wy-
konywania tych badań?

Marcin Sekściński:- Nasz sys-
tem opiera się na dwóch labora-
toriach – Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Białymstoku oraz laborato-
rium Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku, które są w stanie 
wykonać w ciągu doby około 200 
testów. Realizacja tego zadania 
wymaga od pracowników labora-
toriów niebywałego wysiłku. To 
dzięki ich pracy proces badania 
próbek przebiega bez większych 
kłopotów i za to poświęcenie bar-
dzo im dziękuję.

Marlena Siok:- W ostatnim czasie uni-
wersyteckie laboratorium zwracało 
uwagę na problem dostawy odczyn-
ników z Francji. Jak obecnie  wygląda 
sytuacja? Czy to jednorazowy pro-
blem czy takich sytuacji jest więcej?

Marcin Sekściński: - Stara-
my się reagować na bieżąco na 
wszelakie problemy. Codziennie 
mamy wideokonferencję zarów-
no z ministrami zdrowia i spraw 
wewnętrznych. Wspieramy labo-
ratoria, by proces badania pró-
bek i dostarczania wszystkich 
niezbędnych komponentów był 
sprawny. 

Marlena Siok:- Za nami kilka tygodni 
walki z koronawirusem, ale ten wy-
magający czas wciąż przed nami.  Czy 
województwo podlaskie jest przygo-
towane na dalszą walkę?

Marcin Sekściński:- Dokła-
damy wszelkich starań, żeby 
w maksymalnym stopniu za-
bezpieczyć potrzeby, które są 
zgłaszane przez podmioty bę-
dące na tej pierwszej linii frontu 
walki z koronawirusem. W tym 
miejscu chciałbym serdecznie 
podziękować naszym bohate-
rom. Mam tu na myśli oczywi-
ście cały personel medyczny 
i ratowniczy, ale także żołnie-
rzy Wojsk Obrony Terytorial-
nej, samorządowców, harcerzy, 
społeczników oraz wolontariu-
szy, wszystkich tych, którzy włą-
czają się w niezwykle potrzeb-
ną pomoc. Jestem przekonany, 
że właśnie współpraca i współ-
działanie wielu osób i instytu-
cji przyczynia się do tego, że ta 

walka z COVID-19 jest i będzie 
zwycięska. 

Marlena Siok:- Panie wojewodo, 24 
kwietnia podpisane zostały promesy 
z Funduszu Dróg Samorządowych. 5 
maja odbyło się ich wręczenie staro-
stom. Jak przedstawia się lista zadań 
zatwierdzona do dofinansowania 
w województwie podlaskim?

Marcin Sekściński: -  5 maja 
wspólnie z panem wojewodą 
Bohdanem Paszkowskim prze-
kazaliśmy na ręce starostów 
i prezydentów symboliczne cze-
ki na dofinansowanie inwestycji 
drogowych realizowanych przy 
współudziale środków z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
W województwie podlaskim li-
mit dofinansowania realizowa-
nych zadań przez samorządy wy-
niesie 205,5 mln złotych. Z tego 
powiat łomżyński otrzymał po-
nad 23 mln zł, a miasto Łomża 
blisko 11 mln zł. W sumie w ca-
łym regionie zostanie wyremon-
towanych lub wybudowanych 
ponad 350 km. 

Marlena Siok:- W jakim stopniu zmie-
ni to rzeczywistość, jeśli chodzi o in-
frastrukturę?

Marcin Sekściński:- Każ-
dy z nas w zasadzie codziennie 
porusza się po drogach powia-
towych czy gminnych. Ich stan 

na przełomie lat uległ znacz-
nej poprawie, jest jeszcze jed-
nak sporo do zrobienia w tym 
zakresie. Polski rząd dostrzega, 
jak ogromny wysiłek wkłada-
ją samorządy w realizację kosz-
townych inwestycji drogowych. 
Fundusz Dróg Samorządowych 
ma za zadanie wspomóc jed-
nostki samorządu terytorial-
nego  w tak przecież wyczeki-
wanych przez mieszkańców 
naszego województwa inwesty-
cjach. Nowe drogi gwarantują 
nie tylko komfort i bezpieczeń-
stwo, ale także rozwój naszych 
firm i nowe miejsca pracy. 

Marlena Siok: - Panie wojewodo wy-
bory 10 maja zostały przełożone. 
Ustawa o wyborach kopertowych 
została jednogłośnie poparta przez 
Zjednoczoną Prawicę, w tym partię 
Jarosława Gowina. Porozumienie 
między politykami Jarosławem Gowi-
nem a Jarosławem Kaczyńskim  wy-
wołuje liczne komentarze… 

Marcin Sekściński: - Jestem 
politykiem, który wywodzi się 
z Porozumienia Jarosława Gowi-
na. Pełnię funkcję wicewojewo-
dy podlaskiego z rekomendacji 
tej partii. Od początku, jako Po-
rozumienie, staliśmy na takim 
stanowisku, iż te niezwykle waż-
ne wybory prezydenckie muszą 
być przeprowadzone w sposób, 

który zapewnia bezpieczeństwo 
osobom głosującym. Nie zapo-
minajmy o tym, iż przeprowa-
dzenie tych wyborów musi da-
wać gwarancję tego, że ich wynik 
będzie po prostu niepodważal-
ny. Kandydatem Zjednoczonej 
Prawicy był, jest i będzie urzę-
dujący prezydent Andrzej Duda. 
Wszystkie struktury, które funk-
cjonują wokół trzech ugrupo-
wań tworzących Zjednoczoną 
Prawicę, czyli Prawo i Sprawie-
dliwość, Porozumienie i Solidar-
na Polska, wspólnie pracują na 
rzecz naszego kandydata. Zmia-
ny, które zostaną wprowadzo-
ne w ordynacji wyborczej będą 
gwarantem tego, że wybory, 
które zostaną przeprowadzone 
w terminie podanym przez Mar-
szałek Sejmu, będą przejrzyste 
i bezpieczne. 

Marlena Siok:- Rzeczywiście to roz-
wiązanie przygotowane wspólnie 
przez Prawo i Sprawiedliwość i Po-
rozumienie Pana  zdaniem pozwolą 
Polakom wziąć udział w demokratycz-
nych wyborach? 

Marcin Sekściński: - Tak. Po 
to właśnie prowadziliśmy roz-
mowy z naszym koalicjantem 
i zgłaszaliśmy nasze postulaty, 
by nie dać nikomu choć cienia 
wątpliwości co do przebiegu 
wyborów. 

Chcemy, by mieszkańcy Łomży i regionu 
mieli dostęp do poradni specjalistycznych

Choć liczba zachorowań zarówno w Polsce, 
jak i w regionie nie wzrasta już tak dyna-
micznie, jak można było obserwować to na 
początku kwietnia trudno jednoznacznie 
określić, że epidemia COVID-19 zmierza ku 
końcowi. 

Na poniedziałek, 11 maja 2020 
roku liczba zakażonych w kraju to po-
nad 16 tysięcy 200 osób, w tym 803 
zgony. Wyleczonych jest już ponad 5 
tysięcy 800 osób. Jak stwierdził mi-
nister zdrowia Łukasz Szumowski, 
powodem obaw w związku z epide-
mią koronawirusa mogą być ogniska 
zachorowań na Śląsku. Nagły wzrost 
zakażeń w województwie śląskim ma 
związek z okgniskami koronawirusa 
w kilku kopalniach. W całym woje-

wództwie, do poniedziałku potwier-
dzono ponad 3 tysiące 700 zakażeń. 

Jeśli chodzi natomiast o  woje-
wództwo podlaskie liczba zakażo-
nych to 384 osoby.  Nie mniej jednak, 
większość z nich, bo aż 280, to miesz-
kańcy regionu, którzy wygrali walkę 
z wirusem. 34 z nich to mieszkańcy 
miasta i powiatu łomżyńskiego. 

W poprzednim, 560 wydaniu 
Tygodnika Narew, informowaliśmy 
o 5 zgonach w regionie. Niestety 
liczba ta wzrosła do 7. Z powody na-
chorowania na wirusa COVID-19, 
w minionym tygodniu, zmarł 63-let-
ni mężczyzna, mieszkaniec Sie-
miatycz, który hospitalizowany był 
w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Łom-

Stan epidemii.  
Czy ma się  

ku końcowi? 
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ży. Mężczyzna miał choroby 
współistniejące. Wojewódz-
ka Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna poinformowała tak-
że o śmierci 86-letniej kobiety, 
mieszkanki powiatu Bielskiego, 
hospitalizowanej w łomżyńskim 
szpitalu. Kobieta ta również 
miała choroby współistniejące. 

Według raportu Podlaskie-
go Urzędu Wojewódzkiego 
z 11 maja 2020 roku, w regionie, 
w kwarantannie przebywa 1566 
osób. Wśród nich jest 72 miesz-
kańców Łomży i 70 z gmin po-
wiatu łomżyńskiego. 

Laboratorium w łomżyńskim szpitalu 
już działa

Minął pierwszy tydzień funk-
cjonowania punku pobrań mate-
riału do badan laboratoryjnych 
w Szpitalu Wojewódzkim im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży. Punkt działa w nowej 
lokalizacji w budynku szpitala.

- Wraz z organizacją punktu 
pobrań wznowiło pracę labora-
torium. Punkt czynny jest co-
dziennie w godzinach 8-11-ta. 
Wyniki badań można otrzymać 
następnego dnia od 11.30 do 
12.30. W związku z epidemią 

pacjenci muszą oczekiwać przed 
wejściem. Do środka przyjmo-
wane są po dwie osoby. Wyma-
gane są aktualne skierowania, 
wystawione nie później niż mie-
siąc przed badaniem. Skierowa-
nia powinny być wydane przez 
lekarza rodzinnego lub lekarza 
specjalistę. W najbliższym cza-
sie laboratorium będzie funk-
cjonowało na dotychczasowych 
zasadach. Szpital nadal jest szpi-
talem jednoimiennym i nie prze-
widujemy rozszerzenia usług 
medycznych. Przyjmujemy tyl-
ko pacjentów kowidowych lub 
ze stwierdzonym dodatnim wy-
nikiem badań - wyjaśnia Jacek 
Roleder p.o. dyrektora Szpitala 

Wojewódzkiego w Łomży.
Ważny jest też apel, który dy-

rektor Jacek Roleder przekazał 
do mieszkańców Łomży.

- Niestety docierają do mnie 
sygnały o stygmatyzacji pracow-
ników naszego szpitala. Ci pra-
cownicy od początku stanęli na 
wysokości zadania. Pierwsi pa-
cjenci pochodzili z powiatu łom-
żyńskiego i z Łomży. Pracownicy 
szpitala narażając własne życie 
i zdrowie otoczyli chorych opie-
ką.Teraz spotykają się z niechęcią 

i napiętnowaniem tylko dlatego, 
że pracują w szpitalu. Chciałbym 
zaapelować do wszystkich miesz-
kańców Łomży o rozsądek i zro-
zumienie tej sytuacji - mówi dy-
rektor Jacek Roleder.

Zmienia się także otoczenie 
szpitala. Obok gmachu główne-
go wznoszona jest nowa siedziba 
centrum krwiodawstwa.

Poseł Lech Antoni Kołakowski 
z interwencją w sprawie  
łomżyńskiego szpitala

Poseł Lech Antoni Kołakow-
ski skierował do wojewody pod-
laskiego Bohdana Paszkowskie-
go pismo z interwencję poselską 
w sprawie zmiany decyzji woje-
wody z dnia 13 marca 2020 roku 
dotyczącej przekształcenia Szpi-
tala Wojewódzkiego im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży w szpitak jednoimien-
ny. Z prośbą o interwencję zwró-
ciło się Stowarzyszenie Ochrony 
Praw Rodzin i Pacjentów z tere-
nu działalności Szpitala Woje-
wódzkiego w Łomży – Solidarni 
w Potrzebie. Poseł Lech Antoni 
Kołakowski postuluje o przy-
wrócenie części szpitala I po-
radni specjalistycznych do jego 
funkcji sprzed okresu pandemii, 
wydzielając tylko część szpitala 
dla pacjentów zakażonych ko-
ronawirusem. Prosi także wo-
jewodę o możliwoś spotkania 
w tej sprawie, aby mógł przed-
stawić aktualną trudną sytuację 
zdrowotną społeczności Łomży 
i okolicznych gmin. 

Obok publikujemy pełną 
treść interwencji posła Lecha 
Antoniego Kołakowskiego.

Więziennicy z Czerwonego Boru 
wsparli Szpital Wojewódzki w Łomży

Kwota ponad 2500 zł zasili 
niosący pomoc chorym na ko-
ronawirusa Szpital Wojewódz-

ki w Łomży. Dyrektor Zakładu 
Karnego w Czerwonym Borze 
przekazał medykom pierwszą 
transzę zbiórki prowadzonej 
przez pracowników i funkcjona-
riuszy podległej mu jednostki.

Jak informuje kpt. Dariusz 
Śmiechowski, od początku pan-
demii koronawirusa w Polsce 
funkcjonariusze Zakładu Kar-
nego w Czerwonym Borze po-
dejmują działania wykraczające 
poza przysłowiowy „zakres obo-
wiązków”. Niemal natychmiast 
zorganizowali prężnie działają-
cą szwalnię, która wspiera ma-
seczkami potrzebujące placów-
ki. Oddziaływania readaptacyjne 
I czynności ochronne zostały tak 
zmodyfikowane by zapewnić 
osadzonym maksymalne bezpie-
czeństwo zdrowotne.

Kolejną inicjatywą, która ma 
być aktem solidarności ze służbą 
zdrowia ale jednocześnie twar-
dym, materialnym wsparciem 
jest zbiórka pieniężna, której 
pierwsze efekty przekazał kieru-
jący czerwonoborską jednost-
ką penitencjarną ppłk Zbigniew 
Jankowski na ręce dyrektora 
Szpitala Wojewódzkiego w Łom-
ży Jacka Roledera.

- Funkcjonariusze I pracow-
nicy Zakładu Karnego w Czer-
wonym Borze przeprowadzili 
zbiórkę pieniędzy. Przekazujemy 
pierwszą transzę w wysokości 
2,5 tysiąca złotych. Kolejna tran-
sza będzie na początku czerwca 

w podobnej wysokości – powie-
dział podpułkownik Zbigniew 
Jankowski.

- Cały czas kupujemy środki 
ochrony indywidualnej. To arty-
kuły, które potrzebne są non stop. 
Cały czas chciałbym mieć więcej 
w zapasie. Pracownicy są zabez-
pieczeni, ale ja nie czuję, że szpi-
tal jest odpowiednio zabezpie-
czony, więc cały czas kupujemy 
– podkreślił dyrektor Roleder.

Wyrazem solidarności ze 
wszystkimi pracownikami szpi-
tala był klip nakręcony sponta-
nicznie z udziałem więzienników 
z Czerwonego Boru i przekaza-
ny na płycie wraz z zebraną kwo-
tą. Dyrektor Jankowski wyraził 
w nim podziw i wdzięczność dla 
całego personelu medycznego za 
ofiarność w ratowaniu chorych 
na pierwszej linii walki z pande-
mią koronawirusa.

18 maja ruszą przedszkola publiczne 
w Łomży

Od 6 maja jest już możliwość 
działalności żłobków i przed-
szkoli, jednakże przestrzegane 
muszą być wytyczne sanitarne. 
Również zorganizowana zostać 
ma opieka dla dzieci pracują-
cych rodziców. Musimy pamię-
tać, iż jest to możliwość i wybór, 
a nie przymus. Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej postanowiło dać wskazówki, 
jak przygotować się do otwarcia 
żłobka czy klubu dziecięcego.
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Dzięki stopniowym odm-
rażaniu gospodarki, od 6 maja 
żłobki oraz przedszkola mogą 
zostać otwarte, mając na wzglę-
dzie wytyczne Głównego In-
spektoratu Sanitarnego oraz 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Pierwsze 
instrukcje miały przekazane być 
już 29 kwietnia, a więc w dniu, 
gdy rząd ogłosił drugi etap zno-
szenia ograniczeń. Trafiły one do 
wojewodów, samorządów oraz 
do wszystkich żłobków, klubów 
dziecięcych i dziennych opieku-
nów. Wytyczne skierowane są 
do prowadzących instytucje, dy-
rektorów placówek, a także opie-
kunów i rodziców, którzy będą 
mieli największy i bezpośredni 
kontakt z dziećmi. 

- Otwarcie żłobka lub klubu 
dziecięcego to możliwość, a nie 
nakaz. Podyktowane jest to róż-
ną sytuacją w regionach oraz 
różnym stopniem przygotowa-
nia placówek do otwarcia. Organ 
prowadzący na podstawie do-
tychczasowych przepisów ogól-
nych może zamknąć wszystkie 
żłobki i przedszkola na swoim te-
renie- tłumaczy minister Marlena 
Maląg. 

Ministerstwo Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej wydając 
wytyczne, stało na stanowisku, iż 
biorąc pod uwagę różną sytuację 
epidemiczną w kraju, szczegóło-
we zasady otwarcia poszczegól-
nych żłobków ustalane mają być 
współpracy z lokalnym sanepi-
dem. 

W związku z domaganiem 
się przez samorządy wydania 
precyzyjnych i ogólnopolskich 
rozporządzeń, wydano drugie 
wytyczne Głównego Inspekto-
ra Sanitarnego dla wszystkich 
rodzajów placówek opieki nad 
małym dzieckiem. Precyzują 
one poprzednie polecenia, a tak-
że dołączono do nich instrukcje 
m.in. mycia i dezynfekcji rąk czy 
prawidłowego zdejmowania ma-
seczki oraz rękawiczek.

Przygotowanie żłobków i klubów 
dziecięcych do otwarcia.  
Od czego zacząć? 

Zgodnie z ustawą o opie-
ce nad dziećmi w wieku do lat 
3 to wójt, burmistrz lub prezy-
dent miasta sprawuje nadzór nad 
żłobkami, zarówno publicznymi, 
jak i prywatnymi, co do spełnie-
nia warunków w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny. Dodatkowo 
sanepid w każdym momencie 
może przeprowadzić w żłobku 
kontrolę w związku z przestrze-
ganiem tychże warunków.

- W pierwszej kolejności 
placówka musi zweryfikować 
czy może zapewnić realizację 
wytycznych resortu rodziny 
i Głównego Inspektoratu Sani-
tarnego. Po drugie, powinna ze-

brać – zdalnie, np. telefonicznie 
lub mailowo – informacje od 
rodziców o liczbie dzieci, któ-
re po otwarciu instytucji by-
łyby powierzone opiece oraz 
na jaki czas. Po trzecie kluczo-
wa jest współpraca podmiotu 
prowadzącego instytucję opie-
ki z inspekcją sanitarną. De-
cyzja o uruchomieniu oraz 
o zastosowanych środkach bez-
pieczeństwa powinna zostać 
skonsultowana z powiatową sta-
cją sanitarno-epidemiologiczną 
– wskazuje szefowa resortu ro-
dziny, pracy i polityki społecz-
nej.

Do żłobków i klubów dziecięcych 
przekazywane są środki ochrony 

Jak zaznacza minister Marle-
na Maląg, państwo pomaga sa-
morządom w realizacji ich zadań 

własnych, a do żłobków i klu-
bów dziecięcych są przekazywa-
ne środki do dezynfekcji. Takie 
środki z zasobów Agencji Re-
zerw Materiałowych dostarczone 
zostały już wojewodom, a ci prze-
kazują je do gmin, które następ-
nie kierują je do żłobków.

Monitoring otwierania placówek, 
infolinia dla zainteresowanych 

Jak informuje Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznj, zostały rozesłane ankiety 
do żłobków i przedszkoli, a sa-
morządy mają przekazywać dane 
na temat terminów otwarcia pla-
cówek.Według informacji, które 
docierają do resortu, samorządy 
rozważają otwieranie żłobków 
po 11 maja. Natomiast organy 
prywatne chcą uczynić to jak naj-
szybciej.

Przygotowany został rów-
nież zbiór najważniejszych pytań 
i odpowiedzi dla placówek, które 
wyjaśniają, jak przygotować się 
do otwarcia. Uruchomiona zo-
stała także specjalna infolinia (22 
461 60 68), dyżurni eksperci od 
poniedziałku do piątku w godz. 
9.00-15.00 będą odpowiadać na 
pytania i wątpliwości.

W mieście 
Jeśli chodzi o Łomżę, urucho-

mienie przedszkoli publicznych 
planowane jest na 18 maja.  

By spełnić nałożone obo-
wiązki i zapewnić bezpieczeń-
stwo dzieciom oraz personelo-
wi, władze miasta po rozmowie 
z dyrektorami publicznych pla-
cówek oświatowych zdecydowa-
ły o zamówieniu niezbędnego 
w tym celu wyposażenia. Chodzi 
m.in. o parownice do wykładzin, 
bezdotykowe termometry oraz 
fartuchy. Sprzęt ten jest obecnie 
trudnodostępny, ale powinien 
zostać dostarczony w przyszłym 
tygodniu. Warto dodać, że Podla-
ski Urząd Wojewódzki dostarczył 
płyny do dezynfekcji rąk i po-
wierzchni, które zostały już prze-
kazane placówkom oświatowym.

Dyrektorzy przedszkoli ze-
brali od rodziców deklaracje po-
wrotu dzieci. Taką chęć wyraziło 
około 16 proc. Osób. 

Pieniądze dla przedsiębiorców, 
pracowników i bezrobotnych. Wszystko 
w urzędzie pracy w Łomży

Pomoc przedsiębiorcom 
oraz pracownikom tracącym 
zatrudnienie to główne zada-

nia Powiatowego Urzędu Pracy 
w Łomży.

- Urzędy pracy w związku 
z pandemią COViD -19 otrzy-
mały nowe zadania. Głównym 
celem jest wspieranie przedsię-
biorców i pracodawców. Pra-
codawców wspieramy w trzech 
obszarach. Są to pożyczki kiero-
wane do małych przedsiębiorstw 
i osób prowadzących działalność 
gospodarczą. Druga forma to 
dofinansowanie kosztów wyna-
grodzeń i związanych z tym skła-
dek na ubezpieczenie społecz-
ne. Ta pomoc kierowana jest do 
mikro, małych I średnich przed-
siębiorstw. Finansowe wsparcie 
przewidziane jest także dla osób 
pracujących na zasadzie samo-
zatrudnienia. Udzieliliśmy także 
finansowego wsparcia dla orga-
nizacji pozarządowych - tłuma-
czy Elżbieta Olejniczak- Bazydło, 
zastępca dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Łomży.

Z informacji urzędu pracy 
wynika, że największym powo-
dzeniem wśród pracodawców 
cieszą się mikro pożyczki. Przed-
siębiorcy złożyli 3500 tysiąca 
wniosków o udzielenie pożyczek. 
Większość w wysokości 5 tysięcy 
złotych. Z wyliczeń wynika, że 
łączna kwota złożonych wnio-
sków opiewa na 17 mln złotych.

Z kolei na refundację części 
wynagrodzenia dla pracodawców 
i osób prowadzących jednooso-
bową działalność gospodarczą 
wpłynęło w połowie ubiegłe-
go tygodnia 110 wniosków na 
3,5 mln złotych. Pieniądze na to 
wsparcie, w zależności od wie-
ku wnioskodawców, pochodzą 
z Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego oraz z pro-
gramu Wiedza Edukacja Rozwój. 
Z obu programów urząd otrzy-
mał 10 mln złotych.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Łomży, realizuje także zada-
nia związane z aktywizacją oraz 
rejestracją osób bezrobotnych. 
Z porównania danych, z kwiet-
nia tego i ubiegłego roku wynika, 
że nie nastąpił gwałtowny przy-
rost osób bezrobotnych. Jedy-
nie więcej osób rejestrujących 
się w urzędzie pracy legitymuje 
się prawem do zasiłku dla bez-
robotnych. Interesanci zgodnie 
z sugestią urzędu pracy więk-
szość spraw załatwiają drogą 
elektroniczną. W wyjątkowych 
przypadkach, po wcześniejszym 
umówieniu się, przy zachowaniu 
szczególnych środków ostrożno-
ści, interesanci przyjmowani są 
w urzędzie.

Podlaski Pakiet Gospodarczy. 
Czas podsumowań

W ramach Podlaskiego Pakie-
tu Zdrowotnego blisko 3 tys. pra-
cowników i osób zatrudnionych 
otrzymać ma trzymiesięczne 

Stan epidemii.  
Czy ma się ku końcowi? 
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pensje. Lokalni przedsiębiorcy 
sięgnęli także po przeznaczone 
dla nich  pożyczki, w zakresie 
których podpisano umowy na 
niemal 7 mln zł. Cały budżet pro-
jektu wynosi 142 mln zł.

W momencie, gdy pandemia 
SARS-CoV-2 rozprzestrzeniła się 
po całej Polsce, wszystkie samo-
rządy starały się zniwelować jej 
gospodarcze skutki w swoich re-
gionach. W województwie pod-
laskim taką odpowiedzią na nad-
chodzący kryzys było stworzenie 
Podlaskiego Pakietu Gospodar-
czego, którego pula na realizację 
wyniosła 142 mln zł i pochodziła 
w głównej mierze z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego.

Dofinansowanie części kosz-
tów wynagrodzeń to obok ko-
rzystnych pożyczek, jeden 
z z dwóch części Podlaskiego Pa-
kietu Gospodarczego. O ten ro-
dzaj wsparcia ubiegać się mogą 
mikro-, mali- i średni przedsię-
biorcy oraz osoby samozatrud-
nione, które odnotowały spadek 
obrotów w ciągu dwóch kolej-
nych miesięcy kalendarzowych 
w 2020 r. (np. w okresie marzec-
-kwiecień 2020 r.) w porówna-
niu do łącznych obrotów osią-
gniętych w analogicznych dwóch 
kolejnych miesiącach kalenda-
rzowych roku poprzedniego. Do-
finansowanie przyznawane jest 
na okres trzech miesięcy. Pierw-
sza runda naborów wniosków 
na tę formę pomocy rozpoczę-
ła się w okresie 14-16 kwietnia. 
W sumie takich deklaracji spły-
nęło wówczas 3106. Właściciele 
mikro-, małych i średnich przed-
siębiorstw złożyli 1287 wnio-
sków, natomiast osoby samo-
zatrudnione 1819. Dotychczas 
zawarto umowy o dofinansowa-
nie wynagrodzeń z 896 przed-

siębiorcami na kwotę ponad 13,2 
mln. zł. W ramach zawartych 
umów wsparciem zostanie obję-
tych 2951 pracowników. 

Pomoc udzielana będzie 
w ramach projektów powiato-
wych urzędów pracy wojewódz-
twa podlaskiego. 

- Zarówno weryfikacja wnio-
sków składanych przez przedsię-
biorców, jak również podpisy-
wanie umów o dofinansowanie 
odbywa się na bieżąco- wyjaśnia 
Hubert Ostapowicz, wicedyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Kolejne wnioski składać 
można do 21 maja. Podobnie 
jak w poprzedniej turze, wnio-
sek o udzielenie wsparcia przed-
siębiorca może składać w formie 
elektronicznej (z wykorzysta-
niem podpisu elektronicznego 
lub profilu zaufanego), ale także 
w wersji papierowej.

W ramach Podlaskiego Pa-
kietu Gospodarczego przedsię-
biorcy ubiegać się mogą także 
o udzielenie pożyczek. Do tej 
pory podpisano 20 umów na 
tego typu wsparcie na łączną 
kwotę 6,7 mln zł. Natomiast sko-
rzystać z niej mogą mikro-, mali- 
i średni przedsiębiorcy. 

- Pożyczka wypłacana jest na 
okres siedmiu lat (84 m-ce). Ist-
nieje również możliwość prze-
widzenia karencji w spłacie tej 
pożyczki do 12 miesięcy oraz 
uzyskania tzw. wakacji kredyto-
wych, w celu zawieszenia raty do 
6 miesięcy- tłumaczy Joanna Sa-
rosiek, dyrektor Departamentu 
Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Podlaskiego.

Warto podkreślić, iż  przy 
udzielaniu pożyczki nie jest wy-
magana wpłata własna. Podlaskie 
władze zapewniały, że kwota zo-
stanie wypłacona w jak najkrót-

szym czasie po podpisaniu umo-
wy o dofinansowanie. 

- Udało nam się teraz wynego-
cjować z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego i naszymi pośrednika-
mi to, że od teraz pożyczkobiorca 
może do 50 % wartości pożyczki 
sfinansować sobie kapitał obro-
towy tym kredytem, ale kapitał 
obrotowy musi być ściśle zwią-
zany z przedmiotem, na który 
wsparcie zostało udzielone – do-
dała Joanna Sarosiek.

Jak zaznacza dyrektor Depar-
tamentu Rozwoju Regionalnego, 
pożyczki cieszą się sporym zain-
teresowaniem, a kwota, która zo-
stała przewidziana na wsparcie 
tego typu działalności wynosi 70 
mln zł. Co ważne, nie ma także 
żadnych opłat prowizyjnych.

Pożyczek udzielają pośred-
nicy, którzy zostali wyłonieni 
do świadczenia tychże usług. Po 
szczegółowe informacje na te-
mat oferty pożyczkowej można 
zwracać się do Podlaskiej Fun-
dacji Rozwoju Regionalnego, 
Funduszu Wschodniego, a także 
Towarzystwa Inwestycji Społecz-
no-Ekonomicznych, które swo-
je siedziby mają w Białymstoku 
oraz Fundacji Rozwoju Przedsię-
biorczości w Suwałkach.

Zarząd województwa pod-
laskiego postanowił również 
uruchomić specjalną kampanię 
promocyjną Podlaski Pakiet Go-
spodarczy. Jak zaznaczają władze, 
najważniejsze jest, by utrzymać 
miejsca pracy w regionalnych fir-
mach. Apelowały jednocześnie 
o zwiększenie liczby składanych 
wniosków.   

- Wspólnie zachęcamy do ko-
rzystania z Podlaskiego Pakietu 
Gospodarczego. To są pieniądze 
dla Was i dla Waszych pracowni-
ków. Byśmy faktycznie skutki ko-
ronawirusa odczuli bardzo słabo- 

mówi Artur Kosicki, marszałek 
województwa podlaskiego.

Powstał również specjalny 
spot zachęcający do korzystania 
z Podlaskiego Pakietu Gospo-
darczego. Ponadto, informacje na 
ten temat przekazywane są m.in. 
za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych UMWP. 

Kiedy powrót do szkoły  
i zniesienie kolejnych obostrzeń 

Można by spodziewać się, 
że po wprowadzonym 4 maja, 
II etapie luzowania ograniczeń 
i odmrażania gospodarki czas 
na kolejny. Jednak wraz z no-
wym tygodniem rząd nie chce 
łagodzić zakazów, gdyż na ten 
moment jeszcze nie wiadomo, 
jak chociażby otwarcie galerii 
handlowych przełożyło się na 
wzrost zachorowań. Informacje 
te niezbędne są do podjęcia ko-
lejnych decyzji. 

W trzecim etapie luzowania 
ograniczeń i odmrażania gospo-
darki mają zostać otwarte zakłady 
fryzjerskie i kosmetyczne. Możli-
wa będzie także organizacja wy-

darzeń sportowych w otwartej 
przestrzeni do 50 osób.

Najbliższe luzowanie ogra-
niczeń planowane jest 18 maja. 
Wówczas otwarte mają zostać 
ogródki w barach, restauracjach 
i kawiarniach. Co więcej, polu-
zowane mogą zostać także limity 
pasażerów w tramwajach oraz au-
tobusach.

Jeśli natomiast chodzi o po-
wrót uczniów do szkół, wciąż nie 
wiadomo kiedy i na jakich zasa-
dach będzie to możliwe. Mini-
ster edukacji narodowej Dariusz 
Piontkowski podczas poniedział-
kowej (11.05.2020) konferencji 
nie wyjawił dokładnego terminu. 
Przekonywał jednak, że informa-
cje te zostaną przekazane w ciągu 
kilku najbliższych dni. 

Jednocześnie minister eduka-
cji narodowej Dariusz Piontkow-
ski zapewnił, że resort nie planu-
je przekładania zakończenia roku 
szkolnego. 

- Na razie nie przewidujemy 
zmian, także wakacje będą wa-
kacjami – mówił Dariusz Piont-
kowski.
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Napięcie, napięcie... do końca 
napięcie. W tym wypadku 
w sloganie „tylko dla ludzi 

o mocnych nerwach” nie ma 
cienia przesady. 

To thriller psychologiczny, jedna 
z najlepszych ekranizacji prozy Stephena 
Kinga (który zasłużenie cieszy się tytułem 
„króla horroru”), z rewelacyjnymi kreacja-
mi Jamesa Caana i Kathy Bates, która za 
rolę niebezpiecznej psychopatki terrory-
zującej swojego ulubionego pisarza otrzy-
mała Oscara i Złoty Glob. 

Znany pisarz Paul Sheldon ( James 
Caan), który zdobył sławę i pieniądze 
dzięki serii ckliwych powieści o tytuło-
wej Misery, właśnie zakończył kolejne 
dzieło, które jak zwykle pisał w swej 
górskiej chacie. Sheldon mając serdecz-
nie dość bohaterki, uśmiercił ją, tym 
samym kończąc cykl. Jednak wracając 
do cywilizacji samochodem, z maszy-
nopisem w teczce, ma ciężki wypadek. 
I szczęście, bo w ostatniej chwili ratuje 
go Annie Wilkes (Katy Bates), 40-letnia 
pielęgniarka. 

Mieszkająca samotnie kobieta jest 
zarazem fanatyczną wielbicielką Misery 
(z niecierpliwością czekającą na dalszy 
ciąg losów ulubionej bohaterki) i z mat-
czyną czułością opiekuje się pisarzem. 

Pod troskliwą opieką swojej wielbi-
cielki Paul powoli powraca do zdrowia – 
wciąż jest jednak przykuty do łóżka i o sa-
modzielnym poruszaniu się nie ma mowy. 
Annie początkowo jest uszczęśliwiona 
możliwością pielęgnacji swojego ukocha-
nego autora. 

Zmienia jednak zdanie, kiedy dowia-
duje się, że Sheldon zamierza w najnow-
szej książce zakończyć cykl przygód jej 
ulubionej bohaterki – Misery. Miła do tej 
pory gospodyni przeobraża się we wście-
kłą furiatkę, terroryzuje pisarza i zmusza 
go, by przerobił powieść pod jej dyktan-
do. Sheldon zdaje sobie powoli sprawę, 
że stał się bezradnym więźniem w domu 
niebezpiecznej i zdolnej do wszystkiego 
psychopatki. Annie nie cofnie się przed 
niczym, by tylko pisarz nie wydostał się na 
zewnątrz. Rozpoczyna się niebezpieczna 
gra, której stawką jest życie uwięzionego 
mężczyzny.

Pośród wszystkich thrillerów z psy-
chopatami w rolach głównych „Misery” 
zajmuje wyjątkową pozycję, nie tylko ze 
względu na znakomitą jakość filmu, ale 
również ze względu na to, że gdy w więk-
szości obrazów czarnym charakterem jest 
morderca z bliznami na twarzy i spluwą 
w ręce, tutaj największą grozę budzi miła, 
opiekuńcza, trochę otyła pielęgniarka An-
nie Wilkes – pisze Maciek Kukowski na 
film.org.pl.

W filmie, gdzie akcja jest wręcz sta-
tyczna, prawie wszystko dzieje się w domu 
Annie i przede wszystkim pokoju Paula 
(z wyjątkiem scen pokazujących śledztwo 
prowadzone przez miejscowego szeryfa), 
z minuty na minutę narasta napięcie i nie-
pokój.

Bates stworzyła znakomitą postać ko-
biety szalonej, ale nie do końca złej. Kobie-
ty spragnionej miłości. Bates – wcześniej 
aktorka mało znana – stworzyła w tym 
filmie swoją najlepszą kreację aktorską, 
ale także jedną z najlepszych kreacji aktor-
skich kina dwudziestego wieku. Nie moż-
na jej nic zarzucić, tak wciela się w swoją 
rolę, że widz za każdym razem widząc ją, 
przeżywa dreszczyk emocji. Fenomenalna 
Kathy Bates porusza widza do głębi. Raz 
jest ciepłą, sympatyczną kobietą mogącą 
zdobyć serce niejednego mężczyzny, by 
pod wpływem impulsu włączyć w sobie 
wzajemnie napędzającą się spiralę nega-
tywnych emocji prowadzącą do gwał-
townego wybuchu. Połączyła wiele cech 
charakteru uchodzących za przeciwne. 
W jednej scenie śmiejemy się z jej naiwno-
ści – a za chwilę uśmiech znika, pojawia się 
nóż, młot i pani Wilkes pokazuje pazury! 

Paul to człowiek, który znajduje się 
w sytuacji bez wyjścia. Jest słaby i bez-
radny; z połamanymi nogami znajduje 
się w ekstremalnej sytuacji, nie może się 
poruszać – a mimo to podejmuje walkę 
z kobietą, od której paradoksalnie jest uza-
leżniony. James Caan, grający Paula Shel-
dona mógłby wypaść blado na tle Kathy, 
ale jednak swoją rolę zagrał wyśmienicie 
i za to mu chwała, bo gdy ma się u boku 
tak wspaniałą aktorkę, to nie jest łatwo 
wypaść dobrze. 

Pewnie nie wiesz...
Propozycję zagrania roli Paula Shel-

dona odrzucili: Warren Beatty, Robert De 
Niro, Jack Nicholson, Michael Douglas, 
Harrison Ford, Mel Gibson, Gene Hackman, 
Dustin Hoffman, Kevin Kline, Al Pacino, 
William Hurt oraz Robert Redford.

Kathy Bates była zawiedziona, że wy-
cięto scenę, w której grana przez nią boha-
terka jako narzędzia mordu używa kosiarki 
do trawy. Reżyser obawiał się, że ta scena 
może być dla widzów śmieszna.

James Caan pojawił się kiedyś na planie 
skacowany i wszystkie sceny, które nakręcił 
tego dnia, były do wyrzucenia. Rob Reiner 
(reżyser) powiedział Caanowi, nie chcąc mu 
sprawiać przykrości, że trzeba powtórzyć 
zdjęcia, z przyczyn... technicznych. Kiedy 
Caan dowiedział się, że nie była to prawda, 
zaoferował, że sam zapłaci za te dodatkowe 
koszty.

James Caan musiał leżeć w łóżku przez 
piętnaście tygodni filmowania. 

Annie Wilkes zajęła siedemnaste miej-
sce na liście „100 kultowych złoczyńców” 
stworzonej przez amerykańskie instytuty 
filmowe.

Wypadek samochodowy zarejestrowało 
dziewięć kamer.

James Caan przyznał, że nie przeczytał 
książki przed rozpoczęciem zdjęć. 

Rob Reiner(reżyser) gra rolę pilota heli-
koptera.

To scenarzysta William Goldman zasu-
gerował reżyserowi, by obsadził w głównej 
roli, mało znana wtedy aktorkę, Kathy Ba-
tes.

Misery
Stopklatka piątek 23.45

HALO TV NA WEEKEND 15–17.05

„I nie myśl, że ktoś po ciebie przyjdzie.  
Ani lekarze, ani twoja agentka,  

ani rodzina. Ponieważ nie 
zadzwoniłam do nikogo. Nikt nie wie, że 

tu jesteś. I módl się, aby nic złego mi się 
nie stało. Bo gdy ja umrę, ty umrzesz”.

Misery

Pani się tobą zaopiekuje

To byli niezwykle doświad-
czeni przez los ludzie, których 
spotkały w życiu niezwykłe rado-
ści, ale i dotknęły olbrzymie, wiel-
kie nieszczęścia i cierpienia. Los 
mego Ojca jak w kalejdoskopie 
obejmuje te wszystkie wydarze-
nia. Perspektywa wielkiej oficer-
skiej kariery w carskiej armii, do 
której otworzyło mu drogę nie-
zwykłe wydarzenie, gdy pierw-
szy raz błysnął niezwykłą odwagą, 
ratując z opresji przedstawiciela 
imperatora, który w zastępstwie 
Cara gościł jeszcze przed re-
wolucją w zarządzanym przez 
mego dziadka ogromnym mająt-
ku w Taurogach. Później boha-
terskie czyny w trakcie I. Wojny 
Światowej. Liczne rany i wzięcie 
do niewoli pierwszego od czasów 
Napoleona niemieckiego genera-
ła. Upadek carskiego imperium, 
krwiożercza rewolucja bolsze-
wicka, ale obok niej ucieleśniona 
nadzieja na odzyskanie wolności 
przez Polskę. Jej obrona przed 
bolszewickimi hordami. Wresz-
cie radość budowania odrodzo-
nej Ojczyzny, choć wstrząsanej 
różnymi trudnościami i rafami, 
jak choćby zamach majowy, to 
jednak Ojczyzny wolnej i niepod-
ległej po nocy rozbiorów. I znowu 
niewyobrażalna katastrofa wrze-
śnia 1939 roku. Ponownie burzą-
ca całą dotychczasową rzeczywi-
stość. Bohaterskie walki, z jednej 
strony z Niemcami, i z drugiej 
z bolszewikami. Znowu ciężkie 
rany. Nieudana próba wyrwa-
nia się z terenów zajętych przez 
Związek Sowiecki, zakończona 
straszną niewolą na Łubiance. Ży-
ciorys mego Ojca to gotowy sce-
nariusz pasjonującego hollywo-
odzkiego filmu akcji. Dziwię się, 
że do dzisiaj nikt go nie nakręcił. 
A jak się okazało najtrudniejsze 
zadania były dopiero przed nim.

GRK.: - Rzeczywiście całe losy Gene-
rała układają się w niezwykły splot 
wydarzeń i pełne są gwałtownych 
zwrotów. Także te z pierwszego etapu 
życia, który jest mało znany szerszej 
publiczności, choć przez historyków 
doskonale udokumentowany. Najle-
piej współczesnej opinii publicznej 
znane są dzieje Generała, związane 
z tworzeniem Armii Polskiej w Związ-
ku Sowieckim i uratowaniem stu kil-
kudziesięciu tysięcy Polaków przed 
niechybną śmiercią w Sowietach oraz 
późniejszy bohaterski szlak bojowy 
przez Bliski Wschód do Włoch - pod 
Monte Cassino, Ankonę, aż do Bolonii. 
Jak Pani wspomina późniejsze lata, 
po Pani urodzeniu w Wielkiej Brytanii 
już w Londynie na powojennej emi-
gracji.

AMA.: - Z jednej strony były 
to dla mnie lata beztroskiego, nor-
malnego szczęśliwego dzieciń-
stwa i wieku młodzieńczego pod 
opieką kochających rodziców. 
Z drugiej strony wcześnie zaczę-
łam odczuwać, że mój ojciec nie 
jest zwykłym człowiekiem. Że 
otacza go nimb szczególnego sza-
cunku i poważania. Że jest sym-
bolem, znakiem nadziei dla rzesz 
Polaków znajdujących na wymu-
szonej emigracji politycznej poza 
Polską, ale i motorem ogromnej 
ludzkiej pracy, podejmowanej 
przez emigrację. Z pewnością, 
gdy jako mała dziewczynka by-
łam zabierana przez rodziców na 
różne uroczystości patriotycz-
ne, kombatanckie i narodowe, 
gdzie nie było dzieci, tylko żoł-
nierze mego ojca, nie budziło to 
mego przesadnego entuzjazmu, 
ale atmosfera zapadała w serce 
i duszę. Do dzisiaj odczuwam 
dreszcz emocji, gdy słyszę roz-
brzmiewającą w mych uszach, 
jak echo sprzed lat, odpowiedź 
„czołem Panie Generale”, któ-
rą witano mego ojca na różnych 
spotkaniach. Dlatego bardzo się 
cieszyłam na przypadający w tym 
roku jubileusz, bowiem towarzy-
szyłam ojcu na uroczystościach 
na Monte Cassino w 25 roczni-
cę bitwy, rok przed jego śmier-
cią. Bardzo żeśmy się wtedy bały 
z Mamą, że Generał ze względu 
na stan zdrowia i ogromne emo-
cje nie przeżyje tego wydarzenia. 
Sam mówił zresztą, że nie byłoby 
dla niego piękniejszego miejsca 
na zakończenie życia, niż umrzeć 
tam , gdzie ginęli jego żołnierze, 
walcząc na dalekiej włoskiej zie-
mi o honor Polski i wolność na-

szą, jak i wszystkich ofiar II. Woj-
ny Światowej. W pewnym sensie 
to jego marzenie się spełniło, bo 
uroczystości rocznicowe wpraw-
dzie przeżył, wróciliśmy szczę-
śliwie do Londynu, ale ostatecz-
nie zmarł 12 maja rok później 
w rocznicę dnia, w którym rozpo-
częła się bitwa o Monte Cassino 
i został pochowany wśród swo-
ich żołnierzy na naszym cmenta-
rzu pod Klasztorem. Tam po la-
tach, w 2010 roku, dołączyła do 
niego moja mama, z którą osta-
tecznie spoczywa we wspólnym 
grobie. Dlatego uważałam, za 
szczególny dar, że jako Ambasa-
dor Rzeczypospolitej przy Kwi-
rynale, będę mogła zorganizować 
niezwykłe uroczystości 50-lecia 
śmierci mego ojca, zbiegające się 
z rocznicą stulecia urodzin na-
szego wielkiego rodaka świętego 
Jana Pawła II. Przygotowywali-
śmy szereg ważnych i pięknych 
wydarzeń, koncertów, sesji na-
ukowych, wystaw i nabożeństw. 
Pierwszy raz oprócz weteranów 
i harcerzy w uroczystościach mia-
ło wziąć udział także liczne gro-
no braci kurkowych i kontynu-
atorów tradycji polskiej kawalerii 
ze Zjednoczenia Organizacji Hi-
storycznych i Strzeleckich Brac-
two Kurkowe Rzeczypospolitej 
na czele z Łomżyńskimi Braćmi 
Kurkowymi, których serdecz-
nie wspominam z czasów, gdy 
byłam senatorem reprezentują-
cym, bardzo bliską memu sercu 
do dzisiaj Ziemię Łomżyńską. 
Niestety pandemia pokrzyżowa-
ła całkowicie te plany i majowe 
uroczystości będą miały jedynie 
symboliczny charakter, wymu-
szony zarazą. Choć wierzę, że 

w sercach wszyscy będziemy pa-
miętać o trudach i dziełach mego 
ojca i jego żołnierzy, a po powro-
cie do normalności uczcimy te 
ważne rocznice w odpowiednim 
momencie razem we Włoszech. 
A moich wielu łomżyńskich 
przyjaciół i znajomych odwiedzę 
w ich rodzinnej Łomży, gdy tylko 
będzie ku temu szansa.

GRK.: - Pamięć o trudach i dziełach 
Generała Andersa i jego Żołnierzy jest 
wciąż żywa i trwa. Które z momentów 
jego życia uważa Pani za najważniej-
sze, dzisiaj patrząc z dystansu na jego 
życiową drogę?

AMA:  - Niewątpliwie wy-
prowadzenie i uratowanie od 
śmierci ogromnej liczby Pola-
ków, którzy dzięki jego decyzji 
i stanowczości opuścili Związek 
Sowiecki wraz z Armią Polską. 
Także Monte Cassino zawsze 
pozostanie najbardziej chwaleb-
nym znakiem. Ale oprócz tego 
myślę, że szczególne podkreśle-
nie należy się jeszcze jednej de-
cyzji ojca, która do dzisiaj ma 
swoje znaczące konsekwencje. 
Otóż Ojciec był nie tylko Ge-
nerałem. Wojskowym zapatrzo-
nym jedynie w kwestie militarne. 
Był wizjonerem. Mężem stanu. 
Rozumiał, że największym skar-
bem narodu są ludzie. Ich poten-
cjał. Szczególnie młodzi, którym 
nawet w najtrudniejszych wa-
runkach trzeba dać szansę roz-
woju. Cały czas, już w trakcie 
wojny stawiał na konieczność 
wychowania i kształcenia dzie-
ci i młodzieży. Pani Prezyden-
towa Karolina Kaczorowska do 
dzisiaj powtarza, że najbardziej 
jest wdzięczna Generałowi, nie 

tylko za to, że jak przysłowiowy 
Mojżesz przeprowadził Polaków 
z Rosji przez Morze Czerwone”, 
ale że „w 1943 roku wysłał do 
obozów uchodźców w Afryce 
i w innych miejscach, gdzie prze-
bywały wyprowadzone z Sowie-
tów polskie dzieci i rodziny jego 
żołnierzy, młodych, zdolnych 
oficerów odpowiedzialnych za 
budowę polskiego harcerstwa, 
które kształtowało postawy emi-
gracyjnych dzieci i młodzieży. 
Wśród tych oficerów najbardziej 
znanym był, późniejszy ksiądz 
i Kapelan Golgoty Wschodu, 
a ówczesny rotmistrz Pułku Uła-
nów Krechowieckich Zdzisław 
Jastrzębiec Peszkowski. Później 
już w Palestynie i następnie we 
Włoszech Generał Anders wy-
trwale rozwijał polskie szkolnic-
two, które dawało żołnierzom 
wykształcenie. Tak np. maturę 
we Włoszech, która umożliwiła 
mu późniejsze studia w Londy-
nie, uzyskał późniejszy ostatni 
prezydent II RP Ryszard Kaczo-
rowski. Ukoronowaniem tej tro-
ski o edukacje i wychowanie było 
odrodzenie z woli Generała 
w Wielkiej Brytanii Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej, instytucji która 
do dzisiaj odrywa ogromne zna-
czenie poza Polską w kształceniu 
patriotycznym młodzieży o pol-
skich korzeniach, która wzrasta-
jąc na emigracji, dzięki szkołom 
prowadzonym przez Polską Ma-
cierz Szkolną, pozostaje w sercu 
Polakami i staje się naturalny-
mi ambasadorami naszej ojczy-
zny w całym świecie. Spotykam 
wszędzie potomków żołnierzy 
mego ojca, czasami już w dru-
gim, a nawet trzecim pokoleniu 
na emigracji, którzy podkreśla-
ją rolę i znaczenie powojennej 
pracy mego ojca wśród Polaków 
poza krajem, jako Naczelne-
go Wodza, Następcy Prezyden-
ta RP i Członka Rady Trzech, 
której efektem do dzisiaj jest 
więź między nimi a dawną oj-
czyzną ich przodków. To wielka 
wartość, która początek wzięła 
w słynnym powiedzeniu ojca, 
„że nie wszyscy, ale jednak doj-
dziemy do wolnej Polski”, czego 
symbolicznie zarówno w imie-
niu mego ojca, jak i jego żołnie-
rzy, dokonał prezydent Ryszard 
Kaczorowski wracając z Lon-
dynu w 1990 do Rzeczypospo-
litej po upadku komunizmy 
i przekazując narodowi insy-
gnia prezydenckiej władzy, jak 
i zobowiązanie utrzymania więzi 
z potomkami Polaków zmuszo-
nych do politycznej emigracji 
przez II wojnę światową.

Pamięć o moim Ojcu, oprócz wymiernego smutku, jest także 
pamięcią o całym pokoleniu, które Generał Anders reprezentował

Anna Maria Anders po rozmowie z Arturem Filipkowskim, o książce poświęconej ojcu. Kwiecień 2015, studio Telewizji Narew
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Napięcie, napięcie... do końca 
napięcie. W tym wypadku 
w sloganie „tylko dla ludzi 

o mocnych nerwach” nie ma 
cienia przesady. 

To thriller psychologiczny, jedna 
z najlepszych ekranizacji prozy Stephena 
Kinga (który zasłużenie cieszy się tytułem 
„króla horroru”), z rewelacyjnymi kreacja-
mi Jamesa Caana i Kathy Bates, która za 
rolę niebezpiecznej psychopatki terrory-
zującej swojego ulubionego pisarza otrzy-
mała Oscara i Złoty Glob. 

Znany pisarz Paul Sheldon ( James 
Caan), który zdobył sławę i pieniądze 
dzięki serii ckliwych powieści o tytuło-
wej Misery, właśnie zakończył kolejne 
dzieło, które jak zwykle pisał w swej 
górskiej chacie. Sheldon mając serdecz-
nie dość bohaterki, uśmiercił ją, tym 
samym kończąc cykl. Jednak wracając 
do cywilizacji samochodem, z maszy-
nopisem w teczce, ma ciężki wypadek. 
I szczęście, bo w ostatniej chwili ratuje 
go Annie Wilkes (Katy Bates), 40-letnia 
pielęgniarka. 

Mieszkająca samotnie kobieta jest 
zarazem fanatyczną wielbicielką Misery 
(z niecierpliwością czekającą na dalszy 
ciąg losów ulubionej bohaterki) i z mat-
czyną czułością opiekuje się pisarzem. 

Pod troskliwą opieką swojej wielbi-
cielki Paul powoli powraca do zdrowia – 
wciąż jest jednak przykuty do łóżka i o sa-
modzielnym poruszaniu się nie ma mowy. 
Annie początkowo jest uszczęśliwiona 
możliwością pielęgnacji swojego ukocha-
nego autora. 

Zmienia jednak zdanie, kiedy dowia-
duje się, że Sheldon zamierza w najnow-
szej książce zakończyć cykl przygód jej 
ulubionej bohaterki – Misery. Miła do tej 
pory gospodyni przeobraża się we wście-
kłą furiatkę, terroryzuje pisarza i zmusza 
go, by przerobił powieść pod jej dyktan-
do. Sheldon zdaje sobie powoli sprawę, 
że stał się bezradnym więźniem w domu 
niebezpiecznej i zdolnej do wszystkiego 
psychopatki. Annie nie cofnie się przed 
niczym, by tylko pisarz nie wydostał się na 
zewnątrz. Rozpoczyna się niebezpieczna 
gra, której stawką jest życie uwięzionego 
mężczyzny.

Pośród wszystkich thrillerów z psy-
chopatami w rolach głównych „Misery” 
zajmuje wyjątkową pozycję, nie tylko ze 
względu na znakomitą jakość filmu, ale 
również ze względu na to, że gdy w więk-
szości obrazów czarnym charakterem jest 
morderca z bliznami na twarzy i spluwą 
w ręce, tutaj największą grozę budzi miła, 
opiekuńcza, trochę otyła pielęgniarka An-
nie Wilkes – pisze Maciek Kukowski na 
film.org.pl.

W filmie, gdzie akcja jest wręcz sta-
tyczna, prawie wszystko dzieje się w domu 
Annie i przede wszystkim pokoju Paula 
(z wyjątkiem scen pokazujących śledztwo 
prowadzone przez miejscowego szeryfa), 
z minuty na minutę narasta napięcie i nie-
pokój.

Bates stworzyła znakomitą postać ko-
biety szalonej, ale nie do końca złej. Kobie-
ty spragnionej miłości. Bates – wcześniej 
aktorka mało znana – stworzyła w tym 
filmie swoją najlepszą kreację aktorską, 
ale także jedną z najlepszych kreacji aktor-
skich kina dwudziestego wieku. Nie moż-
na jej nic zarzucić, tak wciela się w swoją 
rolę, że widz za każdym razem widząc ją, 
przeżywa dreszczyk emocji. Fenomenalna 
Kathy Bates porusza widza do głębi. Raz 
jest ciepłą, sympatyczną kobietą mogącą 
zdobyć serce niejednego mężczyzny, by 
pod wpływem impulsu włączyć w sobie 
wzajemnie napędzającą się spiralę nega-
tywnych emocji prowadzącą do gwał-
townego wybuchu. Połączyła wiele cech 
charakteru uchodzących za przeciwne. 
W jednej scenie śmiejemy się z jej naiwno-
ści – a za chwilę uśmiech znika, pojawia się 
nóż, młot i pani Wilkes pokazuje pazury! 

Paul to człowiek, który znajduje się 
w sytuacji bez wyjścia. Jest słaby i bez-
radny; z połamanymi nogami znajduje 
się w ekstremalnej sytuacji, nie może się 
poruszać – a mimo to podejmuje walkę 
z kobietą, od której paradoksalnie jest uza-
leżniony. James Caan, grający Paula Shel-
dona mógłby wypaść blado na tle Kathy, 
ale jednak swoją rolę zagrał wyśmienicie 
i za to mu chwała, bo gdy ma się u boku 
tak wspaniałą aktorkę, to nie jest łatwo 
wypaść dobrze. 

Pewnie nie wiesz...
Propozycję zagrania roli Paula Shel-

dona odrzucili: Warren Beatty, Robert De 
Niro, Jack Nicholson, Michael Douglas, 
Harrison Ford, Mel Gibson, Gene Hackman, 
Dustin Hoffman, Kevin Kline, Al Pacino, 
William Hurt oraz Robert Redford.

Kathy Bates była zawiedziona, że wy-
cięto scenę, w której grana przez nią boha-
terka jako narzędzia mordu używa kosiarki 
do trawy. Reżyser obawiał się, że ta scena 
może być dla widzów śmieszna.

James Caan pojawił się kiedyś na planie 
skacowany i wszystkie sceny, które nakręcił 
tego dnia, były do wyrzucenia. Rob Reiner 
(reżyser) powiedział Caanowi, nie chcąc mu 
sprawiać przykrości, że trzeba powtórzyć 
zdjęcia, z przyczyn... technicznych. Kiedy 
Caan dowiedział się, że nie była to prawda, 
zaoferował, że sam zapłaci za te dodatkowe 
koszty.

James Caan musiał leżeć w łóżku przez 
piętnaście tygodni filmowania. 

Annie Wilkes zajęła siedemnaste miej-
sce na liście „100 kultowych złoczyńców” 
stworzonej przez amerykańskie instytuty 
filmowe.

Wypadek samochodowy zarejestrowało 
dziewięć kamer.

James Caan przyznał, że nie przeczytał 
książki przed rozpoczęciem zdjęć. 

Rob Reiner(reżyser) gra rolę pilota heli-
koptera.

To scenarzysta William Goldman zasu-
gerował reżyserowi, by obsadził w głównej 
roli, mało znana wtedy aktorkę, Kathy Ba-
tes.

Misery
Stopklatka piątek 23.45

HALO TV NA WEEKEND 15–17.05

„I nie myśl, że ktoś po ciebie przyjdzie.  
Ani lekarze, ani twoja agentka,  

ani rodzina. Ponieważ nie 
zadzwoniłam do nikogo. Nikt nie wie, że 

tu jesteś. I módl się, aby nic złego mi się 
nie stało. Bo gdy ja umrę, ty umrzesz”.

Misery

Pani się tobą zaopiekuje
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dla siebie
Ślady zbrodni

Metro piątek 22.00

Thriller. Były policjant, Tom Cutler, sprząta domy, 

mieszkania, w których ktoś umarł albo został 

zamordowany. Pewnego dnia przyjmuje zlecenie 

sprzątnięcia mieszkania, w którym doszło do zabójstwa. 

Wkrótce rozumie, że posłużono się nim, by usunąć 

dowody zbrodni.

Cop Land
TV Puls piątek 22.25

Kryminalny. Zamieszkałe głównie przez policjantów 

miasto Garrison wydaje się oazą praworządności. 

Jednak prowadzone przez detektywa z wydziału spraw 

wewnętrznych śledztwo ujawnia od lat skrywane 

tajemnice.

Nieuchronna 
sprawiedliwość

TV Puls sobota 23.30

Sensacyjny. John Nguyen, weteran wojny w Iraku, jest 

świadkiem napaści na młodą kobietę. Ratując ją, zabija 

kilku członków gangu motocyklowego. W ten sposób staje 

się celem zemsty bandy Hollisa (Dolph Lundgren).

Dar
Polsat sobota 23.55

Thriller. Simon i Robyn są młodym, szczęśliwym 

małżeństwem. Pewnego dnia spotykają dawnego kolegę 

Simona, Gordo. Mężczyzna przysyła parze upominki, które 

z czasem stają się coraz bardziej niepokojące.

500 dni miłości
TVP Kultura sobota 20.10, niedziela 11.55

Komedia romantyczna. Tom, niepoprawny romantyk, 

spotyka na swej drodze Summer. Wierzy, że jest to 

kobieta zesłana mu przez los. Robi wszystko, żeby ona 

zwróciła na niego uwagę. Lecz Summer nie wierzy 

w miłość. To kawałek zwykłego życia, pokazanego 

z przymrużeniem oka, bez bajkowej otoczki 

i hollywoodzkiego lukru.

Urwanie 
głowy

Trup na 
wyspie

Szczęśliwe małżeństwo postanawia 
spędzić romantyczny weekend  

na pięknej wyspie. 
George (Harvey Keitel) jest bogatym, szanowa-

nym sędzią z dużym doświadczeniem i jednocześnie 
mężczyzną chorobliwie zazdrosnym. Młodsza od 
niego, piękna żona Nathalie (Cameron Diaz) ma za 
sobą przeszłość, o której wolałaby zapomnieć. Pobyt 
na wyspie jest początkowo czystą sielanką. Parze to-
warzyszy rzeźbiarz Lance, przyjaciel Nathalie z dzie-
ciństwa. 

Kiedy Lance wypływa razem z Georgem na ryby, 
na wyspie pojawia się jeszcze ktoś. To Kent, były 
chłopak Nathalie. Kobieta nie jest zadowolona z nie-
spodziewanej wizyty. Kent jest namolny i wieczorek 

z byłym nie należy do przyjemności. Upojony alko-
holem mężczyzna w końcu zasypia w łóżku Natha-
lie. Rankiem bohaterka z przerażeniem odkrywa, że 
Kent jest martwy. 

Właśnie z wycieczki wracają George i Lance. To 
dopiero początek kłopotów.

Reżyser, Jim Wilson płynnie połączył elementy 
czarnej komedii, melodramatu, thrillera, a nawet 
farsy z wciągającym wątkiem sensacyjnym. Akcja 
jest żywa, pełna zaskakujących zwrotów, trzymająca 
w napięciu. Błyskotliwe dialogi, kuriozalne perypetie 
i spora dawka humoru to atuty tego filmu. 

Urwanie głowy
Nowa TV piątek 21.00

Miłość jak narkotyk

Czworo  
do miłości

Sam jest zrozpaczony po rozstaniu z miłością 
swojego życia. Linda zostawiła go dla pochodzące-
go z Francji Antona. Porzucony mężczyzna jedzie 
do Nowego Jorku i koczuje w opuszczonym domu 
naprzeciwko apartamentu, w którym mieszka jego 
była dziewczyna. Postanawia zrobić wszystko, by 
Linda odeszła od kochanka. 

Po paru tygodniach dołącza do niego urocza 
Maggie. Dziewczyna chce zemścić się na Antonie, 
byłym narzeczonym. Wkrótce zawiązują coś w ro-
dzaju sojuszu. Maggie udaje się 
przekonać Sama, że jedy-
nym sposobem na od-
zyskanie Lindy jest 
upokorzenie Antona 

i zniszczenie mu życia. Kiedy romans Lindy i Anto-
na rozwija się w najlepsze, Sam i Maggie wspólnie 
opracowują plan zemsty. Wszystko idzie w jak naj-
lepszym kierunku, ale do czasu.... Los płata im figla.

Pewnie nie wiesz...
Krytycy byli zgodni: „Piękna Meg Ryan i Matthew 

Broderick stworzeni są do grania w komediach roman-
tycznych”. 

Robert Gordon napisał scenariusz wtedy, gdy był 
załamany po rozpadzie własnego związku.

Johnny Depp był pierwszym wyborem, do roli 
Sama, zanim obsadzono Matthew Brodericka.

Miłość jak narkotyk
TVN7 sobota 15.25



Agenci

Wielki 
łup

Robert Bobby Trench (Denzel Washington) 
i Michael Stig Stigman (Mark Wahlberg) to dwaj 
przestępcy pracujący ze sobą od pewnego czasu. 
Razem postanawiają napaść na bank, w którym 
meksykański handlarz narkotyków przechowuje 
trzy miliony dolarów, a przynajmniej tak wydaje 
się bohaterom. 

W rzeczywistości Bobby jest agentem agen-
cji antynarkotykowej, a Stig podoficerem Biura 

Wywiadu Marynarki Wojennej. Obaj myślą, że 
ich partner jest prawdziwym przestępcą i chcą 
go rozpracować. Podczas napadu Bobby i Stig 
niespodziewanie zgarniają z banku 43 miliony 
dolarów. Wkrótce okazuje się, że pieniądze na-
leżą do CIA. W pościg za złodziejami rusza bez-
względny agent Earl. Aby przeżyć, Bobby i Stig 
muszą współpracować i zaufać sobie na nowo.

Pewnie nie wiesz...
Wiele najlepszych dialogów w filmie było 

improwizowanych przez Denzela Washingtona 
i Marka Wahlberga .

Wahlberg żuje gumę w prawie każdej scenie 
w filmie.

Agenci
TV4 sobota 23.00

Polowanie na łowcę

Kobiety  
na celowniku

Robert Hansen ( John Cusack) jest zapalonym myśliwym. 
Od wielu lat oddaje się swojemu hobby z wielkim zaangażowa-
niem, można by rzec, że to jego życiowa pasja. Jednak w odróż-
nieniu od innych myśliwych, Robert nie poluje na zwierzęta. 
Na swoje ofiary wybiera młode ładne kobiety. Wywozi je w od-
ludne lasy Alaski, następnie puszcza wolno i upaja się polowa-
niem, którego zwieńczeniem jest zawsze śmierć dziewczyny. 

Tym razem następują nieprzewidziane komplikacje. 
Zwierzyna łowna w osobie 17-letniej Cindy (Vanessa Hud-
gens) wymyka mu się z rąk. Policja jednak nie otacza jej nale-
żytą opieką i – jako że dziewczyna jest prostytutką – nie trak-
tuje jej zeznań poważnie. Jedynym sprzymierzeńcem okazuje 
się detektyw Jack Halcombe (Nicolas Cage). Razem spróbują 
zapolować na myśliwego…

Film oparty jest na autentycznych wydarzeniach. 

Pewnie nie wiesz...
Robert Christian Hansen (1939-2014) to amerykański se-

ryjny morderca. W latach 1971–1983 zamordował w okolicach 
Anchorage na Alasce 17 kobiet. Hansen porywał kobiety, gwałcił 
i wywoził do lasów w okolicach rzeki Knik River, gdzie dokony-
wał rytualnego polowania na nie. Gdy wytropił ofiarę, mordował 
ją strzałem z karabinu Ruger Mini-14. Został skazany na 461 lat 
pozbawienia wolności, bez możliwości zwolnienia warunkowego. 
Zmarł w szpitalu w Anchorage w wieku 75 lat.

Dom Roberta Hansena w filmie jest tym, w którym żył praw-
dziwy Hansen.

Kiedy Halcombe (Nicholas Cage) przegląda akta zaginio-
nych dziewczyn, zdjęcia, które ogląda i które wiszą później na 
ścianie na posterunku, są fotografiami prawdziwych ofiar

Polowanie na łowcę
TV Puls sobota 21.30

Tylko dla orłów

Niedostępny zamek
Podczas II wojny światowej grupa angielskich koman-

dosów pod dowództwem majora Smitha (Richard Burton) 
otrzymuje zadanie uwolnienia amerykańskiego generała 
uwięzionego w forcie położonym w Alpach. W oddziale ko-
mandosów jest amerykański porucznik Morris Schaffer (Clint 
Eastwood). Żołnierze muszą się przedostać do pilnie strzeżo-
nej twierdzy. Jedyną drogą jest kolejka linowa. Okazuje się, że 
w oddziale jest zdrajca, który udaremnia wszelkie akcje bry-
tyjskiego wywiadu. 

To jeden z najpopularniejszych filmów o II wojnie świato-
wej (ze wspaniałymi rolami Clinta Eastwooda i Richarda Bur-
tona). Film imponuje jako widowisko: wysokogórska sceneria 
w jakich musi być przeprowadzona ryzykowna operacja, stwo-
rzyła realizatorom idealną szansę na zrobienie znakomitego, 
efektownego, do dziś budzącego emocje kina. Film należy do 
klasyki filmów wojennych.

Pewnie nie wiesz...
Podczas kręcenia jednej ze scen doszło do poważnego wypad-

ku, w którym mocno poparzeni zostali producent Elliott Kastner 
i reżyser Brian G. Hutton.

Derren Nesbitt grający majora von Hapena niemal stracił 
wzrok, bo ładunek umieszczony na piersi, wybuchł na twarz, a nie 
jak planowano do przodu.

W scenach, w których Richard Burton i Clint Eastwood wspi-
nają się po stromych ścianach fortecy, Burton porusza się z łatwo-
ścią, podczas gdy Eastwoodowi idzie to ciężko. Burton, prowa-
dził niezdrowy tryb życia, nie miał sił, korzystał więc z pomocy 
„dźwigu” (później wykasowanym), podczas gdy zdrowy Eastwo-
od rzeczywiście wspinał się na ścianę. 

Richard Burton podczas kręcenia filmu dużo pił.
Clint Eastwood odmówił obcięcia włosów do roli.
Richard Burton otrzymał honorarium w wysokości 1,2 milio-

na dolarów. Clint Eastwood 800 tys. dolarów (rok 1968).
Tylko dla orłów 

TVN niedziela 14.35

wybierz  
coś  

dla siebie
Ślady zbrodni

Metro piątek 22.00

Thriller. Były policjant, Tom Cutler, sprząta domy, 

mieszkania, w których ktoś umarł albo został 

zamordowany. Pewnego dnia przyjmuje zlecenie 

sprzątnięcia mieszkania, w którym doszło do zabójstwa. 

Wkrótce rozumie, że posłużono się nim, by usunąć 

dowody zbrodni.

Cop Land
TV Puls piątek 22.25

Kryminalny. Zamieszkałe głównie przez policjantów 

miasto Garrison wydaje się oazą praworządności. 

Jednak prowadzone przez detektywa z wydziału spraw 

wewnętrznych śledztwo ujawnia od lat skrywane 

tajemnice.

Nieuchronna 
sprawiedliwość

TV Puls sobota 23.30

Sensacyjny. John Nguyen, weteran wojny w Iraku, jest 

świadkiem napaści na młodą kobietę. Ratując ją, zabija 

kilku członków gangu motocyklowego. W ten sposób staje 

się celem zemsty bandy Hollisa (Dolph Lundgren).

Dar
Polsat sobota 23.55

Thriller. Simon i Robyn są młodym, szczęśliwym 

małżeństwem. Pewnego dnia spotykają dawnego kolegę 

Simona, Gordo. Mężczyzna przysyła parze upominki, które 

z czasem stają się coraz bardziej niepokojące.

500 dni miłości
TVP Kultura sobota 20.10, niedziela 11.55

Komedia romantyczna. Tom, niepoprawny romantyk, 

spotyka na swej drodze Summer. Wierzy, że jest to 

kobieta zesłana mu przez los. Robi wszystko, żeby ona 

zwróciła na niego uwagę. Lecz Summer nie wierzy 

w miłość. To kawałek zwykłego życia, pokazanego 

z przymrużeniem oka, bez bajkowej otoczki 

i hollywoodzkiego lukru.

Urwanie 
głowy

Trup na 
wyspie

Szczęśliwe małżeństwo postanawia 
spędzić romantyczny weekend  

na pięknej wyspie. 
George (Harvey Keitel) jest bogatym, szanowa-

nym sędzią z dużym doświadczeniem i jednocześnie 
mężczyzną chorobliwie zazdrosnym. Młodsza od 
niego, piękna żona Nathalie (Cameron Diaz) ma za 
sobą przeszłość, o której wolałaby zapomnieć. Pobyt 
na wyspie jest początkowo czystą sielanką. Parze to-
warzyszy rzeźbiarz Lance, przyjaciel Nathalie z dzie-
ciństwa. 

Kiedy Lance wypływa razem z Georgem na ryby, 
na wyspie pojawia się jeszcze ktoś. To Kent, były 
chłopak Nathalie. Kobieta nie jest zadowolona z nie-
spodziewanej wizyty. Kent jest namolny i wieczorek 

z byłym nie należy do przyjemności. Upojony alko-
holem mężczyzna w końcu zasypia w łóżku Natha-
lie. Rankiem bohaterka z przerażeniem odkrywa, że 
Kent jest martwy. 

Właśnie z wycieczki wracają George i Lance. To 
dopiero początek kłopotów.

Reżyser, Jim Wilson płynnie połączył elementy 
czarnej komedii, melodramatu, thrillera, a nawet 
farsy z wciągającym wątkiem sensacyjnym. Akcja 
jest żywa, pełna zaskakujących zwrotów, trzymająca 
w napięciu. Błyskotliwe dialogi, kuriozalne perypetie 
i spora dawka humoru to atuty tego filmu. 

Urwanie głowy
Nowa TV piątek 21.00

Miłość jak narkotyk

Czworo  
do miłości

Sam jest zrozpaczony po rozstaniu z miłością 
swojego życia. Linda zostawiła go dla pochodzące-
go z Francji Antona. Porzucony mężczyzna jedzie 
do Nowego Jorku i koczuje w opuszczonym domu 
naprzeciwko apartamentu, w którym mieszka jego 
była dziewczyna. Postanawia zrobić wszystko, by 
Linda odeszła od kochanka. 

Po paru tygodniach dołącza do niego urocza 
Maggie. Dziewczyna chce zemścić się na Antonie, 
byłym narzeczonym. Wkrótce zawiązują coś w ro-
dzaju sojuszu. Maggie udaje się 
przekonać Sama, że jedy-
nym sposobem na od-
zyskanie Lindy jest 
upokorzenie Antona 

i zniszczenie mu życia. Kiedy romans Lindy i Anto-
na rozwija się w najlepsze, Sam i Maggie wspólnie 
opracowują plan zemsty. Wszystko idzie w jak naj-
lepszym kierunku, ale do czasu.... Los płata im figla.

Pewnie nie wiesz...
Krytycy byli zgodni: „Piękna Meg Ryan i Matthew 

Broderick stworzeni są do grania w komediach roman-
tycznych”. 

Robert Gordon napisał scenariusz wtedy, gdy był 
załamany po rozpadzie własnego związku.

Johnny Depp był pierwszym wyborem, do roli 
Sama, zanim obsadzono Matthew Brodericka.

Miłość jak narkotyk
TVN7 sobota 15.25



Część kolejną cyklu o nazwiskach roz-
poczyna antroponim Młynarczyk, który 
reprezentuje tzw. nazwiska odzawodo-
we, czyli pochodzące od nazw zawodów. 
Niekiedy zachowały one w sobie nazwę 
zawodu wykonywanego przez naszego 
praprzodka, ponieważ jak widzimy w ety-
mologii nazwiska Młynarczyk, znajdują 
się aż trzy synonimy objaśniające praw-
dopodobne znaczenie tej nazwy: młynek 
‘urządzenie lub część urządzenia do mie-
lenia, rozdrabniania, przerabiania np. pro-
duktów spożywczych na proszek’; młynarz 
‘rzemieślnik zajmujący się młynarstwem, 
człowiek pracujący w młynie lub nim za-
rządzający, właściciel młyna’; młynarczyk 
‘czeladnik młynarski; pomocnik młynarza’ 
(por. SJPDor, s. 770).

W źródłach łomżyńskich to nazwisko 
pojawia się w 1614 roku w Łomży. W ga-
zecie „Wspólna Praca” nr 9, z 1927 r. czy-
tamy:

„8 listopada odbyło się pierwsze po-
siedzenie Sejmiku Kolneńskiego. W jego 
skład weszli: Banach i Krupka z gm. Turośl, 
Cichy i Nadolny z gm. Gawrychy, Cwalina 
i Kisielnicki z gm. Rogienice, Dąbkow-
ski i Młynarczyk z gm. Łyse, Kapelański 
i Bursztyn z gm. Kolno, Kraiński i Rogow-
ski z gm. Przytuły, Lipiński i Pieńkow-
ski z gm. Jedwabne, Ruinko i Winkelman 
z gm. Czerwone, Kozikowski i Zylbersz-

tejn z gm. Stawiski. Do wydziału powiato-
wego wybrano Miszewskiego – komisarz 
ziemski, Al. Madraka z Lipnik gm. Łyse, Br. 
Rainko z Zabiela gm. Czerwone, Pieńkow-
skiego z Pieńk Borowych gm. Jedwabne, 
Banacha z Ciecior gm. Turośl i Kisielnic-
kiego z Łub gm. Rogienica. Z wyjątkiem 
Kisielnickiego wszyscy należą do stronnic-
twa „Wyzwolenie”. Do rady Wojewódzkiej 
wybrano Stanisława Krupkę. (WP 9)

W okolicznych miejscowościach zaś 
mamy jego poświadczenia w metrykach 
z Jedwabnego, w których znajdujemy 
m.in.: Młynarczyka Jana, syna Rajmun-
da lat 19, włościanina, rolnika i Zofii Ze-
jer lat 23, urodzonego w Orlikowie 11.01; 
7/1906; Ślub w Jedwabnem 06.02.1924 
z Zofią Dzieniszewską: Młynarczyk He-
lenę, córkę Rajmunda lat 25, włościanina, 
rolnika i Zofii Zejer lat 28, urodzoną w Or-
likowie 15.09; 118/1910.

W Księdze pamięci łomżyńskiej gminy 
żydowskiej w Łomży (do nabycia obecnie 
w siedzibie Łomżyńskiego Towarzystwa 
Naukowego im. Wagów w Łomży) znaj-
dujemy następującą informację o jednym 
z nosicieli tego nazwiska: „W kole amator-
skim każdy aktor był „gwiazdą” w swoim 
rodzaju. Jaakow Młynarczyk (właściciel 
zakładu fotograficznego „Bernardi”) grał 
role „amantów” ze względu na zdolności 
wyrażania silnych dramatycznych uczuć 
i był także jednym z najważniejszych dzia-
łaczy w dziedzinie teatralnej”. Inni przed-
stawiciele żydowskiej społeczności miasta 
o tym nazwisku to m.in.:

MŁYNARCZYK:  Młynarczyk Herszk 
Lejba, Szmul; 5/1853, Łomża; Młynar-
czyk Cyrla, Szmul; 36/1861, Łomża; Mły-
narczyk Fajba Szmul, Gerszk; 19/1878, 
Łomża; Młynarczyk Rochla Leja, Gerszk; 
6/1884, Łomża. 

Na jednym ze zdjęć Księgi pamięci 
łomżyńskiej gminy żydowskiej w Łomży 
zachował się nawet wizerunek przedstawi-
cielki rodziny Młynarczyków, Ryfki. 

Do grupy nazwisk odzawodowych na-
leżą też np.: Monczek, Oliwnik/Olewnik 
(por. niżej), Piwowarski czy Wagner – na-
zwisko utworzone od nazwy osobowej 
Wägner, ta od śrwniem. wagener, niem. 
Wagner ‘kołodziej, stelmach’ (za: NP2, s. 
646), czyli ‘wyrabiający koła’. Dodatko-
wo nazwisko to zachowało ślad informa-
cji o pochodzeniu jego nosicieli, ponieważ 
wyraz podstawowy to apelatyw z języka 
niemieckiego. Niekiedy nazwiska ulega-
ły spolszczeniu, stąd takie ich postaci, jak: 
Kołodziej, Kołodziejczyk, Kołodziejski, 
Stelmach, Stelmachowski. Współcześnie 
te antroponimy, w ogóle nie są kojarzone 
ze swoim pochodzeniem, ponieważ zawód 
kołodzieja już nie jest uprawiany.

Każde z nazwisk, które przywołuje 
poniższy słownik, posiada swoje zaplecze 
źródłowe, pozwalające na szersze rozezna-

nie w zakresie tożsamości jego nosicieli. 
Źródła z tym związane można odnaleźć na 
łomżyńskiej stronie internetowej: www.
name.lomza.pl

Zachęcam do poszukiwania własnych 
korzeni.

MŁYNARCZYK: Jakub Młinarczyk 
1614, LBŁ 100; nazwisko utworzone od 
ap. młynek, młynarz, młynarczyk (za: 
SEM cz. 1, s. 168) [20].

MOCARSKI: Maciei Mocarski 1841, 
RRŁ 121; nazwisko utworzone od n. msc. 
liczne np. Mocarze łomż. gm. Jedwab-
ne(za: NP 2, s. 110); formnatem -ski [28].

Forma żeńska: Marianna Mocarska 
1878, KOPŁ 63.

MODZELE(W)SKI: Tomasz Mikołaj 
Modzelewski 1790, KACŁ 1127; nazwi-
sko utworzone prawdopodobnie od ap. 
modzel ‘stwardnienie, zgrubienie skóry, 
odcisk’ (za: SHNO t. I, s. 248; SEM cz. 
1, s. 169) formantem -ewski; też od Maz. 
n. msc. Modzele-Górki gm. Rutki-Kossa-
ki; Modzele gm. Grajewo; Stare Modze-
le, Modzele-Wypychy gm. Łomża (por. 
NWHS, s. 148-149) formantem -ewski 
[176].

Forma żeńska: Franciszka Modzelew-
ska 1689, LBŁ 1068.

MONCZEK: Izrael Monczek 1896, 
KS; nazwisko utworzone od podstawy 
mąk-//męk-, por. ap. mąka, męka, męczyć; 
też mączarz ‘handlarz mąką’ (za: NP2, s. 
80) formantem -ek [2].

MORAWSKI: Mikołaj Morawski 
1819, KAŚŁ 1; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp: Morawce, Morawczewice, Mo-
rawka, dziś Morawce, płoc., gm. Krośnie-
wice; Morawki, sier., gm. Błaszki; Maz: 
Mory, ciech., gm. Pokrzywnica; Murawy, 
Morawy, dziś część wsi Morawy Wielkie, 

ostroł., gm. Krzynowłoga Mała; Krpłd: 
Morawsko, przem., gm. Jarosław (za: SEM 
cz. 3, s. 123) formantem -ski [2].

Forma żeńska: Karolina Morawska 
1868, KAŚŁ 35.

MOSZK//MOSZEK: Elka z Mosz-
kow, żona Herszka Berkowicza Brokow-
czyka, 1827, APŁ z. 169; nazwisko utwo-
rzone najpewniej od żyd. im. Mojżesz, 
(Moszko, Mosko, Mosze, Moses) (AŻP 
s. 58, 155) lub od por. Mossel (za: NP2, s. 
118) [4].

Forma żeńska: Etta Mośkowna 1819, 
KAŚŁ 29.

MOŚCICKI: Kazimierz Mościcki 
1867, KAZŁ 89; nazwisko utworzone od 
n. msc. Wlkp: Mościska, pil., gm. Wyso-
ka (za: SEM cz. 3, s. 124) formantem -cki 
[26].

Forma żeńska: Antonina Moscicka 
1831, KAUŁ171.

MROCZKOWSKI: Benedykt Mrocz-
kowski 1692, KAŚŁ 110; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Wlkp: Mroczkowice, 
Mroczkowo, Mroczki, wsie w dawnym po-
wiecie pyzdrskim, dziś zaginione (za: SEM 
cz. 3, s. 124) formantem -ski [43].

Forma żeńska: Rozalia Mroczkowska 
1754, LMŁ 1844.

(MROZOWSKI) Forma żeńska: Jo-
anna Mrozowska wyrobnica 1867, KAZŁ 
40; nazwisko utworzone od por. Mrozew-
ski [5].

MRÓWKO: Jan Mrówko syn Karola 
szeregowy Łomżyńskiego lazaretu miej-
skiego 1896, AMPśT 3; nazwisko utwo-
rzone od por. Mrówczyński [7].

Kolejne dwa nazwiska wskazują na eta-
py kształtowania się polskich nazw osobo-
wych. Widzimy, że w zapisach metrykal-
nych z XVII wieku funkcjonowała nazwa 

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. 14)

Na dole: „Scena żydowska” przy „Ha-Techija” (Odrodzenie) (1917 r.). Stoją (od prawej): Chaim- 
Icchak Glinka, Rywka Młynarczyk, Carke, Bobrowski, Jaakow Safirsztajn; Siedzą: Naftali Wajnberg, 
Jaakow Kawkiewicz (Nerja), Jaakow Piontnicki (Gbeuli), Peciner (Safirsztajn), Icchak Strykowski, 
KPŁGŻ, s. 159.



MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 

osobowa Mścich i Mścichowski, czyli po-
chodzący z Mścich (dawniej Mścichy-Ja-
główek, dzisiaj Mścichy to wieś szlachecka 
i włościańska w gm. Radziłów, pow. Gra-
jewo), a więc z miejscowości, która po-
chodzi od nazwy rodowej powstałej od 
imienia Mścich (też Mścisław, Mścigniew, 
Mścibor), to zaś od mścić (się)  w znacze-
niu ‘wymierzać karę, brać odwet’ (NWHS, 
s. 53). 

MŚCICH: Joachim Mscich 1640, LBŁ 
1654; nazwisko utworzone od Mści-, Mśc-
-ich, to od mścić się ‘wymierzać karę, brać 
odwet’) (za: SEM cz. 1, s. 172-173).

MŚCICHOWSKI: Piotr Msczichow-
ski 1637, LBŁ 1331; nazwisko utworzone 
od od Maz. n. msc. Mścichy gm. Radziłów 
(por. NWHS, s. 149) formantem -owski 
[28].

MUCHA: Kacper Mucha 1613 B, LBŁ 
38; nazwisko utworzone od ap. mucha (za: 
SEM cz. 1, s. 173) [6].

MUCHARSKI: Jan Mucharski 1868, 
KAZS 186; nazwisko utworzone od n. m. 
Mucharz biel., gm. Mucharz (za: NP2, s. 
124) formantem -ski [5].

MUCZYŃSKI: Muczyński 1896, KS; 
nazwisko utworzone od muczyć ‘mówić 
niewyraźnie’ (za: NP2, s. 124) formantem 
-yń+ski [1].

MURACH: Rozalia Murach 1863, KA-
ZŁc 111; nazwisko utworzone od ap. mur 
(za: NP2, s. 125) formantem -ach [1].

Forma żeńska: Rozalia Murachowa 
1869, KAŚŁ 24.

MURA(W)SKI: Michał Murawski 
1810, KAZŁ 355; Henryk Muraski 1830, 
KAUŁ 34; nazwisko utworzone od n. msc. 
Maz: Murawy Wielkie, dziś Morawy Wiel-
kie, ostroł., gm. Krzynowłoga Mała (za: 
SEM cz. 3, s. 124); formantem -ski [22].

Forma żeńska: Zofia Murawska 1791, 
KACŁ 1210.

MURZYN: Marcin Murzyn 1829, 
KAUŁ 210; nazwisko utworzone od ap. 
Murzyn lub murzyn ‘koń maści murzyn-
kowatej’, ‘ptak z czarną głową’, ‘młody cie-
trzew’ (za: SHNO t. I, s. 254) [1].

MUSZYŃSKI: Jan Muszyński wyrob-
nik 1842, WMZŁ 138; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Młp (zapisy także z Krpłd): 
Muszyna, nowosąd., miasto (za: SEM cz. 
3, s. 125) formantem -ski [13].

Forma żeńska: Franciszka Muszyńska 
1815, KAZŁ 145.

MUŻYCKI: Franciszek Mużycki 1811, 
KAUŁ 18; może nazwisko utworzone od 
gw. muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’; też od 
ap. wsch. muż ‘mężczyzna, mąż’ lub od 
muza (por. NP2, s. 127) formantem -cki.

Forma żeńska: Wiktorya Maryanna 
Mużycka 1874, KAŚŁ 30.

Nazwiska na literę n rozpoczyna 
NAGÓRKA, czyli antroponim znany 
w regionie łomżyńskim. Noszą go osoby 
o szlacheckich korzeniach. Na terenie byłe-
go województwa łomżyńskiego notowano 
176 jego nosicieli. Jest to ród, który ma swo-
jego genealoga. O korzeniach Nagórków 
łomżyńskich można poczytać w opracowa-
niach Jerzego Nagórki i jego syna Grzego-
rza, m.in. na stronie: name.lomza.pl, gdzie 
znajdują się ciekawe dokumenty i informa-
cje o przedstawicielach tego rodziny.  

NAGÓRKA: Franciscus Nagorka de 
Lomza 1560, RTA s. 171; nazwisko utwo-
rzone od wyrażenia przyimkowego na go-
rze, na gorę (za: SEM cz. 1, s. 178) lub od 
Maz. n. msc. Nagórki gm. Piątnica, Nagór-
ki-Jabłoń gm. Zambrów (por. NWHS, s. 
150) [6].

NAPIÓRKO(W)SKI: Woyciech Na-
piorkowski 1820, KAZŁc 10; nazwisko 
utworzone od n. m. Maz. Napiórki ostr., 
gm. Rzewnie (za: NP2, s. 138) formantem 
-ski [23].

Forma żeńska: Maryanna Napiorkoska 
1808, KAZŁ 87.

(NAROLEWSKI) Forma żeńska: Flo-
rentyna Narolewska 1873, KAŚŁ 53; na-
zwisko utworzone od n. m. Narol przem., 
gm. Narol (za: NP2, s. 139) formantem 
-ewski [33].

NAWROCKI: Marcin Nawrocki 1693, 
KAŚŁ 122; nazwisko utworzone od n. os. 
Nawrot< nawracać (się), nawrot ‘nawróce-
nie się, powrót na łono’ (za: NMK s. 273) 
formantem -cki [4].

Forma żeńska: Petronela Nawrocka 
1864, KAZŁ 40.

NEJMAK: Ryfka Nejmak 1896, KS; 
może nazwisko utworzone od niem. n. os. 
Neuman, ta od Neuman ‘człowiek nowy, 
przybysz, nowoosiadły’ (por. NP2, s. 
145).

NEJMAN: Nejman Hiel, Lejbka; 
46/1844, Łomża; nazwisko utworzone od 
por. Nejmak [6].

NERKOWSKI: Julianna Nerkowska 
akuszerka 1841, KUŁ 136; 1842, KUŁ 
159, 188, 200; 1843, KUŁ 25; nazwisko 
utworzone prawdopodobnie od ap. ner-
ka, śrwniem. nieme (za: SEM cz. 1, s. 181) 
formantem -owski [11].

NIEDŹWIE(C)DZKI: Tomasz Niedź-
wiecki 1609, MBŁ 447; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Wlkp: Miedźwiad(y), 
Niedźwiad(y), dziś Niedźwiady, bydg., 
gm. Rogowo; Niedźwiady, kal., gm. Ja-
raczewo; Młp: Niedźwiedź, krak., gm. 
Słomniki; Niedźwiedź, tarnob., gm. Bo-
goria; Maz: Miedźwiada, Niedźwiada, 
dziś Niedźwiadna, łomż., gm. Szczuczyn; 
Krpłd: Niedźwiedza (za: SEM cz. 3, s. 
117) formantem -ski [31/9].

Forma żeńska: Zofia Niedźwiecka 
1608, MBŁ 59.

NIEDŹWIEDŹ: Jadwiga Niedzwiedz 
1756, LMŁ 2002; nazwisko utworzone od 
niedźwiedź, miedźwiedź (za: SEM cz. 1, s. 
163) [3].

NIEGOWSKI: Paweł Niegowski 1627, 
LBŁ 312; nazwisko utworzone od n. m. 
Niegowa częst., gm. Niegowa, Niegów 
ostr., gm. Zabrodzie (za: NP1, s. 151) [2].

(NIEMIROWSKI) Forma żeńska: 
Władysława Niemirowska 1864, KAZŁ 
217; nazwisko utworzone od im. staropol-
skiego Niemier, Niemir (za: SHNO cz. I, s. 
261) formantem -owski [5].

NIXA//NIXA: Piotr Nix 1781, KACB 
61; Franciszek Nixa 1811; nazwisko utwo-
rzone prawdopodobnie od formy im. Mi-
kołaj (Nicz, Nik, Nik-s(z) (za: SEM cz. 2, 
s. 93) [40].

NITKOWSKI: Andrzej Nitkowski 1868, 
KAZŁ 175;  nazwisko utworzone od ap. nić 
(za: NP2, s. 147) formantem -owski [7].

Forma żeńska: Marianna Nitkowska 
wyrobnica 1869, KAZŁ 141. 

(NIWIŃSKI) Forma żeńska: Seweryna 
Niwińska 1819, KAZŁ 20; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Niwa w pow. sieradzkim, 
częstochowskim, olkuskim, będzińskim 
lub n. msc. Niwy w pow. łaskim, piotrkow-
skim, włoszczowskim (za: NMK s. 276-
277); też od n. msc. Niwino (za: SHNO 
cz. I, s. 263) formantem -ski [5].

NOSEK: Kazimierz Nosek 1696, LBŁ 
79; nazwisko utworzone od ap. nos (za: 
SEM cz. 1, s. 188) formantem -ek, też od n. 
msc. Maz. Noski Śnietnie gm. Sokoły, pow. 
Wysokie Mazowieckie [17].

NOWACKI: Wincenty Nowacki 1868, 
KAZŁ 166; nazwisko utworzone od n. os. 
Nowak formantem -ski (za: NMK s. 278) 
[48].

Forma żeńska: Katarzyna Nowacka 
1793, KACŁ 1408.

NOWAK: Andrzej Nowak 1621, LBŁ 
1591; nazwisko utworzone od nowak ‘no-
wicjusz, człowiek początkujcy w jakimś za-
wodzie, bez przeszłości, parweniusz’ lub 
‘przybysz, człowiek nowy’ (za: NMK s. 
279) [25].

(NOWAKOWSKI) Forma żeńska: 
Kaźmira Nowakowska 1868, KAZŁ 80; 
nazwisko utworzone od por. Nowak for-
mantem -(ow)ski lub n. msc. Nowakowo 
w pow. szamotulskim (za: NMK s. 279) 
[34]. 

NOWICKI: Paweł Nowicki ex Juda-
ismo Conversum 1738, LBŁ 52; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Krpłd: Nowica 
(za: SEM cz. 3, s. 130); też od n. os. Nowik 
+ formant -ski, może Nowicki ‘człowiek 
nowy w jakimś środowisku’ (za: NMK s. 
279) [28].

Forma żeńska: Joanna Nowicka 1809, 
KAZŁ 138.

NOWIŃSKI: Moszk Noskowicz No-
wiński liwerant 1834, APŁ z. 169; nazwi-
sko utworzone od ap. nowina ‘rzecz nowa’, 
‘nowy człowiek, przybysz’ (za: SEM cz. 1, 
s. 188) formantem -ski [1].

Forma żeńska: Julia Nowinska córka 
Stanisława żona prezesa Trybunału mia-
sta Łomża radcy stanu Piotra syna Józefa 
1864, AUPśT 6a.

NOWOWIEJSKI: Władysław Nowo-
wiejski adwokat w Trybunale Obywatel-
skim 1871, KAŚŁ 36; nazwisko utworzone 
od n. msc. Nowa Wieś wiele wsi lub No-
wawieś m.in. w pow. pleszewskim, poznań-
skim, szamotulskim, bydgoskim, inowro-
cławskim (za: NMK s. 280) formantem 
-ski [4].

Forma żeńska: Ewa Nowowieyska 
1737, LBŁ 94.

NURCZYK: Józef Nurczyk 1887, 
KOPŁ 212; nazwisko utworzone od ap. 
nur, nurek, stp. norek ‘ptak wodny’ (NP2, 
s. 165) formantem -yk [5].

Forma żeńska: Weronika Nurczykowa 
wyrobnica 1869, KAZŁ 156.

O
OBRYCKI: Feliks Obrycki 1872, 

KAŚŁ 51; nazwisko utworzone od Maz. n. 
msc. Obryte, łomż., gm. Nur (za: SEM cz. 
3, s. 132) formantem -cki [6].

Forma żeńska: Zofia Obrycka 1620, 
LBŁ 1284.

OBUCHOWSKI: Andrzej Obuchow-
ski 1680, LBŁ 733; nazwisko utworzone 
od ap. obuch ‘1. ucho siekiery, topora; 2. 
gatunek dawnej broni; 3. buty’ lub n. msc. 
Obuchów w pow. dzisieńskim, witebskim 
formantem -(ow)ski (za: NMK s. 281).

Forma żeńska: Brygida Obuchowska 
1681, LBŁ 576.

OCHOCKI: Józef Ochocki 1755, LBŁ 
1135; nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Ochocice, piotr., gm. Kamieńsk 
(za: SEM cz. 3, s. 132) formantem -cki.

OCHOTKA: Szymon Ochotka 1614, 
LBŁ 157; nazwisko utworzone od ap. 
ochota ‘chęć’ (por. NP2, s. 171) forman-
tem -ka. 

(OGONOWSKI) Forma żeńska: 
Anna Ogonowska 1696, LBŁ 77; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Ogonowo (za: 
SHNO t. I, s. 268) też n. m. Ogony ostroł., 
gm. Różan (za: NP2, s. 174) formantem 
-ski [18].

OKRASA: Zofia Okrasa 1608, MBŁ 
69; nazwisko utworzone od ap. okrasa 
‘ozdoba, przybranie’; też ‘przyprawa’ (za: 
SEM cz. 1, s. 194) też od n. msc. Okra-
sin łomż., gm. Radziłów (za: NP2, s. 176) 
[2].

OKULIŃSKI: Władysław Okuliński 
1896, KS; nazwisko utworzone od n. msc. 
Okulice tarn., gm. Rzezawa (za: NP2, s. 
177) [5].

Forma żeńska: Wiktoria Okulińska 
1887, KOPŁ 285.

(OKUNIEWSKI) Forma żeńska: Józe-
fa Okuniewska 1869, KAZŁ 79; nazwisko 
utworzone prawdopodobnie od ap. okuń 
‘okoń’ (za: SEM cz. 1, s. 195) formantem 
-ewski lub od n. msc. Okuniew warsz., gm. 
Halinów formantem -ski [1].

OKUROWSKI: Stanisław Okurowski 
1614, LBŁ 134; nazwisko utworzone od 
Maz. n. msc. Okurowo, łomż., gm. Kolno 
(za: SEM cz. 3, s. 133) formantem -ski [5].

Forma żeńska: Marianna Okurowska 
1708, LBŁ 1141.

OLBRICHT: Zuzanna Olbricht 1612, 
MBŁ 1057; nazwisko utworzone od im. 
Adalbert, Olbracht, w stwniem. Athal-
bracht (adal ‘szlachetny ród’ i beraht ‘jasny, 
błyszczący’) (za: SEM cz. 2, s. 2).

OLECHOWSKI: Konstanty Olechow-
ski żołnierz urlopowany 1869, KAZŁ 21; 
nazwisko utworzone od n. msc. Krpłd: 
Olechowiec, Olchowiec, dziś Olchowiec, 
krośn., gm. Czerna (za: SEM cz. 3, s. 133) 
formantem -ski [10].
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Pieszo przez dżungle, sawanny, pustynie, 
miasta, tereny objęte wojną.

Fotograf i pisarz, Levison Wood, marzył o wyprawie 
wzdłuż Nilu, odkąd był małym chłopcem, podjął więc 
wyzwanie wędrówki z biegiem drugiej najdłuższej rzeki 
świata. 

Wyruszył z Rwandy dawną trasą oficerów armii bry-
tyjskiej. Po drodze, żyjąc wśród napotkanych społecz-
ności, poznaje ich życie i zwyczaje. W Rwandzie Levi-

son i jego przewodnik Boston udają się do źródła Nilu. 
Stamtąd przedzierają się przez gęstą dżunglę i moczary 
do Tanzanii, gdzie świętują Boże Narodzenie, ozdabiając 
pobliskie drzewa skarpetkami i kapeluszami. W Ugandzie 
podróżników niezwykle gorąco wita podekscytowany 
tłum mieszkańców miast Kasensero i Kampala. W po-
łudniowym Sudanie Levison zostaje wraz z plemieniem 
Mundari i ich bydłem na wyspie, gdzie bierze udział 
w walce zapaśniczej. W ochronie przed komarami musi 
posmarować włosy krowim moczem i pokryć swoje ciało 
odchodami krów. 

W Sudanie Levison spełnia dziecięce marzenia i obo-
zuje w cieniu piramid Meroe. Podróżując po Egipcie zo-
staje pierwszym człowiekiem, któremu pozwolono wę-
drować wokół jeziora Nasera. Wreszcie, po zadziwiającej 
podróży, pokonaniu ponad 5000 kilometrów, 6 krajów, 
około 7 milionów kroków, w ciągu 9 miesięcy, Levison 
Wood dociera do Morza Śródziemnego.

Z biegiem Nilu
TVP Historia niedziela 11.40 odc. 1/4

Z biegiem Nilu

Cuda Afryki

Marszałek

Plany 
Piłsudskiego

Historia ostatnich lat życia Józefa Piłsudskiego. Stary, 
chory i zmęczony marszałek musi podjąć decyzję o prze-
ciwstawieniu się reżimowi Hitlera. Planuje interwencję 
zbrojną. 

To jeden z najmniej znanych momentów historii Euro-
py XX wieku – planowanej przez Piłsudskiego interwencji 
zbrojnej w Niemczech, około 1933 roku. Interwencja ta 
miała związek z rozwojem sytuacji wewnętrznej w Niem-
czech i narastającą agresją reżimu hitlerowskiego.

Piłsudski ma wiele do stracenia. W gronie najbliższych 
współpracowników przedstawia koncepcję polityki zagra-
nicznej – swój polityczny testament. 

Marszałek
TVP Historia piątek 20.40

W 1956 roku rozpoczęto prace nad 
filmem „Love Me Tender”, w którym 
występował Elvis Presley. O gwiaz-
dora dbał wówczas agent pułkownik 
Tom Parker oraz nowo zatrudniona 
przez niego sekretarka, Trude Forsher 
z Wiednia.

Trude Forsher pochodziła z wie-
deńskiej rodziny żydowskiej. W 1938 
roku ucieka z Wiednia przez Londyn 
do Nowego Jorku. W Los Angeles po-
znała pułkownika. Elvis był wtedy na 
początku swojej kariery w Hollywood, 
a Trude został jego sekretarką w latach 
1956–1960. Była najbardziej zaufa-
nym członkiem najbliższego kręgu 
pracowników Elvisa. Jeśli ktoś chciał 
się do niego dostać, albo do pułkow-
nika, musiał najpierw uzyskać zgodę 
Trude. Straciła tę wymarzoną pracę 
po rozwodzie, bo taki skandal szkodził 
wizerunkowi gwiazdy.

Syn Trude, James zabiera widzów 
w podróż, podczas której opowiada 
o relacji matki z Elvisem Presleyem 
i prezentuje liczne, niepublikowane 
wcześniej, materiały archiwalne.

James w 2006 roku wydał wspo-
mnienia matki z lat hollywoodzkich 
i opublikował fragmenty jej archiwum 
dotyczące pułkownika Parkera i Elvisa 
pod tytułem „Love Me Tender Diary”. 

Elvis i dziewczyna z Wiednia
TVP Kultura sobota 17.15

Elvis i dziewczyna z Wiednia

Blisko 
gwiazdy
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Druga wojna światowa, bitwa pod Stalingradem. Żołnierz 
Wasilij Zajcew, prosty pasterz, odznacza się niezwykłym talentem 
strzeleckim. W armii krążą legendy o jego wyczynach. Wieść o do-
konaniach Zajcewa dociera do obozu hitlerowskiego, gdzie powsta-
je plan rozprawienia się z groźnym przeciwnikiem. Dochodzi do 
pojedynku Rosjanina z najlepszym strzelcem niemieckim, majorem 
Königiem.

Pojedynki snajperów, w których napięcie sięga zenitu są nie-
zwykle emocjonujące i bardzo atrakcyjne wizualnie, a pomysłowość 
kamuflażu, ich cierpliwość i brawura żołnierzy robią olbrzymie wra-
żenie.

Obydwaj wykonawcy głównych ról, młodziutki wtedy Jude Law 
i Ed Harris, aktor o stalowym spojrzeniu chłodnych oczu, dają praw-
dziwy popis sztuki aktorskiej.

Pewnie nie wiesz...
Zajcew jest postacią historyczną, zastrzelił 257 osób. Postać Kö-

niga wzorowana była na niemieckim snajperze, który uśmiercił ponad 
400 żołnierzy. Nazywał się Heinz Thorvald i był pułkownikiem SS.

Postać Ludmiły jest wzorowana na snajperce Ludmile Pavlichenko, 
która trafiła w prawie 300 Niemców. 

Film przedstawia Zaitseva jako trochę nieuczonego chłopaka. 
W rzeczywistości był dobrze wykształcony i przez pięć lat pracował 
jako księgowy w rosyjskiej marynarce wojennej stacjonującej na Pacy-
fiku.

Bitwa Stalingradzka trwała od 23 sierpnia 1942 do 2 lutego 1943 
roku, była jednym z najkrwawszych starć drugiej wojny światowej. 
Zginęło w niej około 1 100 000 żołnierzy radzieckich i ponad 800 000 
Niemców, Włochów, Węgrów i Rumunów. Odwrót spod Stalingradu 
znaczył, iż Niemcom nie udało się zająć strategicznych terenów ropo-
nośnych nad Morzem Kaspijskim i ostatecznie złamać potęgi Związku 
Radzieckiego. Zginęło też wielu cywilów. Liczba mieszkańców miasta 
spadła z 500.000 do 1000 !

Wróg u bram
Polsat piątek 22.35

Wróg u bram

Pojedynek 
snajperów

Zulu

Oblężenie 
misji

Oparta na autentycznych wydarzeniach 
opowieść o bohaterskiej obronie misji Rorke's 
Drift w Afryce, gdzie garstka brytyjskich żoł-
nierzy skutecznie przeciwstawiła się kilkudzie-
sięciokrotnie większym siłom zuluskim. 

Styczeń 1879 r., kolonia brytyjska w Na-
talu w Afryce Południowo-Wschodniej, którą 
kierują wielebny Otto Witt i jego córka Mar-
gareta. Niespodziewanie dociera wiadomość, 
że cztery tysiące zuluskich wojowników zdzie-
siątkowały angielski garnizon w Isandlhwana, 

pokonując 1200 żołnierzy, a teraz zamierzają 
zaatakować misję.

To pełna rozmachu i przygód opowieść 
o niezwykłym męstwie w obliczu niepraw-
dopodobnych przeciwności losu. Film – 
zrealizowany w naturalnych afrykańskich 
plenerach – z porażającą naturalnością od-
daje realia oblężenia. Wraz z garstką żołnie-
rzy znajdujemy się w samym centrum pola 
bitwy, gdzie króluje nasilający się terror, na-
pięcie i śmierć.

Pewnie nie wiesz...
Bitwa koło misji Rorke’s Drift to starcie 

zbrojne 22 stycznia 1879 roku pomiędzy 139 
Brytyjczykami a 4000 Zulusów. Po trwającej 10 
godzin walce Zulusi stracili 550 wojowników, po 
czym się wycofali. Straty brytyjskie wyniosły 17 
zabitych i 15 rannych.

Film z roku 1964. Z powodu ówczesnych 
przepisów dotyczących segregacji rasowej czar-
nym aktorom nie zapłacono takiego samego wy-
nagrodzenia jak białym. Reżyser Cy Endfield po-
darował im dlatego zwierzęta kupione do filmu: 
krowy i konie.

W czasie kręcenia filmu Michael Caine bar-
dzo słabo jeździł konno. W scenie, w której prze-
kracza rzekę, zamiast aktora na koniu siedział 
członek ekipy filmowej.

Jednym z doradców tego filmu była księż-
niczka Zulu, kronikarka plemienia. Doskonale 
znała strategię bitwy i naszkicowała jej przebieg 
na piasku. Reżyser nakręcił ją dokładnie tak, jak 
ją narysowała.

Wielu statystów zuluskich śmiało się z Mi-
chaela Caine'a z powodu jego długich blond wło-
sów. Nazywali go „Lady”. 

Zulu
TVP Kultura niedziela 20.35

Jack Strong

Samotna 
walka

Rok 1970. Związek Radziecki jest 
u szczytu potęgi politycznej i militarnej. 
Nikt nie wyobraża sobie, że komunizm 
mógłby upaść. Świat liczy się z możliwością 
rozpętania przez Moskwę konfliktu atomo-
wego. W Polsce pułkownik Ryszard Kukliń-
ski decyduje się na współpracę z Centralną 
Agencją Wywiadowczą Stanów Zjednoczo-
nych. Mając dostęp do tajnych akt Układu 
Warszawskiego, przez 11 lat przekazuje 
Amerykanom plany Rosjan. Naraża siebie, 
żonę i synów. 

Kontrwywiad ma świadomość, że w Polsce 
działa wysoko usadowiony kret, lecz długo nie 
potrafi go zidentyfikować. Kiedy pętla zaczyna 
się zaciskać, w listopadzie 1981 roku, niedługo 
przed wprowadzeniem stanu wojennego Ku-
kliński wraz z rodziną zostają wywiezieni do 
USA...

Postać Ryszarda Kuklińskiego wciąż budzi 
ogromne emocje: dla jednych jest przykładem 
bohatera walczącego o wolną Polskę, dla dru-
gich – zdrajcą. Niezależnie od tego, jak się go 
ocenia, zasługiwał na film. Władysław Pasi-
kowski starał się w „Jacku Strongu” połączyć 
wątki polityczne (choć jest ich stosunkowo 
niewiele), dylematy moralne bohatera (w koń-
cu jest Polakiem i żołnierzem, a szpiegostwo 
to jednak sprawa wątpliwa moralnie) z sensa-
cyjną fabułą (tylko chwilami podkolorowaną). 
„Jacka Stronga” ogląda się naprawdę dobrze.

Pewnie nie wiesz...
Kukliński przekazał na Zachód około 40 ty-

sięcy stron najtajniejszych dokumentów dowódz-
twa Armii Sowieckiej i Układu Warszawskiego, 
w tym co najmniej 34 tysiące stron w języku rosyj-
skim. Były wśród nich plany użycia przez ZSRR 
broni nuklearnej. Działał przez jedenaście lat, co 
jest fenomenem w historii wywiadu.

W latach 90. obaj synowie Kuklińskiego zgi-
nęli w niewyjaśnionych okolicznościach, podej-
rzewa się, że za ich śmiercią stoją agenci KGB.

Film nakręcono w trzech językach – polskim, 
angielskim i rosyjskim.

Jack Strong
TVN7 

piątek 23.35
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Pudłaki

Psotne 
trolle

Pudłaki wydają się groźne tylko na początku. 
Szybko okazuje się, że krążące o nich legendy, jako-
by porywały małe dzieci, odgryzały im paluszki i wy-
sysały z nich wnętrzności, są zmyślone przez złych 
ludzi. 

W rzeczywistości trolle w kartonowych ubran-
kach są serdeczne, ufne i świetni z nich konstruk-
torzy. Przed laty zaopiekowały się maleńkim chłop-
cem, którego wychowały na swoje podobieństwo. 
Teraz to on będzie bronił Pudłaki przed polującym 
na nie okrutnym, brzydkim i zakompleksionym Ar-
chibaldem Snatcherem.

Pudłaki
TVN7 sobota 13.25

Kot w butach

Awantura życia
Kot w Butach to mistrz fechtunku i awantur-

nik. Zanim poznał Shreka, przeżył wiele przygód, 
podczas których nauczył się szermierki i zdo-
był buty. Jako kocię mieszkał w sierocińcu. Po-
tem został zdradzony przez przyjaciela, Humpty 
Dumpty'ego, i wrobiony w kilka przestępstw. 

Tym razem postanawia odszukać legendarną 
gęś znoszącą złote jaja. Gdy próbuje wykraść ma-
giczną fasolę, poznaje pracującą dla Dumpty'ego 
Kitty Kociłapkę. Początkowo nie zgadza się, by 
Humpty dołączył do wyprawy, ale w końcu ulega 
i razem wyruszają na spotkanie przygodzie.

Kot w butach
TVN niedziela 17.20

Dziennik cwaniaczka

Poradnik 
przetrwania

Greg Heffley, błyskotliwy i inteligentny chłopak, 
musi zmierzyć się z trudami życia w szkole średniej 
– unikać starć ze starszymi kolegami, zdobyć popu-
larność i akceptację rówieśników. Zapisuje pomysły 
na poradzenie sobie w nowej sytuacji w dzienniku, 
który z czasem staje się znakomitym poradnikiem 
przetrwania w dżungli życia towarzyskiego. Tym ra-
zem to nie licealni koledzy będą jego największym 
zmartwieniem. Greg odkrywa, że istnieje coś dużo 
gorszego od szkoły – rodzina.

Dziennik cwaniaczka
Polsat niedziela 9.20
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W ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podla-
skiego, samorząd przekazał blisko 2,7 
mln zł na osiem projektów mających 
na celu profilaktykę wad postawy 
u dzieci. Środki trafią m.in. do Łomży. 
Otrzyma ona dokładnie 424 tys. zł.

Zarząd województwa pod-
laskiego postanowił przekazać 
blisko 2,7 mln zł na edukację i 
rehabilitację wad postawy u dzie-
ci. W sumie jest to osiem projek-
tów, które obejmują m.in. ele-
ment edukacyjny, czyli zajęcia z 
zakresu profilaktyki wad posta-
wy u dzieci. Ponadto, prowadzo-
ne będą również zajęcia terapeu-
tyczne, które skierowane są do 
dzieci z wykrytą wadą postawy 
bądź zaburzeniem rozwoju ru-
chu, a które polegają na leczeniu i 
rehabilitacji.

W ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego, Łomżyń-
skie Forum Samorządowe otrzy-
ma 424 tys. zł  na profilaktykę 
wad postawy w mieście Łomża, a 
także 381 tys. zł w powiecie łom-
żyńskim. 

Ponadto 351 tys. zł trafi 
do powiatu grajewskiego, 291 
tys. do powiatu kolneńskiego 
oraz 321 tys. zł do powiatu za-
mbrowskiego. Z kolei Funda-
cja Forum Inicjatyw Rozwo-
jowych otrzyma 245 tys. zł na 
profilaktykę w powiecie haj-
nowskim, a także 278 tys. zł w 
powiecie siemiatyckim. Na-
tomiast Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej (NZOZ) 
Zakład Fizykoterapii i Rehabi-
litacji Leczniczej otrzyma do-
tację w wysokości 400 tys. zł 
na kompleksową profilaktykę 
zdrowotną dzieci w wieku 5-14 
lat zamieszkałych w powiecie 
wysokomazowieckim. 

Przedsięwzięcia te zostały 
zgłoszone na nabór w ramach 
poddziałania 7.2.1 (Rozwój 
usług społecznych i zdrowot-
nych na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym) Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podla-
skiego. Cała wartość wynosi 2,8 
mln zł, a dofinansowanie stano-
wi 2,7 mln zł.

Park w Kolnie 
się zmienia

Kolno nieustannie się zmienia. Reali-
zowanych jest wiele inwestycji. Rów-
nież ta, na którą szczególnie czekają 
mieszkańcy. Mowa oczywiście o miej-
skim parku, który nabiera nowego-
wyglądu. 

Na tę chwilę przeprowadza-
na jest rozbiórka istniejących 
nawierzchni, demontaż pomni-
ka wraz zwykonaniem funda-
mentów i przeniesieniem go na 
inne miejsce (przy zbiegu ulic 
Senatorskiej i Okrzei) budo-
wa infrastruktury technicznej 

(wodociągowej, elektrycznej, 
kanalizacji deszczowej z od-
wodnieniami liniowymi). Pra-
ce rewitalizacyjne dotyczą rów-
nież przebudowy nawierzchni, 
utwardzenia powierzchni pły-
tami granitowymi, kostką gra-
nitową i betonową oraz wyko-

naniem schodów terenowych 
z płyt granitowych i nowych 
nasadzeń zieleni.

To gruntowna inwestycja, 
a jej koszt to 4,2 miliona złotych. 
Polega na całkowitej przebudo-
wie parku miejskiego. Ten teren 
będzie pokryty granitem. Znaj-

dą się tutaj schody, które będą 
spełniały podwójną funkcję, 
jako schody, ale również siedzi-
ska amfiteatru. Pomnik zostanie 
przesunięty w róg, a w miejscu 
centralnym znajdzie się fontan-
na. Nie zabraknie alejek czy ła-
weczek. Park będziemy wyko-
rzystywać do organizacji imprez, 
czy jarmarków. Chcemy ożywić 
te miejsce, ponieważ park był 
bardzo zaniedbany i nie był mo-
dernizowany od czasu jego utwo-
rzenia - mówi Andrzej Dudabur-
mistrz Kolna . 

W głębi parku zostanie odsło-
nięty bruk, który leżał tu jeszcze 
w 1919 roku.

Kluby Seniora 
w Stawiskach  
i Radziłowie  

ze wsparciem

Zarząd województwa podlaskiego 
przyznał ponad 500 tys. zł z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na dofi-
nansowanie miejsc opieki dla osób 
starszych w Stawiskach i Radziło-
wie. Środki mają przede wszystkim 
zapewnić lepszą opiekę oraz pomóc 
seniorom w codziennym funkcjono-
waniu. 

Gmina Stawiski, z Lokalnej 
Grupy Działania „Kraina Mle-
kiem Płynąca”, z Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej chce zapewnić 
wsparcie oraz pomoc osobom 
starszym. W tym celu utworzo-
ny zostanie Klub Seniora, w któ-
rym opiekę znajdzie 40 osób. 
W placówce będzie można liczyć 
na porady psychologa i diete-
tyka, zajęcia ruchowe (pilates), 
plastyczne (robótki ręczne), ta-
neczne i teatralne. Planowane 
są także wyjazdy m.in. do ope-
ry i teatru, ale także organizowa-
ne mają być ogniska czy pikniki. 
Organizowane tam zajęcia będą 
sprzyjać aktywizacji seniorów. 
Koszt tego przedsięwzięcia wy-
nosi 287 tys. zł, a dofinansowa-
nie 271 tys. zł.

Także Gmina Radziłów, 
z Lokalnej Grupy Działania 
„Biebrzański Dar Natury”, zreali-
zuje z Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej projekt skiero-
wany do seniorów. Ma on na celu 
wsparcie i aktywizację osób star-
szych, niesamodzielnych.  W ra-
mach tego przedsięwzięcia zo-
stanie zwiększona liczba miejsc 
w istniejącym już Klubie Se-
niora. Starsze osoby znajdą tam 
pomoc w codziennym funkcjo-
nowaniu, wsparcie psychologa 
czy prawnika. Ponadto, wezmą 
udział w grupach samopomocy, 
a także zajęciach z zakresu ak-
tywności fizycznej. Projekt przy-
czyni się do przeciwdziałania 
wykluczeniu, osamotnieniu oraz 
marginalizacji osób starszych. 
Jego wartość to 248 tys. zł, a do-
finansowanie z RPOWP wynosi 
236 tys. zł.

Blisko 2,7 mln zł  
na edukację  

i rehabilitację  
wad postawy u dzieci
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To hasło, które od lat przyświeca Biebrzańskie-
mu Parkowi Narodowemu. Dlatego nawet w tak 
trudnej sytuacji, jaką był jeden z największych 
od lat pożarów, z którą przyszło się zmierzyć nie 
zapomniano o ludziach, bez których opanowa-
nie żywiołu nie byłoby możliwe. Chcąc wesprzeć 
Ochotnicze Straże Pożarne Andrzej Grygoruk, 
dyrektor BPN, po wybuchu pożaru zdecydował 
o uruchomieniu zbiórki. Po ponad dwóch tygo-
dniach przyszedł czas na podsumowania.  

- Dzięki Państwa hojności zebrali-
śmy (stan na 7.30 w dniu 07 maja 2020 
roku) kwotę: 3.547.660,18 zł. Jest to dla 
nas ogromne zaskoczenie, że 37.923 dar-
czyńców wsparło nasz pomysł. W ten spo-
sób podziękujemy strażakom z 77 Ochot-
niczych Straży Pożarnych, którzy brali 
udział w gaszeniu pożaru w dniach 20-26 
kwietnia 2020 roku, a także doposażą swo-
je jednostki systemowo w sprzęt, który 
będzie im niezbędny do dalszych akcji  - 
wyjaśnia Andrzej Grygoruk, dyrektor Bie-
brzańskiego Parku Narodowego. 

O propozycję podziału zebranej kwoty 
dyrekcja BPN poprosiła Państwowe Stra-
że Pożarne z powiatów Monieckiego, Gra-
jewskiego, Augustowskiego i Sokólskiego, 
które koordynowały akcję gaszenia i dys-
ponowały poszczególne jednostki OSP do 
udziału w akcji. W gaszeniu pożaru przez 
te dni, wzięło udział łącznie 1007 ratow-
ników, poświęcając na działania ogółem 
11.300 godzin.

- Kwotę 1.500.000 zł przeznaczamy dla 
poszczególnych OSP dzieląc według czasu 
udziału ratowników z danej OSP w akcji: 
do 100 godzin - 10.000 zł, do 200 godzin 
- 20.000 tys. zł, do 300 godzin - 30.000 zł, 
do 400 godzin - 40.000 zł. Dla OSP Go-
niądz, która brała udział ponad 1.124 go-
dzin przekażemy 120.000 zł – informuje 
Andrzej Grygoruk. Dyrektor BPN.

Druga część zebranej kwoty w wyso-
kości 2.047.660,18 zł podzielona została 
w zależności od powierzchni Parku w da-
nym powiecie i gminie i trafi do 89 OSP 
(także do 12 OSP które nie brały udziału 
w tej akcji, ale są i będą w gotowości) dzia-
łające w 5 powiatach i 14 gminach na któ-
rych położony jest Biebrzański Park Naro-
dowy. 

Przypomnijmy, że obszar objęty po-
żarem to 5.526 ha w tym 4.580 w gra-
nicach BbPN i 946 ha otuliny (enklawa 
Lasu Wroceńskiego). W tej powierzch-

ni było 3.305 ha grun-
tów Skarbu Państwa 
i 2.221 ha gruntów 
prywatnych. W akcji 
brało udział 6 samo-
lotów, 2 śmigłowce ga-
szące (z Bielska Białej 
i Torunia), 3 śmigłowce 
nadzorujące i wykrywające 
ogniska z Policji i Straży Gra-
nicznej. Codziennie przez 6 dni (od po-
niedziałku 20.04 do soboty 25.04) bra-
ło udział od 160 do 350 strażaków z PSP 
i OSP z kilku województw, 50-60 żoł-
nierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, jed-
nostka wojskowa do organizacji przepra-
wy przez Biebrzę, drony policji i wojska, 
Lasów Państwowych, ogromna pomoc 
społeczeństwa w przywożeniu Żywno-
ści, udostępnianiu sprzętu ciągników, 
beczkowozów, ratraków itd. Pomoc 
a w zasadzie ciągłe uczestnictwo Bur-
mistrza Goniądza Grzegorza Dudkie-
wicza, i Wójta Sztabina Pana Jarosława 
Karpa, kierowanie akcją przez Komen-
danta Wojewódzkiego Policji Pana nad-
bryg. Jarosława Wendta, Komendantów 
Powiatowych Pana mł. Bryg. Sławomira 
Szafrańskiego z Moniek i Pana st. Bryg. 
Andrzeja Jabłońskiego z Augustowa. 
W akcji brało udział codziennie 30 pra-
cowników Biebrzańskiego Parku Naro-
dowego. Koszty pożaru szacowane bar-
dzo wstępne to ok. 10 mln złotych.

Roślinność objęta pożarem

Pożar objął zasięgiem siedliska o łącz-
nej powierzchni 96 ha, w tym w Parku ok. 
13 ha niewielkich płatów siedlisk::

• mozaika siedlisk 2330 Wydmy 
śródlądowe z murawami napiaskowymi 
i 6120* Ciepłolubne śródlądowe murawy 
napiaskowe - 0,38 ha

• 6120* Ciepłolubne śródlądowe mura-
wy napiaskowe - 1,78 ha

• 6410 Zmiennowilgotne łąki trześli-
cowe Molinion – 3,75 ha

• 6440 Łąki selernicowe Cnidion dubii 
- 6,93 ha

• 7230 Górskie i nizinne torfowiska za-
sadowe o charakterze młak, turzycowisk 
i mechowisk – 0,91 ha

Pożar objął również zasięgiem siedliska 
występowania gatunków roślin, mianowi-

cie leńca bezpodkwiat-
kowego (2 stanowiska) 
i sasanki otwartej (2 
stanowiska).

W enklawie Parku 
"Las Wroceński", który 

został objęty pożarem na 
powierzchni 946 ha, pożar 

przeszedł przez siedlisko 9170 
Grąd środkowoeuropejski i sub-

kontynentalny. Zasięg pożaru w płatach 
tego siedliska jest weryfikowany w terenie.

Straty w awifaunie

Wypaleniu uległo około 9,5% po-
wierzchni Parku, ze względu na możliwość 
przemieszczania się ptaków, mogły nie 
wystąpić straty wśród dorosłych osobni-
ków, ale zniszczeniu uległy miejsca lęgów 
oraz gniazda znajdujące na obszarze obję-
tym pożarem. O tej porze roku straty w lę-
gach poniosły m.in. żuraw, uszatka błotna 
oraz ptaki siewkowe, takie jak: czajka, ry-
cyk, kszyk i krwawodziób. Spalona została 
powierzchnia kilku tokowisk dubelta.

W trakcie pożaru wypaleniu uległy 
jedne z ostatnich miejsc występowania 
cietrzewia w Biebrzańskim Parku Narodo-
wym. Jest to gatunek niezwykle cenny, za-
grożony wymarciem w kraju, a Biebrzań-
ski Park Narodowy jest jego bardzo ważną 
ostoją. W 2019 r. liczebność populacji cie-
trzewia w Parku oceniono na 10-13 sam-
ców, z czego 9-11 w basenie środkowym. 
Dopiero w wyniku monitoringu w ko-
lejnym roku po pożarze przeprowadzo-
nym wiosną w okresie tokowym cietrze-
wia będą uzyskane dane na temat zmian 
jego liczebności. Na pewno tak rozległy 
pożar ma wpływ na znaczne ograniczenie 
siedlisk lęgowych (miejsc do zakładania 
gniazd) w tym roku.

Pożarem zostały objęte drzewostany 
oraz miejsca żerowiskowe orlika grubo-
dziobego, gatunku ograniczonego swym 
występowaniem do doliny Biebrzy. Wg 
danych z 2019 r. na obszarze parku zo-
stało stwierdzonych 5 par orlików gru-
bodziobych oraz 5 par mieszanych (or-
lik grubodzioby z orlikiem krzykliwym). 
W wyniku pożaru zostały poważnie zagro-
żone co najmniej 3 spośród nich. Gatunek 
ten jest corocznie monitorowany, znane są 
jego miejsca gniazdowania. Zostały wypa-

lone drzewostany, gdzie gatunek ten może 
zakładać gniazda oraz ograniczona została 
w wyniku pożaru jego baza żerowiskowa 
(płazy, gady, gryzonie).

Kolejnym gatunkiem zagrożonym wy-
ginięciem w Europie, dla którego dolina 
Biebrzy jest najważniejsza ostoją w ska-
li kraju i Europy Środkowej i Zachodniej 
jest wodniczka. Gatunek ten dopiero jest 
w trakcie powrotów z zimowisk. Ważny 
obszar lęgowy tego gatunku, liczący oko-
ło 3 tysięcy ha w basenie środkowym uległ 
zniszczeniu, pokrywa roślinna i baza żero-
wa nie zdąży się odbudować, przed przy-
stąpieniem tego gatunku do lęgów, dlatego 
BPN spodziewa się drastycznego obniże-
nia liczebności populacji na wypalonym 
obszarze.

Straty w pozostałych grupach zwierząt

Straty w pozostałych gatunkach nie są 
jeszcze określone. Piloci śmigłowców, któ-
rzy gasili intensywnie pożar i nadlatywali 
nisko nad teren nie widzieli sytuacji pale-
nia się zwierząt. Obserwowali łosia, który 
otoczony z trzech stron ogniem i z czwar-
tej strażakami próbował przejść przez ogień 
cofając się kilkakrotnie, ale w końcu prze-
biegł linię ognia i uciekł. Stwierdzono nato-
miast padniętego dorosłego łosia. Wstępne 
oględziny w terenie wskazały zatrucie dy-
mem jako prawdopodobną przyczynę jego 
śmierci. Służby BbPN nie stwierdziły na ob-
szarze objętym pożarem padłych tegorocz-
nych młodych saren, jeleni oraz łosi, gdyż 
czas wydawania młodych na świat u tych 
zwierząt przypada w okresie nieco później-
szym niż miał miejsce pożar. Do Ośrodka 
Rehabilitacji Zwierząt BPN nie trafiło żad-
ne zwierzę poszkodowane w pożarze. Bez 
wątpienia poważne straty poniosła drob-
na fauna, co będzie przedmiotem wstępnej 
oceny przez pracowników Parku i instytu-
cje wykonujące monitoring.

Uruchomiony zostaje kompleksowy 
monitoring pożarzyska pod katem wpły-
wu pożaru na: bezkręgowce, drobne krę-
gowce (drobne ssaki, płazy), ptaki, gle-
by oraz roślinności (flora, odnawianie się 
struktury kępowej). W tym celu zbierana 
jest grupa naukowców, którzy wesprą Park 
zarówno w przygotowaniu metodyki oraz 
w późniejszych pracach terenowych I ka-
meralnych.

W trosce o bagna i ludzi 
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Od 21.04.2020 r. w Tygodniku Narew publiku-
jemy fragmenty tomu 3 „Meandrów losu”. Au-
torem jest Zenon Krajewski. Akcja w tym tomie 
dzieje się w ciągu kilkunastu dni po ataku Nie-
miec na Sowiety w 1941 r. i dotyczy początków 
Holocaustu na naszych ziemiach. To zdaniem 
autora najważniejszy tom w całym jego cyklu 
powieściowym.

Wracając od doktora Mejera, Wiernik 
nagle zdecydował się zajść raz jeszcze do 
rabina Wassermana.

Było wczesne niedzielne popołudnie, 
ale jeszcze przed porą obiadu, który jego 
bliscy zwykle zjadali między drugą a trze-
cią. Chłopak w szybkim tempie przekro-
czył główny trakt na Szczuczyn i Łomżę, 
od zawsze dzielący miasteczko. W stawi-
skowskim kościele parafialnym nie zakoń-
czyła się jeszcze suma - główna msza nie-
dzielna. Nie zważając na to Elian przeciął 
plac targowy i po chwili znalazł się przed 
domem rabina. 

Zapukał głośno i energicznie, ale deli-
katnie, w charakterystyczny dla siebie spo-
sób. Po chwili otworzyła mu córka rabina. 
Widząc Wiernika, uśmiechnęła się nie-
znacznie. Gestem zaprosiła go do środka.

- Szolem alejchem! – powitał ją Elian.
Odpowiedziała tym samym pozdro-

wieniem.
- Czy mógłbym porozmawiać chwi-

lę z rabinem? – spytał Wiernik bez chwili 
zwłoki.

- O ile wiem nigdzie się nie wybierał 
przed obiadem. Zatem przebywa u siebie. 
Niech się pan rozgości – wskazała mu poko-
ik, który zdążył już dobrze poznać w trak-
cie kilku poprzednich swoich wizyt w tym 
domu. – Powiadomię go o pana przyjściu.

Elian skinął głową w podziękowaniu, 
przekraczając próg pokoju. Po chwili ra-
bin Wassermann już dreptał w jego kie-
runku. Chłopak uśmiechnął się, widząc 
tego poczciwego, dobrodusznego człowie-
ka zmierzającego ku niemu żwawym kro-
kiem. Natychmiast zapomniał mu lekką 
urazę, którą żywił do rabina po ostatniej 
wizycie.

- Szolem alejchem!
- Alejchem weał bnejchem! 
Rabin podając Wiernikowi rękę, wska-

zał mu krzesło przy stole. Sam zasiadł 
pierwszy, Elian tuż za nim, poczekawszy 
chwilę dłużej z szacunku dla wieku i po-
zycji tego staruszka w społeczności stawi-
skowskich Żydów.

- I co cię przygoniło do mnie w ten 
smutny dzień? – zagaił rabin. – Chciałeś 
zobaczyć moją minę i usłyszeć przeprosi-
ny?

- Ależ skąd! – Elian gwałtownie zaprze-
czył. – Żadna to dla mnie satysfakcja, że 
miałem rację. Dziś wolałbym jej nie mieć. 
Przyszedłem spytać o radę co mamy dalej 
robić w tej nowej sytuacji, której grozy nie 
jesteśmy jeszcze w stanie pojąć.

- Myślisz, że potrafię ci coś poradzić? – 
rabin spojrzał smutno na Wiernika. – Sam 
się boję. My wszyscy się Niemców obawia-
my. Może jednak nie będzie tak źle. Strach 
zawsze ma wielkie oczy.

- I taka właśnie ma być rabbiego na-
uka? – w głosie Eliana dało się wyczuć roz-
czarowanie.

- A co mam ci powiedzieć, młodzień-
cze? – rabin delikatnie dotknął dłoni 
swego rozmówcy. – Wiadomo co Hi-
tler zrobił z naszymi u siebie. Pogromy 
i obozy koncentracyjne. Ja już jestem 
stary, ale wy, młodzi, musicie wierzyć 
w przyszłość…

- …której pewnie nie mamy – Wiernik 
bezceremonialnie wpadł mu w słowo.

- Cóż mam ci powiedzieć, powtarzam? 
– wzrok rabina skierował się na ścianę po-
koju.

- Co robić? Wyjechać stąd czy po-
zostać w Stawiskach? A jeśli wyjechać, 
to jak teraz przedostać się do Łomży? 
I kiedy wybrać się w taką podróż? – 

Elian zamilkł na chwilę, spojrzał na za-
kłopotanego rabina, po czym zdecydo-
wał się kontynuować swoją myśl. – Nie 
wiem dlaczego moja Hannah nie chciała 
w krytycznej chwili wyjechać do rodzi-
ny. Przyszliśmy do rabbiego o tym po-
rozmawiać. Nie otrzymałem wsparcia, 
wręcz przeciwnie - Hannah wyszła stąd 
umocniona w swoim postanowieniu.  
– Co ja mam teraz robić? – Wiernik ze 
łzami w oczach spojrzał ponad głową za-
kłopotanego rabina.

- Nic nie wskazywało na to, że mógłbyś 
mieć rację. Doprawdy nic.

- A wojska? Mówiłem, że gromadzą się 
na granicy. 

- Opierałeś swoje przypuszczenia na 
plotkach, a nie na dowodach.

- Ale w końcu okazało się, że miałem 
rację. Niemcy przecież koncentrowali 
swoje wojska na granicy. Zaatakowali So-
wiety dziś rano. To wszyscy już wiedzą. 
Wehrmacht może tu być jeszcze dziś. Oni 
przejdą i pójdą, ale za nimi wejdą SS, Ge-

stapo i Orpo. Wtedy zacznie się okupacja. 
Polacy też są różni. Wielu nas nie znosi. 
A może wręcz nienawidzi. I nie tylko za 
współpracę niektórych z naszych z Sowie-
tami. Co oni zrobią? Co oni nam zrobią 
nawet dziś, jutro, zanim wejdą Niemcy? 
Może strach będzie wyjść na ulicę. A tu nie 
wszyscy mają dosyć zapasów na przetrwa-
nie chociażby kilku trudnych dni… - za-
wiesił głos, wpatrując się usilnie w rabina.

- Co ja mam ci powiedzieć? – w gło-
sie rabina Elian wyczuł wszechogarniają-
cą bezradność. Jestem przywódcą na spo-
kojne czasy. Generałem się nie urodziłem. 
Dowodzić żadną armią nie będę.

- Panie, miej nas wszystkich w swojej 
opiece! – Wiernik złapał się za głowę. – 
Zrobią z nami co zechcą. I tak mamy się im 
biernie poddać? Pozwolić im na wszystko 
co zechcą z nami zrobić? Mam rodzinę, no 
to przecież powinienem jej bronić. W jaki 
sposób mam zachować życie swoje, mojej 
żony i dziecka? Jak?

- Pan jest łagodny i miłosierny, niesko-
ry do gniewu i bardzo łaskawy – rabin wy-
recytował powoli.

- Tak wiem. Psalm sto czterdziesty pią-
ty, werset ósmy. Wiele psalmów znam na 
pamięć, tak często czytałem Księgę Psal-
mów. I co z tego?

- Każdego dnia będę Cię błogosławił 
i na wieki wysławiał Twe imię – zacytował 
rabin werset drugi z tego samego rozdzia-
łu.

- Czyli rabbi sugeruje zdanie się we 
wszystkim na Pana, Boga naszego – wy-
szeptał Wiernik, rozczarowany i smutny. 
– Obawiam się, że mam inne zdanie. Nie 
wolno nam być biernym.

- A co proponujesz? Co mamy na ich 
karabiny, tanki i samoloty? – rabin naj-
wyraźniej stracił cierpliwość do swego 
interlokutora. – Tylko nasze zawierzenie 
w Panu, jak sądzę, kierując się swoją wie-
dzą ogólną. 

Elian w milczeniu pokręcił głową 
z dezaprobatą.

- Bierność to nie dla mnie. Ja muszę 
uratować moją rodzinę. Żonę i dziecko.

- Nie sądzisz, porywczy młodzieńcze, 
że w bierności może też tkwić siła? Nie bę-
dziemy wykonywać na hura tego co nam 
okupant każe. Zastosujemy bierny opór. 
Niemcy to praktyczni ludzie. Pójdą po ro-
zum do głowy i zechcą się z nami jakoś do-
gadać. Nie zastrzelą połowy populacji tego 
miasteczka.

- Stać ich na to – Elian pozwalał sobie 
na szczerość wobec rabina. – Z pewnością 
mają nie tysiąc, a setki tysięcy kul.

- Czy znasz naszą historię, Elianie? 
Wszystkie żydowskie powstania w cza-
sach rzymskich kończyły się hekatombą 
ofiar nie tylko wśród mężczyzn, ale także 
kobiet i dzieci. Miałbyś sumienie narazić 
kogokolwiek z naszych ludzi swoim nie-
rozważnym postępowaniem na niepowe-
towane straty?

- Widzę, że nic tu po mnie – Wiernik 
gwałtownie wstał, kłaniając się rabinowi 
Wassermanowi. – Z całym szacunkiem, 
chcę walczyć o zachowanie życia własnego 
i mojej rodziny. W pierwszej dogodnej ku 
temu sytuacji będę uciekał do Łomży, do 
swoich – zawrócił się na pięcie i po chwili 
wyszedł, zamykając cicho drzwi. Biegiem 
ruszył do domu Lewentów.

literatura

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski

tom III, 
cz. 4
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Zostań w domu 
– chroń życie 

Każdy z nas chyba już zdążył zauwa-
żyć, że ostatnie tygodnie w Polsce 
i na całym świecie są inne niż zwykle, 
codzienne życie większości z nas się 
zmieniło, a przyczyną tego jest nic in-
nego jak koronawirus. 

Zmiany dotyczą wszystkich 
bez względu na wiek, płeć czy 
status społeczny i tylko wspólny-
mi siłami możemy się tej pande-
mii przeciwstawić.

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Władysława Bro-
niewskiego w Łomży rozumie-
ją i wspierają akcję ZOSTAŃ 

W DOMU. Dowodem na to są 
prace uczniów, którzy chętnie 
wzięli udział w Szkolnym Kon-
kursie Fotograficzno – Plastycz-
nym „ZOSTAŃ W DOMU - 
CHROŃ ŻYCIE”. 

Uczestnicy z dużą dojrzało-
ścią i pomysłowością podeszli do 
zadania konkursowego. Ich prze-
myślane prace są przekazem dla 
nas wszystkich, by w tych trud-
nych chwilach pozostać w do-
mach i chronić życie nasze i na-
szych bliskich.  

Komisja konkursowa po wni-
kliwej analizie prac, biorąc pod 
uwagę walory merytoryczne, ar-
tystyczne i estetyczne, nagrodziła 
i wyróżniła:

KATEGORIA: - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
I miejsce – Abubakar Barry
II miejsce - nie przyznano
III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienia: nie przyznano
- KLASY I-III
I miejsce - Maja Grajko
II miejsce - Mohamed Barry, 
Maja Welszyng
III miejsce - nie przyznano
Wyróżnienia: Oliwier Kosiński
- KLASY IV-VIII
I miejsce - Oliwia Borawska, Ju-
lia Dąbrowska, Magdalena Duch-
nowska
II miejsce - Wiktoria Małachwiej
III miejsce - Jakub Świderski, Se-
bastian Rogowski, Łukasz Gry-
czewski

“Mój Dom” to trzeci już singiel z nad-
chodzącej płyty - Vincenta, czyli po-
chodzącego z Łomży Marcina Win-
cenciaka.  - To dla Nas wszystkich 
szczególny czas, w którym potrze-
bujemy swojej przestrzeni. Utwór 
jest wielowymiarowy i każdy może 
odnaleźć tu swoje znaczenie – mówi 
muzyk. 

Tuż po singlu “Awakening” 
i “Mary’s Smile” przyszedł czas na 
kolejny utwór zapowiadający de-
biutancki album Marcina. Nowy 
singiel nosi tytuł “Mój Dom”. 

- W moim zamyśle głównie 
utwór traktuje o stanie szczę-
ścia, który odczuwamy w róż-
nych sytuacjach w życiu. O swo-
jej drodze do samoświadomości, 
rozwoju i odkrywaniu siebie. 
O poczuciu jedności z drugą oso-
bą, która Cię dopełnia. O po-
czuciu bezpieczeństwa i swobo-
dzie w wyrażaniu siebie. Jestem 

szczęśliwy i wdzięczny, że mogę 
w końcu Wam przedstawić swój 
– wyjaśnia Vincent. 

Tym razem pochodzący 
z Łomży, młody muzyk posta-
nowił zaskoczyć swoich odbior-
ców gościem specjalnym. Do wy-
konania utworu zaprosił Jagodę 
Kudlińską z zespołu Lor. Trzeba 
przyznać, że razem brzmią nie-
zwykle eterycznie. W sieci do-
stępny jest już nowy singiel ,Mój 
Dom’ wraz z animacją.
Wokal: Jagoda Kudlińska
Tekst: Karolina Arczewska
Ilustracja i animacja: Ola Kotarska
skrzypce: Asia Bieńkowska
Produkcja, mix I mastering: 
Maciej Milewski
Wydawnictwo: Seagull Ross

Marcin Wincenciak, ukrywa-
jący się pod pseudonimem Vin-

cent swoją przygodę z muzyką 
rozpoczął w wieku 7 lat. To wła-
śnie wtedy, w Państwowej Szkole 
Muzycznej w Łomży zaczął po-
bierać lekcję gry na fortepianie. 
Mało tego był aktywnym człon-
kiem Studia Piosenki PopArt, 
działającym w Miejskim Domu 
Kultury – Domu Środowisk 
Twórczych, gdzie szlifował warsz-
tat pod okiem Bernarda Karwow-
skiego. Łomże opuścił, by konty-
nuować przygodę z muzyką na 
Akademi Muzycznej w Gdańsku, 
na wydziale Wokalistyki Jazzo-
wej. To tam powstawały pierw-
sze muzyczne pomysły, które sta-
ły się później częścią autorskiego 
projektu Marcina - Vincent. Jak 
mówi sam artysta, inspiruje go 
przede wszystkim natura i cisza. 
To w tych przestrzeniach Vincent 
pobudza do tworzenia swoją wy-
obraźnię.

– Najtrudniej jest zacząć. Zacznijcie od tego 
jak zmieniło się Wasze życie, plany, marzenia. 
Co Was najbardziej boli i martwi, czy czujecie 
lęk o przyszłość, stabilność finansową swoich 
rodzin? A może właśnie teraz macie więcej 
czasu na rozwój twórczych pasji? Interesują 
nas Wasze oddolne, autentyczne przeżycia – 
mówi Aleksandra Mocarska, przewodnicząca 
Samorządu Studentów Państwowej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży. Zaprasza żaków ze swojej macierzy-
stej uczelni do udziału w Konkursie „Student 
i pandemia”. 

PWSIiP zaprosiła swoich studentów, 
aby dokumentowali to, jak podczas pan-
demii wygląda ich codzienność: nauka, 
rozwój osobistych pasji i zainteresowań, 
samopoczucie, sytuacja społeczna i eko-
nomiczna. – Wielu naszych studentów 
zaangażowanych jest w działalność spo-
łeczną i wolontariat, pomagają dostarczać 

seniorom zakupy, biorą udział w szyciu 
maseczek ochronnych, wspomagają służ-
by sanitarne. Ich liczne gesty solidarno-

ści z mieszkańcami Łomży pokazują, że 
w młodych ludziach jest wielka siła i chęć 
czynienia świata lepszym. Jesteśmy cieka-

wi studenckiego spojrzenia na obecną sy-
tuację pandemii – mówi dr Dariusz Perło, 
Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenc-
kich PWSIiP w Łomży.  

Do konkursu „Student i pandemia” 
można zgłaszać pamiętniki, eseje, felieto-
ny, reportaże, fotoreportaże, multimedia. 
Formuła wypowiedzi jest bardzo szeroka. 

Prace Konkursowe nie powinny 
przekraczać 10 stron maszynopisu (Ti-
mes New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5), 
a w przypadku fotoreportażu, prac pla-
styczno-ilustracyjnych obejmować wię-
cej niż 25 i mniej niż 5 cząstkowych prac 
(np. zdjęć, rysunków). Do konkursu moż-
na zgłosić jedną pracę multimedialną lub 
kolaż. 

Prace należy przesyłać (wraz z pod-
pisanym i zeskanowanym oświadczenia-
mi) do dnia 29.09.2020r. na adres e-mail: 
rzecznik@pwsip.edu.pl. Koniecznie z do-
piskiem w tytule e-maila „Student i pan-
demia”.  

Najciekawsze prace zostaną nagrodzo-
ne, opublikowane w całości lub we frag-
mentach.  

Konkurs PWSIiP „Student i pandemia” 

“Nasz” Vincent z nowym singlem “Mój Dom” 
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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 40 sztuk płyt MFP tak jak 
OSB grubość 15 mm rozmiar 2,10 x 
2.80 = 6m2 cena 140 zł mam jeszcze 
kilka 22 mm. Tel. 600 588 666.

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

Sprzedam poręcz na schody 4 stop-
nie nierdzewka, rurka 50 mm, tanio. 
Tel. 508 479 725.

Doświadczona opiekunka, bez nało-
gów, zaopiekuje się osobą starszą lub 
dzieckiem na terenie Łomży. Tel 516 
630 492.

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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Funkcjonariusze Podlaskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej oraz Krajowej 
Administracji Skarbowej udaremnili, 
na przejściu granicznym w Bobrow-
nikach, przemyt do Polski 875 tys. 
paczek nielegalnych papierosów. Ich 
szacunkowa wartość rynkowa wynosi 
ponad 12,3 miliona złotych. To jedna 
z największych w historii udaremnio-
nych prób przemytu na podlaskich 
przejściach granicznych.

Funkcjonariusze Podlaskiego 
Oddziału Straży Granicznej oraz 

Krajowej Administracji Skar-
bowej z polsko-białoruskiego 
przejścia granicznego w Bobrow-
nikach, skontrolowali białoru-
skiego tira, który zgodnie z do-
kumentami miał być załadowany 
pelletem do palenia. 

W trakcie szczegółowego 
sprawdzania ciężarówki kierowa-
nej przez 51-letniego obywate-
la Białorusi okazało się, że w na-
czepie znajdują się przemycane 
papierosy. Rozładunek oraz do-

kładne przeliczenie papierosów 
znajdujących się w kartonach 
oraz w workach na pellet trwało 
kilkanaście godzin. 

W sumie mundurowi Podla-
skiego Oddziału Straży Granicz-
nej oraz Krajowej Administracji 
Skarbowej znaleźli w naczepie 
ponad 875 tys. paczek papiero-
sów z białoruskimi znakami ak-
cyzy. To rekordowy przemyt, 
który udało się udaremnić funk-
cjonariuszom. Gdyby nielegalny 

towar trafił do sprzedaży, Skarb 
Państwa straciłby ponad 20 mi-
lionów złotych. Wobec biało-
ruskiego kierowcy ciężarówki 
wszczęte zostało śledztwo, które 
nadzorowane jest przez Proku-

raturę Rejonową w Białymstoku. 
Mężczyzna decyzją sądu został 
tymczasowo aresztowany na trzy 
miesiące. Za tak duży przemyt 
grozi mu kara pobawienia wolno-
ści nawet do 10 lat.

Papierosy o wartości 
ponad 12,3 mln zł 

zatrzymane na granicy

W piątkowe popołudnie (8 maja), na 
drodze 677 Śniadowo – Łomża miało 
miejsce zderzenie trzech pojazdów. 
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 
prawdopodobnie, gdy kierowca busa 
wyjeżdżał na drogę wojewódzką i nie 
ustąpił pierwszeństwa kierującemu 
samochodem dostawczym, który 
poruszał się w kierunku Łomży. Jak 
informuje Urszula Brulińska z KMP 
w Łomży, nikt nie został ranny. 

Nadmierna prędkość 
główną przyczyną wypadków

Policjanci ruchu drogowe-
go w trosce o bezpieczeństwo 
użytkowników dróg, mimo 
trwającego stanu epidemii, 
zwracają uwagę na każde za-
chowanie niezgodne z prawem, 
a także egzekwują od kierują-
cych pojazdami przestrzegania 
obowiązujących ograniczeń 
prędkości.

Główną przyczyną wypad-
ków drogowych ze skutkiem 
śmiertelnym, z winy kierujących, 
jest niedostosowanie prędkości 
do warunków ruchu. Niezgodne 
z prawem zachowania zagrażają 
nie tylko kierującym i ich pasa-
żerom, ale również pozostałym 
uczestnikom ruchu drogowego, 
szczególnie tym niechronionym. 
W przypadku potrącenia piesze-

go, nawet nieznaczne przekro-
czenie dopuszczalnej prędkości, 
zmniejsza szanse jego przeżycia. 
Pamiętajmy, że za każdym wy-
padkiem, zwłaszcza tym, gdzie 
ginie człowiek, kryje się niewy-
obrażalna tragedia ludzka, która 
dotyka zarówno bliskich zmarłe-
go, jak i sprawcy.

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami kierujący pojazdem 
jest obowiązany jechać z prędko-

ścią zapewniającą panowanie nad 
pojazdem, z uwzględnieniem wa-
runków, w jakich ruch się odby-
wa, a w szczególności: rzeźby te-
renu, stanu i widoczności drogi, 
stanu i ładunku pojazdu, warun-
ków atmosferycznych i natężenia 
ruchu. Ponadto powinien wziąć 
pod uwagę również inne czynni-
ki m.in.: umiejętności i doświad-
czenie w kierowaniu pojazdami, 

stres, zmęczenie, zażywane 
leki.

Należy również pamię-
tać, że wraz ze wzrostem 
prędkości, w sytuacji nagłe-
go zagrożenia, panowanie 
nad pojazdem staje się coraz 
trudniejsze. Kierujący, któ-
rzy nie będą stosować się do 
ograniczeń prędkości muszą 
liczyć się z konsekwencjami 
prawnymi.

Przypominamy, że na te-
renie kraju działają policyj-
ne grupy SPEED, których 
głównym zadaniem jest 
przeciwdziałanie niebez-
piecznym zachowaniom na 
drodze, w tym nieprzestrze-
ganiu ograniczeń prędko-
ści. Policjanci pełnią służbę 

z wykorzystaniem najnowszych 
pojazdów wyposażonych w wi-
deorejestratory, a także dokonu-
ją pomiarów prędkości ręcznymi 
miernikami z wizualizacją.

W trosce o bezpieczeństwo 
policjanci apelują o rozwagę 
i przestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego. Przypominają rów-
nież o dostosowaniu prędkości 
do warunków na drodze.

Kierowco! Zwolnij i Żyj!

Wybuch  
na stacji 

Kierowca samochodu ciężarowego 
trafił do szpitala po tym jak w kabinie 
jego pojazdu wybuchła butlaz gazem.

Do zdarzenia doszło w czwar-
tek, 7 maja,  przed godziną 20:00 
na parkingu znajdującym się przy 
stacji benzynowej w Kisielnicy. 

Do wybuchu doszło praw-
dopodobnie na skutek wycie-
ku z butli z gazem, poprzez nie 
dokręcenie zaworu oraz przyło-
żenie zewnętrznego źródła. Siła 
uderzenia była na tyle duża, że 
przednia szyba ciągnika siodło-
wego odleciała na około 50 me-
trów od pojazdu. Mężczyzna 
z licznymi poparzeniami trafił do 
szpitala. 

Świnie za burtą 
Do nietypowego zdarzenia drogowe-
go doszło w piątek, 8 msja, w okoli-
cach drogi krajowej nr 61 w gminie 
Miastkowo. Przewożąca trzodę cięża-
rówka przewróciła się na bok, praw-
dopodobnie przy mijaniu z innym 
pojazdem. 

Kierowca przewoził kilka-
dziesiąt świń, które po przewró-
ceniu się pojazdu trzeba było 
przeładować. Na szczęście w wy-
niku zdarzenia nikomu nic się nie 
stało. Kierowca transportu był 
trzeźwy.

Zderzenie 3 samochodów 
na drodze do Śniadowa
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Wnioski o pomoc na „Restruktury-
zację małych gospodarstw” oraz 
„Modernizację gospodarstw rolnych” 
w obszarze D można składać do 29 
maja w Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Działania finan-
sowana są z PROW na lata 2014-2020. 

60 TYS. ZŁ  
NA ROZWÓJ MAŁEGO 
GOSPODARSTWA

O wsparcie finansowe z tego 
programu może ubiegać się rol-
nik posiadający gospodarstwo 
obejmujące co najmniej 1 ha 
użytków rolnych lub nierucho-
mość służącą do prowadzenia 

produkcji w zakresie działów 
specjalnych produkcji rolnej. 
Wielkość ekonomiczna takiego 
gospodarstwa musi być mniejsza 
niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć oso-
ba zarówno ubezpieczona 
w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma 
również zakazu jednoczesnego 
prowadzenia działalności go-
spodarczej lub pracy na etacie. 
Pod jednym warunkiem – do-
chód lub przychód z działalno-
ści rolniczej musi stanowić co 
najmniej 25 proc. całości do-
chodów lub przychodów. 

Rolnik, który zdecyduje się 
na rozwój swojego małego go-

spodarstwa, może uzyskać na ten 
cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. 
Jest ona wypłacana w dwóch ra-
tach: 80 proc. (48 tys. zł) po speł-
nieniu warunków określonych 
w decyzji o przyznaniu pomocy, 
a 20 proc. (12 tys. zł) po prawi-
dłowej realizacji biznesplanu. 
Dotację  można przeznaczyć wy-
łącznie na działalność rolniczą 
lub przygotowanie do sprzedaży 
produktów rolnych wytworzo-
nych w gospodarstwie. Co naj-
mniej 80 proc. otrzymanej   pre-
mii   należy wydać na inwestycje 
w środki trwałe. 

Premia może być przyzna-
na tylko raz w czasie realizacji 
PROW 2014-2020. W przypad-
ku małżonków pomoc może 
otrzymać tylko jedno z nich, nie-
zależnie od tego czy prowadzą 
wspólne, czy odrębne gospodar-
stwa. 

DO 500 TYS. ZŁ 
NA INWESTYCJE W GOSPODARSTWIE

Ta propozycja wsparcia skie-
rowana jest do rolników, którzy 
planują zrealizować w swoim 
gospodarstwie inwestycje pole-
gające m.in. na zakupie  nowych 
maszyn i urządzeń rolniczych, 
w tym ciągników, budowie czy 
modernizacji budynków gospo-
darskich. 

O pomoc mogą ubiegać się 
rolnicy posiadający gospodar-
stwa, których wielkość ekono-
miczna musi być nie mniejsza 
niż 13 tys. euro i nie większa niż 
200 tys. euro. Wyjątek stanowią 
rolnicy, którzy będą wspólnie 
składać  wniosek o przyznanie 
wsparcia. W takim przypadku 
dolna granica wielkości ekono-

micznej pojedynczego gospodar-
stwa może być mniejsza niż 13 
tys. euro, przy czym suma wiel-
kości ekonomicznej wszystkich 
gospodarstw musi wynosić co 
najmniej 15 tys. euro, a po zreali-
zowaniu inwestycji wielkość eko-
nomiczna gospodarstwa każdego 
ze wspólnie wnioskujących rolni-
ków osiągać wartość co najmniej 
13 tys. euro. 

Pomoc przyznawana jest 
w postaci refundacji poniesio-
nych kosztów na realizację da-
nej inwestycji. Poziom dofinan-
sowania wynosi standardowo 
50 proc. poniesionych kosztów 
kwalifikowanych,  60 proc., gdy 
o pomoc ubiega się młody rol-
nik lub gdy wniosek składny jest 
przez osoby wspólnie wniosku-
jące.  Maksymalna kwota wspar-
cia nie może przekroczyć 500 
tys. zł, przy czym w przypadku 
inwestycji niezwiązanych bez-
pośrednio z budową, moderni-
zacją budynków inwentarskich, 
w tym ich wyposażeniem lub 

budową, lub modernizacją ma-
gazynów paszowych w gospo-
darstwach, w których jest pro-
wadzona produkcja zwierzęca 
- maksymalna wysokość pomo-
cy wynosi 200 tys. zł.

WNIOSKI DO 29 MAJA 

W obu kończących się 
w ostatni piątek maja naborach 
wnioski o przyznanie wsparcia 
należy dostarczać do oddziałów 
regionalnych ARiMR. W związ-
ku z obowiązującym na terenie 
kraju stanem epidemii wnioski 
można przekazać w następują-
cy sposób: w formie dokumen-
tu elektronicznego na elektro-
niczną skrzynkę podawczą, 
za pośrednictwem platformy 
ePUAP lub przesyłką rejestro-
waną nadaną w placówce Pocz-
tą Polskiej. Dokumenty można 
również dostarczyć do specjal-
nych wrzutni, które ustawione 
są w placówkach terenowych 
Agencji.

rolnictwo

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy 
ponieśli w gospodarstwach straty 
spowodowane klęskami żywioło-
wymi bądź wystąpieniem afrykań-
skiego pomoru świń, mogą składać 
w ARiMR wnioski o przyznanie po-
mocy w ramach działania „Inwestycje 
odtwarzające potencjał produkcji rol-
nej”. – Termin naboru mija z końcem 
sierpnia – informuje Paweł Mucha, 
rzecznik prasowy ARiMR.

O pomoc z PROW 2014-
2020 mogą ubiegać się rolni-
cy, którzy ponieśli straty spo-
wodowane przez co najmniej 
jedną z następujących klęsk ży-
wiołowych: powódź, deszcz 
nawalny, suszę, przymrozki 

wiosenne, ujemne skutki przezi-
mowania, obsunięcie się ziemi, 
lawinę, grad, huragan, uderze-
nie pioruna. Ponadto o wsparcie 
mogą wnioskować rolnicy, któ-
rym powiatowy lekarz weteryna-
rii nakazał, w drodze decyzji, za-
bicie świń lub zniszczenie zwłok 
świń w celu zwalczania ASF. 

Dotacje są dostępne dla tych, 
którzy ponieśli straty w roku, 
w którym jest składany wniosek 
o przyznanie pomocy lub w co 
najmniej jednym z dwóch lat po-
przednich. 

Wysokość strat w uprawach 
rolnych, zwierzętach gospodar-
skich czy rybach uprawniająca 

do starania się o pomoc musi wy-
nieść co najmniej  30 proc. śred-
niej rocznej produkcji rolnej lub 
straty te muszą dotyczyć skład-
nika gospodarstwa, którego od-
tworzenie wymaga poniesienia 
kosztów kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem. Wysokość 
poniesionych strat, jakie powsta-
ły w gospodarstwie, określa ko-
misja powołana przez wojewodę. 

Natomiast w przypadku wstą-
pienia afrykańskiego pomoru 
świń o pomoc mogą ubiegać się 
rolnicy, którym powiatowy le-
karz weterynarii nakazał zabicie 

świń lub zniszczenie ich zwłok 
w celu zwalczania ASF, a w dniu 
wydania tej decyzji świnie te sta-
nowiły co najmniej 30 proc. świń 
będących w posiadaniu tego go-
spodarza.

Maksymalna kwota wspar-
cia, jaką może otrzymać rolnik 
w całym okresie realizacji PROW 
2014-2020, wynosi do 300 tys. 
zł, z tym że nie może przekroczyć 
ona poziomu 80 proc.  kosztów 
kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia 
klęsk żywiołowych dotacja może 
być przyznana na inwestycje od-
twarzające zniszczone składniki 
gospodarstwa, np. na  odtworze-

nie plantacji wieloletnich, sadów, 
odbudowę zniszczonych budyn-
ków czy zakup nowych maszyn 
lub urządzeń rolniczych. Z kolei 
rolnik, którego gospodarstwo zo-
stało poszkodowane przez ASF, 
dotację może otrzymać na in-
westycje, które nie są związane 
z produkcją świń.   

W związku z ogłoszonym 
w Polsce stanem epidemii, która 
ograniczyła możliwość osobiste-
go załatwiania spraw przez rol-
ników w placówkach ARiMR, 
wnioski można przekazywać do 
oddziałów regionalnych w nastę-
pujący sposób: w formie doku-
mentu elektronicznego na elek-
troniczną skrzynkę podawczą, za 
pośrednictwem platformy ePU-
AP lub przesyłką rejestrowaną 
nadaną w placówce Pocztą Pol-
skiej. Wnioski można również 
dostarczyć do specjalnych wrzut-
ni, które ustawione są w placów-
kach terenowych Agencji. 

300 tys. zł na odtworzenie 
potencjału produkcji rolnej 

W maju kończą się  
dwa popularne nabory  

z PROW 2014-2020

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.
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