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

Na decyzję tę czekali niemal wszyscy 
mieszkańcy Łomży oraz regionu. Szpi-
tal Wojewódzki przestaje być szpi-
talem jednoimiennym i rozpoczyna 
stopniowy powrót do stanu sprzed 
epidemii. Nie oznacza to zupełnej 
transformacji. Szpital będzie zobli-
gowany do zachowania gotowości 
do leczenia pacjentów zakażonych 
koronawirusem. O tym fakcie poin-
formował Waldemar Kraska wicemi-
nister zdrowia,  Dariusz Piontkowski 
minister edukacji narodowej, Bohdan 
Paszkowski wojewoda podlaski oraz 
Artur Kosicki marszałek wojewódz-
twa podlaskiego. 

Już ponad dwa miesiące Szpi-
tal Wojewódzki im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Łom-
ży pełni funkcję jednoimienne-
go szpitala zakaźnego, wyzna-
czonego do walki z pandemią 
SARS-CoV-2 i leczenia pacjen-
tów zakażonych COVID-19. Od 
1 czerwca placówka rozpocznie 
powrót do stanu sprzed epidemii. 
Podczas specjalnej konferencji 
prasowej przy Szpitalu MSWiA 
w Białymstoku decyzję tę ogło-
sili: Waldemar Kraska wicemini-
ster zdrowia, Dariusz Piontkow-
ski minister edukacji narodowej, 

Bohdan Paszkowski wojewoda 
podlaski oraz Artur Kosicki mar-
szałek województwa podlaskiego.

Łomżyński szpital, jako pierwszy 
rozpocznie powrót 

Szpital Wojewódzki im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 

w Łomży został jedną z dzie-
więtnastu placówek (później 
dołączone zostały kolejne trzy 
szpitale), które przemianowane 
zostały na jednoimienne szpi-
tale zakaźne i wyznaczone były 
do walki z koronawirusem. Po 
kilku tygodniach liczba zacho-

rowań na COVID-19 jest coraz 
mniejsza.

- W momencie pojawie-
nia się koronawirusa w Polsce, 
rząd szybciej niż w innych eu-
ropejskich państwach reagował 
na nową rzeczywistość. Przez 
to możemy dziś mówić o sytu-

acji, iż epidemia w dużej mierze 
jest już opanowana. Nie wzrasta 
liczba nowych zachorowań, poza 
dwoma ogniskami. W większości 
województw w Polsce notowany 
jest nawet regres w tym zakresie. 
Dzięki temu, Polski rząd zaczyna 
wprowadzać decyzje, które mają 
przywracać normalne funkcjo-
nowanie różnych dziedzin życia - 
mówił Dariusz Piontkowski, mi-
nister edukacji narodowej.

Jak podkreślano, kolejne roz-
porządzenia Rady Ministrów 
znoszące poszczególne ograni-
czenia są stopniowo ogłaszane 
przez premiera Mateusza Mo-
rawieckiego. Co najważniej-
sze, system ten zaczyna również 
obejmować służbę zdrowia, co 
patrząc z perspektywy społe-
czeństwa jest działaniem prio-
rytetowym i fundamentalnym. 
Sieć szpitali jednoimiennych 
została zorganizowana w Polsce 
po to, aby leczyć pacjentów za-
każonych na COVID-19. Jednak 
obecna sytuacja pokazuje, iż sys-
tem ten nie musi być aż tak moc-
no rozbudowany.

Dokończenie na str. 4

Łomżyński szpital przestaje być jednoimiennym 

Jej uśmiech złapany przelotem, skrywający wdzięczność i spełnienie. Jej 
oczy wypełnione bezbrzeżnym zrozumieniem, troską i ufnością. Jej dłonie 
tak nieustannie gotowe i silne, by wydostać z najciemniejszej otchłani. Jej ser-
ce wciąż otwarte i przepełnione bezwarunkową miłością, będące w stanie wy-
baczyć każde potknięcie.

To matczyny portret, który w miarę upływu lat, coraz wyraźniej, jawi się 
w każdym z nas. Wyjątkowy i niepowtarzalny wzorzec. Niedościgniony wzór 
najczystszego, niczym niezmąconego oddania. 

Drogie Mamy! Z okazji tego wyjątkowego dnia chcemy życzyć Wam by-
ście odnalazły w swych dzieciach tę wyjątkową część siebie. By w ich doro-
słym życiu kiełkowały i kwitły wartości zasiewane i pielęgnowane od naj-
młodszych lat. 

Jesteście najprawdziwszym darem i błogosławieństwem, dzięki któremu 
każde dziecko potrafi zrozumieć siebie i otaczający go świat! Bądźcie z nami 
i przy nas. 

Pachnącego kwiatami, z pięknymi momentami wzruszeń Dnia Matki! 

Mama…

Parlamentarzyści i samorządowcy na wspólnej konferencji przed szpitalem MSWiA w Białymstoku
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Premier Mateusz Morawiecki pojawił 
się w Zambrowie. Szef rządu odwie-
dził firmę Monolit specjalizującą się 
w produkcji okien i drzwi PCV, drzwi 
stalowych, parapetów i moskitier. 

Podczas wizyty premier oma-
wiał pakiet rozwiązań przygo-
towanych przez rząd, który ma 
ochronić polskie państwo i oby-
wateli przed kryzysem wywoła-
nym pandemią koronawirusa.  
Jak podkreślił szef rządu to za 
sprawą tarczy antykryzysowej, 
wielu pracowników utrzymało 
swoje posady. Takim przykładem 
ma być właśnie Zambrowska fir-
ma Monolit, która w dobie kry-
zysu utrzymała 200 miejsc pracy, 
co jak podkreślał Matusz Mora-
wiecki jest sukcesem. 

- Firma Monolit powstała 
w 2007 roku przed poprzednim 
kryzysem. Przez te lata musiała 
budować  swój udział w rynku, 
tworzyć nowe miejsca zatrud-
nienia. Utworzyła 200 nowych 
miejsc pracy w Zambrowie, tak 
niezwykle potrzebnych. Od dy-
rektora usłyszałem wspaniałą 
wiadomość. Otóż dzięki naszej 
tarczy finansowej, firma ma za-
miar zatrudniać nowych pracow-
ników i szukać nowych rynków 
zbytu – mówił Mateusz Mora-
wiecki, premier RP.

Jak podkreślał Prezes Rady 
Ministrów, jest to pierwszy po-
ważny sygnał, iż sytuacja w związ-
ku z pandemią SARS-CoV-2, 
wraca do stanu sprzed epidemii. 
Firmy są w lepszej sytuacji, a pró-
ba zatrudniania nowych pracow-
ników, to jak to określił Mateusz 
Morawiecki „Nowy promyk na-
dziei”.

Jak wskazał premier RP, Mo-
nolit korzysta bezpośrednio z tar-
czy antykryzysowej, czyli dotacji 
na ratowanie polskich firm, pol-
skiej gospodarki czy linii techno-
logicznych. 

Zdaniem Mateusza Mora-
wieckiego w czasie pandemii, 
państwa stanęły przed trudnym 
dylematem, czy ratować gospo-
darkę czy zdrowie i życie ludzi. 
Podkreślił, iż to jest fałszywy dy-
lemat, a Polska w tym zakresie 
połączyła te dwa aspekty i wyszła 
zwycięsko.

Premier przytoczył także 
dane, z których wynika, że oko-
ło 60% polskich firm musiało 
zmniejszyć zakres swojej dzia-

łalności w dobie koronawiru-
sa. Mówił też, że 57 % polskich 
firm już otrzymało wsparcie 
od państwa. To ponad 150 tys. 
podmiotów, które skorzystały 
z tarczy finansowej. Akcento-
wał przy tym, iż dzięki spraw-
ności pracowników Banku 
Gospodarstwa Krajowego, pie-
niądze do firm trafiają w ciągu 
jednego, dwóch czy trzech dni. 
Zaznaczył również, że jeszcze 
w marcu 28% polskich firm ko-

munikowało, że będzie musiało 
zwalniać pracowników. 

- Teraz to jest 8 procent firm. 
To ciągle o 8 procent za dużo, 
chcielibyśmy by tego nie było, ale 
to jest spadek, więc trzeba się cie-
szyć. W czasach, kiedy w Hiszpa-
nii bezrobocie wzrasta o milion 
osób, we Francji o setki tysięcy, 
w Polsce udało się tę sytuację 
ustabilizować - tłumaczył Mate-
usz Morawiecki.

Szef rządu zaznaczał także, iż 
niesłychanie ważne jest, by Pol-
ska była monolitem. Tylko wte-
dy możliwe będzie uratowanie 
miejsc pracy.

Do firm trafiła pomoc  
o wartości 47,8 mld zł

Rząd pomaga polskim przed-
siębiorcom za pomocą różnych 
instrumentów. Oferuje pożyczki, 
zwalnia z płacenia składek na ubez-
pieczenie społeczne, przekazuje 
żywą gotówkę w postaci subwen-
cji. Proponuje również rozwią-
zania pomagające w zachowaniu 
płynności finansowej. Do tej pory 
do firm trafiło niemal 48 mld zł. To 
ogromne wsparcie w walce z kry-
zysem wywołanym pandemią. Co 
składa się na tę sumę?

• 11,3 mld zł przekazane zo-
stało w ramach wsparcia z ZUS 

i PUP z Tarczy Antykryzysowej 
(m.in. mikropożyczki, świad-
czenia postojowe, zwolnienia ze 
składek),

• 31 mld zł to wartość sub-
wencji z Tarczy Finansowej PFR,

• 5,5 mld zł przeznaczone zo-
stało na zachowanie płynności 
firm w ramach Tarczy pomoco-
wej BGK.

Nowe rozwiązania BGK – 
wyższe zabezpieczenie kredytu 
i dłuższy okres gwarancji

W pierwszych dniach pan-
demii BGK zwiększył poziom 
zabezpieczenia kredytu gwaran-
cją z 60 proc. do 80 proc. kredy-
tu. Dodatkowo wydłużył okres 
gwarancji – z 27 do 39 miesięcy. 
Zrezygnował także z prowizji za 
pierwszy rok. Wcześniej wynosi-
ła ona 0,5 proc. kwoty gwarancji 
w skali roku. Maksymalna war-
tość gwarancji to 3,5 mln zł.

Na gwarancje chętne zwłasz-
cza mikro i małe firmy

O gwarancje de minimis naj-
częściej ubiegają się mikroprzed-
siębiorstwa (ponad 5,5 tys. 
udzielonych gwarancji) i małe 
firmy (ponad 2 tys. udzielonych 
gwarancji). Z kredytu zabezpie-
czonego gwarancją BGK skorzy-
stały także średnie firmy – w su-
mie było ich 700.

Z programu najczęściej ko-
rzystają branże transportowa 
i budowlana, a także firmy zajmu-
jące się handlem hurtowym i de-
talicznym. Średnia wartość kre-
dytu zabezpieczonego gwarancją 
to 566 tys. zł.

Dla dużych i średnich – Fundusz 
Gwarancji Płynnościowych

Z myślą o dużych i średnich 
firmach BGK uruchomił także 
Fundusz Gwarancji Płynnościo-
wych, który umożliwia objęcie 
gwarancją kredytu obrotowego 
do 80 proc. wartości. Wartość 
kredytu nie może przekroczyć 
250 mln zł, a gwarancji udziela-
ją banki komercyjne do końca 
roku.

Zambrów
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Nowy wiadukt będzie ele-
mentem powstającej obwodnicy 
Uhowa. Połączy zmodernizowa-
ną ul. Kolejową z drogą woje-
wódzką nr 682. Ma mieć 130 m 
długości i szerokość ponad 25 m. 

- Samorząd województwa bę-
dzie starał się dopasować swoją 
infrastrukturę drogową do istnie-
jących szlaków kolejowych, któ-
re są wyzwaniem na przyszłość 
– mówi Marek Olbryś, wicemar-
szałek województwa podlaskie-
go.

Docelowo wiadukt w Uhowie 
ma zastąpić istniejący przejazd ko-
lejowo-drogowy przy ul. Kościel-
nej. W ramach przyszłych prac 
modernizacyjnych na trasie Rail 
Baltica w miejsce przejazdu, PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. wy-
budują przejście podziemne dla 
pieszych prowadzące do przystan-
ku kolejowego. Ruch samocho-
dów będzie natomiast przebiegał 
po obwodnicy i nowym wiaduk-
cie. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
mieszkańcy zyskają dwie bez-
pieczne przeprawy przez tory.

- Myśle, że ta inwestycja jest 
dobra dla całego regionu. Nie bę-
dzie tam żadnych skrzyżowań. 
Od kilku lat ten postęp inwesty-
cji, realizowany przez PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A., na na-
szym terenie jest bardzo duży. 
Przede wszystkim na wschodzie 
naszego województwa. Mam tu 
na myśli terminale przeładunko-
we, gdzie naprawdę dużo się bu-
duje - mówi wicemarszałek.

Przedsięwzięcie realizowana 
jest wspólnie przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. i wojewódz-
two podlaskie reprezentowa-
ne przez Podlaski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Białymstoku. 
Umowę w imieniu stron podpi-
sali: Krzysztof Pietras, dyrektor 
regionu PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. oraz reprezentanci 
wykonawcy: Jacek Siemieniuk, 
prezes zarządu firmy Budrex. sp. 
z o.o. i Dariusz Wawrzak, wice-
prezes przedsiębiorstwa.

Finansowanie inwestycji to 
12,8 mln zł z projektu realizo-
wanego przez PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. Podlaski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich będzie 

natomiast odpowiedzialny za 
sfinansowanie usługi nadzoru 
autorskiego oraz obsługi labora-
toryjnej. 

Zadanie realizowane jest w ra-
mach projektu „Prace na linii E75 
na odcinku Czyżew - Białystok” 
współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Instru-
mentu finansowego CEF „Łącząc 
Europę”. Wykonawca rozpocznie 
prace w przeciągu najbliższych 
tygodni i ma zakończyć je w li-
stopadzie.

Budowany w Uhowie obiekt, 
to pierwsza inwestycja na odcin-
ku międzynarodowej trasy kole-
jowej Rail Baltica pomiędzy Czy-
żewem a Białymstokiem. 

- W tej chwili jesteśmy na 
końcowym etapie wyboru wy-
konawcy, podpisania umowy 
z wykonawcą na odcinek Czy-
żew – Białystok – mówi Ireneusz 
Merchel, prezes Zarządu PKP 
Polskich Linii Kolejowych S.A. 
- Obiekt znajduje się na tym od-
cinku między Łapami a Białym-

stokiem, ale również wpisuje się 
w ten program bezkolizyjnych 
połączeń drogowych na skrzy-
żowaniach z linią kolejową. Linia 
kolejowa jest projektowana i mo-
dernizowana na 200 km/h- do-
daje

Nowy wiadukt w Uhowie to 
pierwszy z 33 obiektów, które zo-
staną wybudowane na odcinku 
Rail Baltica pomiędzy Białym-
stokiem i Czyżewem.

W planach są również kolejne 
inwestycje, które mają być sym-
bolem dalszego rozwoju woje-
wództwa podlaskiego. 

- Polskie Linie Kolejowe pro-
ponują nam udział w partner-
stwie w projekcie, który będzie 
realizowany na odcinku Ostrołę-
ka- Łapy. Chcemy stworzyć tam 
linię elektryczną, która przecią-
gnie się także do Białegostoku. 
To będzie jedyna alternatywna 
droga kolejowa łącząca Warszawę 
z Białymstokiem. Jest oczywiście 
Rail Baltica, ale ona musi mieć 
zabezpieczenie i my skorzystali-
śmy z tej szansy. W razie wypad-
ku będzie objazd przez Ostro-
łękę-Śnadowo-Łapy- tłumaczy 
Marek Olbryś.

Ponadto, wiemy już, iż cała 
droga Śniadowo-Łomża będzie 
zelektryfikowana oraz wyre-
montowana. W niedługim cza-
sie podpisana ma zostać umowa 
z prezesem PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. właśnie odnośnie 
tego przedsięwzięcia. 

-Są już zabezpieczenia mini-
sterialne, iż taki remont zostanie 
przeprowadzony. Chcemy pod-
pisać umowę na realizację tych 
odcinków dróg kolejowych - 
mówi Marek Olbryś.

Nowy wiadukt drogowy w Uhowie
Za blisko 13 mln zł powstanie nowy wiadukt drogowy nad torami w Uhowie. To pierwsza inwestycja na odcinku trasy Rail Baltica  

pomiędzy Czyżewem a Białymstokiem. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na koniec listopada.

3na drogach
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Akcentowano, że po rozmowach 
z Łukaszem Szumowskim, szefem resor-
tu zdrowia czy po interwencjach wojewo-
dy oraz podlaskich parlamentarzystów, jak 
i samorządowców udało się podjąć decy-
zję, na którą czekało wielu mieszkańców 
Łomży, a także okolicznych powiatów. 

Warto wspomnieć, iż Szpital Woje-
wódzki im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Łomży stał się całkowicie szpi-
talem jednoimiennym 14 marca i został 
oddelegowany do walki z pandemią SAR-
S-CoV-2 oraz przyjmowania osób chorych 
na koronawirusa. Natomiast pozostali pa-
cjenci musieli szukać pomocy medycznej 
w innych, okolicznych placówkach.  

- Stan epidemiczny w kraju jest już na 
tyle opanowany, że można rozpocząć pro-
ces zdejmowania jednoimienności ze Szpi-
tala Wojewódzkiego w Łomży. Będzie on 
polegał na tym, iż stopniowo poszczegól-
ne oddziały placówki zaczną przyjmować 
pacjentów nie tylko chorych na korona-
wirusa. Dzięki temu, mieszkańcy Łomży 
podczas problemów w wielu dziedzinach 
będą mogli udać się po pomoc i poradę do 
łomżyńskiego szpitala - tłumaczył Dariusz 
Piontkowski, minister edukacji narodo-
wej.

Trzeba wspomnieć, iż podobna sy-
tuacja będzie miała miejsce w Szpitalu 
MSWiA w Białymstoku.

- Te decyzje są pierwszymi tego typu 
decyzjami w Polsce. Stąd też obecność 
Pana Ministra Kraski. W województwie 
podlaskim dostrzegamy potrzebę odej-
ścia od tej jednoimienności całego szpita-
la i stopniowego powracania do normal-
nego funkcjonowania. Sądzimy, iż jest to 
dobra decyzja zarówno ze względów epi-
demicznych, gdyż stan zachorowań jest 
niewielki, ale także dla pacjentów z Łom-
ży, Białegostoku i okolic, bo pozwoli nie 
tylko zakażonym na COVID-19 korzystać 
z pomocy, ale również tym, którzy zmaga-
ją się z innymi chorobami. Mamy nadzie-
ję, iż ta decyzja zostanie dobrze przyjęta 
na terenie całego województwa i pozwoli 
również na stopniową stabilizację sytuacji, 
która związana jest ze służbą zdrowia i epi-
demią - mówił szef resortu edukacji naro-
dowej.

Powrót do normalności, ale nie od razu 
- Biorąc pod uwagę sytuację epide-

miczną, po rozmowach z Ministerstwem 
Zdrowia oraz konsultantami wojewódz-
kimi, szczególnie w dziedzinie epidemio-
logii, podjąłem decyzję, aby rozpocząć 
proces związany z przywracaniem nor-
malnego funkcjonowania Szpitala Woje-
wódzkiego w Łomży. Od 1 czerwca będzie 
przyjmował on pacjentów nie tylko z ko-
ronawirusem – mówił podczas konferen-
cji Bohdan Paszkowski, wojewoda podla-
ski. 

Wiemy już też, że Szpital Wojewódz-
ki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży będzie musiał w pewnych za-
kresach zachowywać zdolność zabiegową, 
by służyć pacjentom zakażonym na CO-
VID-19. Warto wspomnieć, iż łomżyńska 
placówka, podobnie jak 7 innych szpitali 
na terenie województwa podlaskiego, po-

siada oddział zakaźny, a więc ciągle będzie 
zaangażowany w walkę z koronawirusem.

- Chcemy ten proces, przywracania 
szpitali, przeprowadzać jak najbezpiecz-
niej. Nie możemy dopuścić do sytuacji, że 
w momencie, gdy pacjent „covidovy” bę-
dzie potrzebował pomocy, nie będzie dla 
niego miejsca na terenie naszego woje-
wództwa - zaznaczał Bohdan Paszkowski.

Szpital MSWiA w Białymstoku, który 
funkcję jednoimiennego szpitala zakaźne-
go pełni od 14 kwietnia 2020 r. także zo-
stanie w dużym stopniu przywrócony do 
normalnego funkcjonowania. 

- Termin 1 czerwca ustaliliśmy 
z zarządcami szpitala, czyli władzami wo-
jewództwa oraz dyrekcją placówki. Jestem 
przekonany, że w tym samym czasie na-
stąpią zmiany również w Szpitalu MSWiA 
w Białymstoku. Jestem w trakcie rozmów 
z dyrekcją - informował wojewoda podla-
ski.

Ponadto, Bohdan Paszkowski dzięko-
wał za wsparcie w czasie trudnych decy-
zji, a także senatorowi Markowi Adamowi 
Komorowskiemu oraz posłowi Lechowi 
Antoniemu Kołakowskiemu za zaanga-
żowanie w  przywróceniu profilu szpitala 
w Łomży oraz w Białymstoku.

Nastąpiło także symboliczne prze-
kazanie decyzji, którą podpisał Bohdan 
Paszkowski odnośnie przywrócenia funk-
cjonowania Szpitala Wojewódzkiego im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łom-
ży w stan sprzed epidemii. Oficjalne pi-
smo otrzymał Artur Kosicki, marszałek 
województwa podlaskiego.

- Część społeczeństwa może nie być 
usatysfakcjonowania, gdyż chcą, by cały 
szpital został w pełni przywrócony do dzia-
łania. Jednakże trzeba pamiętać, by zacho-
wywać się odpowiedzialnie. To jeszcze nie 
jest koniec pandemii. Musimy działać stop-
niowo i dążyć do tego, aby nie tylko szpitale 
w Łomży oraz Białymstoku zaczęły pełnić 
swoje funkcje - tłumaczył Artur Kosicki.

Podlaskie władze podkreślały, iż od 

momentu przekształcenia Szpitala Wo-
jewódzkiego w Łomży w jednoimienny 
szpital zakaźny starano się w sposób odpo-
wiedzialny zabezpieczyć wszystkie świad-
czenia dla mieszkańców Łomży i okolic, 
by ta decyzja była jak najmniej odczuwal-
na dla społeczeństwa.

- To jest m.in. nocna oraz świąteczna 
opieka lekarska. Również laboratorium, 
a także kwestia przywrócenia niektórych 
poradni. Ta decyzja, która jest pierw-
sza w Polsce, pokazuje, że zmierzamy 
w dobrym kierunku, by łomżyński szpital, 
oprócz oddziału zakaźnego, był w stu pro-
centach gotowy i mógł pełnić swoje funk-
cje - mówił marszałek województwa pod-
laskiego.

Wskazywano, iż cały dekret nie jest ła-
twy, gdyż nie można przewidzieć, jak sytu-
acja z pandemią SARS-CoV-2 się rozwinie 
i jaki będzie mieć przebieg. 

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Łomży od 1 czerwca 
rozpocznie przyjmowanie pacjentów. Jed-
nocześnie wciąż musi udzielać świadczeń 
osobom z podejrzeniem zakażenia lub za-
każonym na COVID-19 w dziedzinach: 
hemiodializoterapii, nefrologii, neonato-
logii, położnictwa i ginekologii, neurologii, 
chorób płuc, chorób zakaźnych, okulistyki.

Tempo przekształcania  
uwarunkowane liczbą zakażeń 

Jak zaznaczało ministerstwo zdrowia, 
4 marca stwierdzono pierwszy przypadek 
zakażenia koronawirusem i w odstępie 
kilku dni podjęto decyzję o utworzeniu 
szpitali jednoimiennych w Polsce. Jak już 
wspominaliśmy wcześniej, takich placó-
wek finalnie powstało 22. Łącznie ze szpi-
talami zakaźnymi, w Polsce znajdowało się 
blisko 10 tys. miejsc do hospitalizacji dla 
zakażonych pacjentów.

- W tej chwili w Polsce tzw. współ-
czynnik reprodukcji wirusa jest poniżej 
1, oczywiście z wyjątkiem Śląska, gdzie 
jest dość duże ognisko. Natomiast w wo-

jewództwie podlaskim ten współczynni-
ki wynosi 0.54. Postanowiliśmy, aby te 
szpitale jednoimienne, których możliwo-
ści nie są w tej chwili w pełni wykorzysty-
wane przywracały swoje dotychczasowe 
funkcje. Na szczęście pacjentów nie było 
aż tak dużo, gdyż w momencie podejmo-
wania tych decyzji, w innych krajach Euro-
py musiano rozmyślać, kogo podłączać do 
respiratora. Tak więc cieszę się, iż polscy 
lekarze nie mieli takich dylematów, gdyż 
nie ma nic gorszego dla medyka, który 
musi wybierać między jednym, a drugim 
życiem - tłumaczył Waldemar Kraska, wi-
ceminister zdrowia. 

Mimo, że sytuacja związana z pande-
mią, w każdym z województw wygląda 
inaczej, szpitale jednoimienne mają być 
stopniowo redukowane. 

- W województwie podlaskim mamy 
dwa tego typu szpitale. Nie chcemy od 
razu likwidować wszystkich miejsc prze-
znaczonych do walki z COVID-19 w tych 
placówkach. Nie mniej jednak na prze-
strzeni czerwca planujemy ich ogranicze-
nie,  a co za tym idzie przywrócenie nor-
malnego funkcjonowania tych placówek. 
Myślę, że dla łomżyńskiego szpitala jest to 
bardzo ważne, gdyż akurat Białystok jest 
miastem uniwersyteckim i dostęp do szpi-
tali jest zdecydowanie łatwiejszy. Dlatego 
chcieliśmy jak najszybciej uwolnić te łóżka 
oraz diagnostykę w Łomży, by mieszkańcy 
z tego regionu mogli na miejscu korzystać 
z tej pomocy. Jesteście pierwszym regio-
nem w Polsce, w którym szpital, oczywi-
ście stopniowo, zostaje przekształcany 
i powraca do normalnej działalności – wy-
jaśniał Waldemar Kraska. 

Ponadto wiceminister zdrowia dzię-
kował wszystkim pracownikom zarówno 
szpitala w Łomży, jak i Białegostoku za 
wielki trud włożony w walkę z pandemią. 
Swoje słowa Waldemar Karska skierował 
także do mieszkańców Łomży dziękując 
im za wyrozumiałość. Wyraził również na-
dzieję, iż w niedługim czasie będzie można 
w normalny sposób korzystać z łomżyń-
skiej placówki. 

Zaznaczył także, iż przekształcanie 
szpitali jednoimiennych w Polsce odby-
wać się będzie w różny sposób.

- W województwach, gdzie w tej chwili 
są duże ogniska zakażeń, czyli Śląsk, Dol-
ny Śląsk czy Wielkopolska te przekształce-
nia będą o wiele wolniejsze niż w innych 
rejonach kraju. Jednakże, jak widzimy 
nasz rząd już teraz łagodzi pewne restryk-
cje. Staramy się wracać do normalności, 
ale wiemy, że będzie ona inna niż ta, którą 
znaliśmy do tej pory. Musimy nauczyć się 
żyć z wirusem, żyć obok niego. Myślę, iż 
w następnych tygodniach czy miesiącach 
będziemy chcieli normalnie egzystować 
w naszej przestrzeni publicznej, ale trzeba 
pamiętać, że tak jak w przypadku wirusa 
grypy, na jesieni pojawić się może kolej-
na fala tej epidemii. Jeszcze raz apeluję, by 
myśląc o powrocie do stanu sprzed epide-
mii, stosować się do tych rygorów, które 
jako Ministerstwo Zdrowia wraz z Głów-
nym Inspektorem Sanitarnym nakładamy 
-  zaznaczał Waldemar Kraska, wicemini-
ster zdrowia.

Łomżyński szpital przestaje być jednoimiennym 
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Większość towarów, które 
kupujemy w sklepach, jest 
wykonana z plastiku, szkła, 
papieru oraz aluminium 
i innych metali, czyli tworzyw, 
które możemy ponownie 
wykorzystać. Posegregowane 
przestaje być odpadem – staje 
się wartościowym surowcem. 
Zaskoczony? Sprawdź, jak to 
działa.

Recykling zaczyna się w domu
Za każdym razem, kiedy 

otwieramy szafkę pod zlewem, 
stajemy przed istotną decyzją: 
odzyskać czy zmarnować cenne 
surowce. Jeżeli oddzielimy odpa-
dy surowcowe od resztek jedze-
nia, to mają one szansę stać się 
nową ławką w parku, gazetą, watą 
szklaną czy rowerem.

Segregacja ma sens
Jeden z najpowszechniej-

szych mitów na temat segrega-
cji śmieci to przekonanie, że po-
segregowane odpady trafiają do 
jednej śmieciarki, która wszystko 
miesza, więc nasza praca w domu 
idzie na marne – tymczasem to 
się zmieniło. Nowoczesne po-
jazdy odbierające posegrego-
wane odpady mają zazwyczaj 

podział na różne przegrody, do 
których trafiają poszczególne 
odpady. Inne rozwiązanie to od-
bieranie każdego typu odpa-
dów przez inną śmieciarkę. Re-
cykling pozwala na oszczędność 
energii, surowców i środowiska 
naturalnego. Każda wykorzysta-
na ponownie szklana butelka to 
oszczędność energii potrzebnej 
do oświetlenia pokoju żarówką 
przez 4 godziny. Przetworzenie 
tony aluminium to oszczędność 
4 ton boksytu i 700 kilogramów 
ropy naftowej. Poddane recyklin-
gowi odpady to także mniej skła-
dowisk odpadów.

Co powstaje z recyklingu
Szkło i aluminium podlega-

ją recyklingowi w 100%, można 
je też przetwarzać nieskończoną 
ilość razy. W przypadku alumi-
nium jest to o tyle ważne, że pro-
dukcja aluminium z rud jest rela-
tywnie droga, a złoża boksytu nie 
odnawiają się. Dzięki recyklin-
gowi szkła możemy ograniczyć 
zużycie piasku, dolomitu i sody. 
Wprowadzając tylko jedną szkla-
ną butelkę do wtórnego obie-
gu, ograniczamy zużycie energii 
równe 4 godzinom pracy 100 wa-
towej żarówki! Tymczasem sta-

tystyczny mieszkaniec Polski wy-
rzuca do pojemników na odpady 
zmieszane aż 56 szklanych opa-
kowań rocznie. Warto zmienić 
przyzwyczajenia i śmiecić mniej.

Tworzywa sztuczne powstają 
z pochodnych ropy naftowej. Za-
miast zużywać ropę, której zasoby 
są ograniczone i której wydobycie 
jest bardzo kosztowne, tworzywa 
sztuczne można ponownie wyko-
rzystać – jako wysokokaloryczne 
źródło energii lub jako surowiec 
wtórny. Np. z 35 popularnych bu-
telek PET można wyprodukować 
bluzę z polaru. Plastik może być 
też przetwarzany na innego ro-
dzaju ubrania specjalistyczne lub 
sportowe, powstają z niego tak-
że namioty, plecaki czy buty. Aby 
uratować jeno drzewo, wystarczy 
59 kg makulatury.

Recykling a ochrona przyrody
Recykling to oszczędność 

ograniczonych zasobów natural-
nych, a także zmniejszenie szko-
dliwego wpływu na środowisko. 
Dla przykładu, recykling alumi-
nium pozwala ograniczyć zanie-
czyszczenie wody o 97% w porów-
naniu z cyklem produkcji z rudy. 
Równocześnie oznacza obniżenie 
o 95% emisji trujących gazów do 

atmosfery. Co więcej, przynosi 
oszczędność ropy naftowej i zuży-
cia energii nawet do 95%. Dzięki 
recyklingowi jest też mniej wysy-
pisk. Choć bezpośredni koszt wy-
wozu śmieci na składowisko jest 
tańszy niż ich przetwarzanie, to 
jednak faktyczne wydatki związa-
ne z utrzymywaniem składowisk, 
ograniczaniem ich wpływu na 
środowisko i rekultywację przyle-
głych do nich obszarów są znacz-
nie wyższe.

O recyklingu warto pomy-
śleć już na etapie zakupów. Ku-
puj tylko tyle, ile naprawdę po-
trzebujesz. Weź na zakupy torbę 
wielorazowego użytku. Uni-
kaj produktów jednorazowych 
i zbędnych opakowań. Wybieraj 
produkty w opakowaniach, któ-
re nadają się do recyklingu, albo 
są wykonane z materiałów biode-
gradowalnych. Zanim kupisz ko-
lejny produkt, zwróć uwagę, czy 
materiał, z którego został wyko-
nany, nadaje się do recyklingu.

Recykling a ochrona przyrody
Dzięki recyklingowi zmniej-

szamy także zużycie surowców, 

których zasoby są ograniczone 
i emisję szkodliwych substancji 
do środowiska. Recykling jest 
ważnym elementem gospodar-
ki krajów rozwiniętych, gdyż 
umożliwia wytwarzanie nowych 
produktów przy użyciu znacz-
nie mniejszej ilości surowców 
i energii.

Ze względu na coraz większy 
popyt w gospodarkach krajów 
rozwijających się, ceny surowców 
i energii będą rosnąć. Jednocze-
śnie śmieci są stałym i „odnawial-
nym” źródłem surowców i ener-
gii, z których nasza gospodarka 
może i powinna korzystać.

Innym rozwiązaniem jest wy-
miana zbędnych rzeczy. Nie po-
trzebujesz swojej starej kanapy? 
Oddaj ją w dobre ręce. To samo 
tyczy się sprzętu RTV/AGD. Nie 
każdy może sobie pozwolić na 
kupno nowej lodówki lub pral-
ki. Dzięki wymianie, Ty pozbę-
dziesz się kłopotu, a ktoś inny 
ucieszy się z prezentu. Wymie-
niając, naprawiając i pożyczając 
przedmioty dajesz im szansę na 
ich drugie życie.

RSZ

Sens recyklingu

Części samolotu bojowego  
z II wojny światowej, 

prawdopodobnie sowieckiego  
Iła 2, odkryli drogowcy na budowie 

odcinka S61 Suwałki – Budzisko. 

Jak informuje Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych I Autostrad 
Oddział w Białymstoku, to sil-
nik, działko pokładowe oraz inne 
szczątki. Miejsce zostało zabezpie-
czone, a części maszyny zostaną 
wydobyte. Budowa trwa nadal.

Odkrycie w Słobódce koło Szy-
pliszek jest o tyle ciekawe, że silnik 
samolotu zachował się w dosko-
nałym stanie (są nawet tabliczki 
znamionowe), podobnie jak wy-
dobyte działko. Na dodatek odkry-
cie potwierdza miejscową legen-

dę o zestrzeleniu przez niemieckie 
myśliwce sowieckiej maszyny, któ-
rej pilot miał się uratować. Resztki 
Iła zostały wydobyte podczas prac 
związanych z wymianą gruntu.

 - Konserwator zabytków nie 
uznał znaleziska za odkrycie ar-

cheologiczne, a tylko wojenne 
i w związku z tym roboty nie zo-
stały wstrzymane. Prace wokół 
trwają nadal, ale w obecności 
nadzoru archeologicznego – czy-
tamy w komunikacie GDDKiA 
Oddział w Białymstoku. 

S61 Suwałki–Budzisko.  
Resztki szturmowego Iła wydobyte z ziemi
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Pandemia SARS-CoV-2 
w Polsce wprowadziła pewny 
chaos, pewne nieuporządkowa-
nie oraz dezorganizację. Nastąpi-
ło czasowe ograniczenia funkcjo-
nowania jednostek oświatowych, 
wszystkie zajęcia lekcyjne naj-
pierw zostały odwołane, a na-
stępnie prowadzone były w try-
bie online. Co najważniejsze w tej 
sytuacji, wszystkie egzaminy zo-
stały przesunięte.

W związku z tym faktem, Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej 
ogłosiło nowe terminy, w warun-
kach stanu epidemii egzaminów 
maturalnych, gimnazjalnych, 
ósmoklasistów, zawodowych, 
a także egzaminu potwierdzają-
cego kwalifikacje w zawodzie.

Jak już wiemy, egzamin ma-
turalny z przedmiotów obowiąz-
kowych i przedmiotów dodatko-
wych zostanie przeprowadzany 
tylko w części pisemnej. Nato-
miast część ustna uwzględniona 
będzie jedynie dla absolwentów, 
którzy:

- aplikują na uczelnię zagra-
niczną i w postępowaniu rekru-
tacyjnym są zobowiązani przed-
stawić wynik z części ustnej 
egzaminu maturalnego z języka 
polskiego, języka mniejszości na-
rodowej, mniejszości etnicznej, 
języka regionalnego lub języka 
obcego nowożytnego

- są zobowiązani do przystą-
pienia do części ustnej egzaminu 
maturalnego z języka obcego no-
wożytnego w celu zrealizowania 
postanowień umowy międzyna-
rodowej.

Warto również zaznaczyć, że 
absolwenci, którzy w 2020 r. de-
klarowali ponowne przystąpienie 
do egzaminu maturalnego tylko 
w części ustnej, w celu otrzyma-
nia świadectwa dojrzałości, nie 
przystępują do tego egzaminu. 
Otrzymują oni wtedy dokument, 
jeżeli we wcześniejszych latach 
z każdego przedmiotu obowiąz-
kowego w części pisemnej otrzy-
mali co najmniej 30% punktów 
możliwych do uzyskania oraz 
przystąpili do części pisemnej 
egzaminu maturalnego z co naj-
mniej jednego przedmiotu do-
datkowego.

Egzamin maturalny w 2020 r. 
(bez egzaminu ustnego)

Odbędzie się w dniach 8-29 
czerwca. Do 11 sierpnia nastąpić 
ma ogłoszenie wyników, przeka-
zanie szkołom świadectw, anek-
sów i informacji o wynikach oraz 

wydanie zdającym tychże doku-
mentów.

Natomiast sesja poprawko-
wa egzaminu maturalnego zosta-
nie przeprowadzona 8 września 
2020 r. (wtorek) o godz. 14:00 
(tylko część pisemna, nie bę-
dzie części ustnej). Do 30 wrze-
śnia będzie ogłoszenie wyników, 
przekazanie szkołom świadectw, 
aneksów i informacji o wynikach 
oraz wydanie zdającym doku-
mentów.

W 2020 r. w skład zespołu 
nadzorującego przebieg części 
pisemnej egzaminu maturalne-
go w danej sali egzaminacyjnej, 
wchodzi co najmniej dwóch na-
uczycieli. Z tym, że co najmniej 
jeden z nich zatrudniony jest 
w szkole, w której przeprowadza-
ny jest egzamin i pełni on funkcję 
przewodniczego zespołu bądź 
w innej szkole lub w placówce.

Egzamin ósmoklasisty w 2020 r.
Odbędzie się w dniach 16-18 

czerwca. Do 31 lipca nastąpić ma 
ogłoszenie wyników egzaminu, 
przekazanie szkołom wyników 
i zaświadczeń, a także wydanie 
owych zaświadczeń oraz infor-
macji zdającym.

Egzamin zawodowy w 2020 r. 
(Formuła 2019)

Przeprowadzony zostanie 
w dniach 17-28 sierpnia. Z ko-
lei 12 października nastąpi ogło-
szenie wyników egzaminu za-
wodowego, a 19 października 
przekazanie certyfikatów oraz 
dyplomów zawodowych.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje 
w zawodzie w 2020 r. (Formuła 2012 
i Formuła 2017)

Przeprowadzony zostanie 
w dniach 22 czerwca - 9 lipca. Na-
tomiast do 31 sierpnia nastąpić 
ma ogłoszenie wyników egzaminu 
oraz przekazanie szkołom świa-
dectw i dyplomów potwierdzają-
cych kwalifikacje zawodowe.

Przypominamy jednocześnie, 
iż od 18 maja przeprowadzane są 
zajęcia praktyczne przygotowu-
jące do końcowych egzaminów 
zawodowych dla słuchaczy ostat-
nich semestrów szkół policeal-
nych. Także zajęcia praktyczne 
z nauki jazdy pojazdami silniko-
wymi dla uczniów klas III bran-
żowych szkół I stopnia. Funkcjo-
nują również zajęcia z wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka 
oraz zajęcia rewalidacyjno-wy-
chowawcze. Ponadto nastąpiło 
otwarcie schronisk młodzieżo-
wych i innych placówek organi-
zujących zajęcia pozaszkolne.

Także od 25 maja odbywają 
się już praktyki zawodowe u pra-
codawców dla uczniów III klas 
technikum. Również dostępne są 
zajęcia opiekuńczo-wychowaw-
cze z możliwością prowadzenia 
zajęć dydaktycznych dla uczniów 
klas I-III szkół podstawowych. 
Dopuszczone są także konsulta-
cje z nauczycielami w szkołach 
dla uczniów VIII klas oraz matu-
rzystów.

Z kolei od 1 czerwca możliwe 
już będą konsultacje z nauczycie-
lami w szkołach dla wszystkich 
uczniów.

Harmonogram rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych na rok szkolny 
2020/2021

Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej ogłosiło harmonogram re-
krutacji do szkół ponadpodstawo-
wych na rok szkolny 2020/2021. 
Podano także terminy postępo-
wania rekrutacyjnego, składania 
dokumentów do klas I szkół po-
nadpodstawowych i klas wstęp-
nych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edu-
kacji Narodowej harmonogram 
postępowania rekrutacyjnego do 
szkół dla młodzieży dostosowany 
został do zmienionego terminu 
przeprowadzanych egzaminów 
ósmoklasisty, w tym terminu wy-
dania zaświadczenia o wyniku 
tego egzaminu przez okręgowe 
komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół 
ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szko-
ły ponadpodstawowej wraz z do-
kumentami będzie można skła-
dać w dwóch etapach:

- od 15 czerwca do 10 lipca 
br.– termin na złożenie wniosku 

i uzupełnienie go o świadectwo 
ukończenia szkoły,

- od 31 lipca – do 4 sierpnia 
br.– termin na uzupełnienie wnio-
sku o zaświadczenie o wyniku eg-
zaminu ósmoklasisty oraz na zmia-
nę przez kandydatów wnioskówo 
przyjęcie, w tym zamianę szkół, do 
których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. bę-
dzie można składać wnioski do 
szkoły ponadpodstawowej dwu-
języcznej, oddziału dwujęzyczne-
go, oddziału międzynarodowego, 
oddziału przygotowania wojsko-
wego w szkole ponadpodstawo-
wej, oddziałów wymagających 
od kandydatów szczególnych in-
dywidualnych predyspozycji, 
a także szkół i oddziałów pro-
wadzących szkolenie sportowe 
w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szko-

ły ponadpodstawowej należy 
uzupełnić:

- do 10 lipca br. – o świadec-
two ukończenia szkoły,

- do 4 sierpnia br.– o zaświad-
czenie o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwali-
fikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych ogłoszone 
zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograni-
czenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty, wniosek o przy-
jęcie do szkoły, w tym wymagane 
załączniki mogą być przesyłane 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

W okresie ograniczenia funk-
cjonowania jednostek systemu 
oświaty, zapoznanie się rodziców 
i uczniów z wynikami postępo-
wania rekrutacyjnego w formie 
list kandydatów (zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowanych oraz 
przyjętych i nieprzyjętych) może 
odbywać się za pomocą stron in-
ternetowych tych jednostek.

Stan epidemii i nowe terminy egzaminów
Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o nowych terminach m.in. egzaminów maturalnych, gimnazjalnych oraz ósmoklasistów.  

To pokłosie panującej od pewnego czasu pandemii koronawirusa w kraju.
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Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły 
ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. 
w szkole, do której kandydat 
został zakwalifikowany nale-
ży potwierdzić wolę przyjęcia 
w postaci przedłożenia orygina-
łu świadectwa ukończenia szkoły 
i oryginału zaświadczenia o wy-
nikach egzaminu zewnętrznego. 
Należy to zrobić, jeśli dokumen-
ty te nie zostały złożone w uzu-
pełnieniu wniosku o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej. 
W przypadku szkoły prowadzą-
cej kształcenie zawodowe cho-
dzi również o zaświadczenie le-
karskie zawierające orzeczenie 
o braku przeciwskazań zdrowot-
nych do podjęcia praktycznej 
nauki zawodu oraz odpowied-
nio orzeczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
kierowania pojazdami i orzecze-
nie psychologiczne o braku prze-
ciwwskazań psychologicznych 
do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwo-
ści przedłożenia takiego zaświad-
czenia lub orzeczenia, rodzic kan-
dydata lub pełnoletni kandydat 
informują o tym dyrektora szko-
ły w terminie do 18 sierpnia 2020 
r. do godz. 15.00. Należy wtedy 
wskazać przyczynę niedotrzyma-
nia terminu. Wówczas zaświad-
czenie lub orzeczenie składa się 
dyrektorowi szkoły, do której 
uczeń został przyjęty, nie później 
niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 wrze-
śnia 2020 r. zaświadczenia lub 
orzeczenia będzie równoznacz-
ne z rezygnacją z kontunuowania 
nauki w szkole, do której uczeń 
został przyjęty. W przypadku 
szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe – w oddziale realizu-
jącym kształcenie w zawodzie, do 
którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych ogłoszone będą 
19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte 
w harmonogramie

W przypadku kandydatów do 
szkół ponadpodstawowych, któ-
rzy nie zostaną przyjęci do szkół 
dla młodzieży w postępowaniu 
rekrutacyjnym na rok szkolny 
2020/2021, o przyjęciu do tych 
szkół będzie decydował dyrek-
tor szkoły, podobnie jak to było 
w poprzednich latach.

Za zapewnienie miejsca 
w szkole ponadpodstawowej 
wszystkim realizującym obowią-
zek nauki dzieciom i młodzieży 
zamieszkującym na obszarze po-
wiatu odpowiada rada powiatu.

Konsultacje dotyczące pro-
jektu harmonogramu

Od 8 do 13 maja br. przepro-
wadzono konsultacje zewnętrzne 
dotyczące projektu terminów po-
stępowania rekrutacyjnego, ter-

minów składania dokumentów 
do klas I szkół ponadpodstawo-
wych i klas wstępnych szkół po-
nadpodstawowych  z wyjątkiem 
szkół policealnych, branżowych 
szkół II stopnia oraz liceów ogól-
nokształcących dla dorosłych na 
rok szkolny 2020/2021.

Jak zaznacza Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, resort 
otrzymał uwagi od ponad 200 
podmiotów, w tym osób pry-
watnych, nauczycieli, rodziców, 
samorządów, dyrektorów szkół 
i placówek, a także kuratorów 
oświaty. Wszystkie uwagi zosta-
ły szczegółowo przeanalizowane, 
a część z nich, po ich uwzględ-
nieniu, wpłynęła na ostateczny 
kształt harmonogramu.

Natomiast terminy postę-
powania rekrutacyjnego na rok 
szkolny 2020/2021 do szkół dla 
dorosłych, branżowej szkoły II 
stopnia oraz szkoły policealnej 
będą ogłaszane przez właściwego 
kuratora oświaty.

Jak wygląda aktualna sytuacja 
w podlaskiej oświacie?

Znoszone obostrzenia i odm-

rażanie gospodarki skutkują stop-
niowym uruchamianiem szkół 
oraz tego typu placówek. W związ-
ku z tym wicewojewoda podlaski 
Tomasz Madras i podlaski kurator 
oświaty Beata Pietruszka przed-
stawili bieżącą sytuację w eduka-
cji, kształceniu czy szeroko pojętej 
oświacie w regionie.

W województwie podlaskim 
działa ponad 70% przedszkoli 
niepublicznych oraz 30% przed-
szkoli publicznych. W połowie 
żłobków istnieje możliwość sko-
rzystania z opieki nad dzieckiem. 
Pracę wznowiły również wszyst-
kie poradnie psychologiczno-
-pedagogiczne, oprócz placówek 
białostockich. 

Główny Inspektor Sanitar-
ny przedstawił już wytyczne 
w związku z możliwością otwar-
cia szkół w zakresie opeki nad 
dziećmi z klas I-III.

Główne zasady to do 12 osób 
w jednej grupie, półtora metra 
odstępu między ławkami, brak 
obowiązku noszenia masek, 
osłon, rękawiczek przez dzieci. 
Możliwość nauki w klasach I-III, 
przedszkolach, żłobkach ma uła-

twić rodzicom powrót do pracy. 
- Jeśli możemy opiekować 

się dziećmi w domu, nie powin-
niśmy ich posyłać do placówek - 
powiedział wicewojewoda pod-
laski Tomasz Madras.

Jak zaznaczył wicewojewoda, 
samorządy otrzymały również 
wsparcie od rządu w postaci pły-
nu dezynfekującego jeszcze przed 
otwarciem żłobków i przedszko-
li, w tym także niepublicznych. 
Do każdej działającej placów-
ki trafiło ok. 40 litrów. Podobna 
sytuacja nastąpić ma przed uru-
chomieniem klas I-III. Ponad-
to Tomasz Madras podkreślił, iż 
mimo wszystko samorządy dalej 
powinny opiekować swoimi pla-
cówkami. 

Natomiast Beata Pietruszka, 
podlaski kurator oświaty zwró-
ciła uwagę, że od 18 maja przy-
wrócono również możliwość 
prowadzenia, za zgodą rodziców, 
bezpośrednich zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju, a także 
zajęć rewalidacyjnych i rewalida-
cyjno-wychowawczych, aby nie 
nastąpił regres w terapii dzieci. 

- Od poniedziałku (25 maja) 

ruszyły już konsultacje dla 
uczniów klas ósmych, są one do-
browolne, ale szkoła ma obowią-
zek je przeprowadzić, jeśli zajdzie 
taka potrzeba. Są także konsul-
tacje dla uczniów przygotowu-
jących się do matury. Ważne, 
aby było takie wsparcie, bo jest 
to okres trudny dla nas wszyst-
kich, a z całą pewnością dla dzie-
ci i młodzieży. Od 1 czerwca 
konsultacje będą dostępne dla 
wszystkich uczniów, żeby spo-
tkali się z nauczycielem, mogli 
poprawić ocenę, wyjaśnić nie-
zbędne kwestie - wyjaśniła kura-
tor oświaty.

Łomża chce wesprzeć środowisko 
nauczycielskie i podopiecznych DPS-u

Miasta Łomża planuje zakup 
testów na obecność przeciwciał 
dla koronawirusa SARS-CoV-2, 
które trafiłyby do pracowników 
oświaty oraz instytucji pomocy 
społecznej. Z wnioskiem o prze-
sunięcie kwoty 50 000 zł w ra-
mach dotacji na "zabytki" zwró-
cili się do prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego radni miejscy.

- Uważamy, że w tej chwili po-
winniśmy mieć inne priorytety. 
W czasie łagodzenia obostrzeń 
rządowych w szkolnictwie, po-
wrocie dzieci do przedszkoli oraz 
uruchomieniu klas 1-3 w szko-
łach podstawowych, egzami-
nach ośmioklasistów i matural-
nych jest to szczególnie ważne, 
albowiem pozwoli na wzmoc-
nienie bezpieczeństwa wśród 
dzieci i młodzieży – tłumaczy 
wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Łomży, Andrzej Grzyma-
ła dodając, że niezwykle istotna 
jest również ochrona zdrowia 
podopiecznych domów pomo-
cy społecznej, gdyż mieszkańcy 
tego typu placówek są grupą naj-
bardziej zagrożoną zarażeniem.

Obsługa klientów w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Podlaskiego

Od 25 maja 2020 r. wzno-
wiona została obłsuga interesan-
tów w siedzibach UMWP przy 
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 
przy ul. Poleskiej 89 i przy ul. M. 
Curie-Skłodowskiej 14 przy za-
chowaniu odpowiednich zasad 
i wymogów sanitarnych. Kontakt 
klientów z urzędnikami możliwy 
jest po wcześniejszym umówie-
niu telefonicznym lub mailowym 
i wyznaczeniu daty oraz godziny 
przyjęcia.

W każdej z siedzib UMWP 
tuż przy wejściu do budynku, 
w holu głównym, znajduje się 
wyznaczone miejsce do kontaktu 
interesanta z pracownikiem.

Bezpośrednie załatwianie 
spraw w urzędzie odbywać się bę-
dzie przy zachowaniu odpowied-
nich środków ostrożności takich 
jak: dezynfekcja rąk, zakrywanie 

Wicewojewoda Tomasz Madras oraz Beata Pietruszka, podlaski kurator oświaty podczas konferencji prasowej w Białymstoku 
o aktualnej sytuacji w oświacie
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„Jak daleko sięgam pamięcią, 
zawsze chciałem być 

gangsterem”, mówi główny 
bohater filmu.

Oglądamy świat, w którym do cnót 
zalicza się zdrady, kradzieże czy zabój-
stwa, natomiast ciężka, uczciwa praca jest 
jednym z grzechów głównych. Jest coś 
wciągającego i intrygującego w tym świe-
cie i jego bohaterach, coś, co sprawia, że 
możemy sympatyzować z niektórymi gan-
gsterami, którzy, gdybyśmy stanęli na ich 
drodze, nie wahaliby się posunąć do osta-
teczności, aby nas zlikwidować. 

Kilkunastoletni Henry dostaje się pod 
opiekę szanowanego w kręgach mafijnych 
gangstera Jimmy'ego Conwaya. Henry 
chce być taki jak on, pragnie mieć pienią-
dze, szacunek i przyjaciół. Do organizacji 
zostaje też przyjęty inny młody chłopak, 
Tommy DeVito. Obaj z łatwością uczą się 

nowych obowiązków i panują-
cych w mafii reguł. 

Ten film, nakręcony 
w 1990 roku, a więc 30 

lat temu(!) przez wielu 
został uznany za naj-
lepszy film o mafii, jaki 
kiedykolwiek został 
zrobiony. Brutalny, 
chwilami wręcz dra-

styczny, bez żadnych 
przekłamań pokazuje 

od wewnątrz życie gan-
gsterów.

Wykorzystuje zeznania 
i wspomnienia Henry'ego Hil-

la, który zmarł w 2014 roku w wieku 
69 lat. Hill był członkiem gangu w No-
wym Jorku. Później został tajnym infor-
matorem policji. Jego zeznania pogrążyły 
ponad 50 gangsterów i dwóch prominent-
nych mafiosów – Jimmy'ego Burke'a i Pau-
la Vari'ego. Hill do 1987 roku korzystał 
z programu ochrony świadków, z którego 
został usunięty, kiedy udowodniono mu 
włamanie i jazdę pod wpływem alkoho-
lu. Historię jego życia spisał w 1986 roku 
dziennikarz Nicholas Pileggi w książce 
„Wiseguy: Life in a Mafia Family”. W isto-
cie jest to zbiór wypowiedzi gangstera 
i jego żony Karen, przeplatany dzienni-
karskimi komentarzami. Właśnie ten do-
kumentalny charakter tekstu literackiego 
w dużej mierze przyczynił się do sukcesu 
obrazu filmowego, który powstał na jego 
podstawie. „Chłopców z ferajny” nakręcił 
Scorsese. Hilla zagrał Ray Liotta.

Mafia bardzo się interesowała tą pro-
dukcją. Wg niepotwierdzonych oficjal-
nie informacji gangster Jimmy Burke był 
tak bardzo zadowolony, że jego postać 
(w filmie to Jimmy Conway – zmieniono 
nazwisko, bo córka Burke'a zażądała 100 
tys. dolarów za jego wykorzystanie) zagra 
Robert De Niro, że zadzwonił do aktora 
z więzienia, by osobiście udzielić mu kilku 
wskazówek! Film przyniósł Oscara Joemu 
Pesci za najlepszą męską rolę drugopla-
nową, Tommy’ego DeVito. Znakomicie, 

wręcz perfekcyjnie zagrał swą postać. Bez 
wątpienia najlepsza kreacja w całym fil-
mie. 

Narratorem filmu jest Henry Hill, 
który opowiada o swojej karierze gan-
gstera i życiu w środowisku zorganizo-
wanej przestępczości Nowego Jorku. 
W świecie, w którym nie ma litości dla 
wrogów i frajerów. Początkowo po-
zornie beztroski styl życia gangsterów 
bardzo mu się podoba, imponuje także 
jego żonie. Ale sielanka nie trwa wiecz-
nie. Kolejne morderstwa, narkotyki, 
porachunki i twarde zasady przestęp-
ców zamieniają życie bohatera w piekło. 
Egzystuje w stanie ciągłego zagrożenia. 
Niebezpieczni stają się też przyjaciele: 
psychopatyczny Tommy DeVito i bez-

względny morderca James Conway. Po 
piętach depczą im także agenci FBI.

Dramat gangsterski staje się opowie-
ścią o ludzkich losach: wzlotach i upad-
kach – czytamy w recenzji Filmwebu. 
Ukazuje życie przestępcze od samej pod-
szewki: widzimy gangsterów jako ludzi 
z krwi i kości, mających domy, bliskich, 
ceniących pewne niezmienne wartości, 
np. lojalność. Obserwujemy ich podczas 
uroczystości rodzinnych, a zaraz potem 
gdy bezdusznie zabijają przestępczą kon-
kurencję, brutalnie ściągają długi. Reżyser 
nie stworzył efekciarskiego, banalnego 
filmu gangsterskiego. Dramat gangsterski 
posłużył mu jako opowieść o ludziach, ich 
marzeniach, przyjaźni, zdradzie. Jako opo-
wieść o życiu.

Pewnie nie wiesz...
Dojeżdżając na plan aktor Ray Liotta 

słuchał w samochodzie taśm z nagraniami 
wywiadów i zeznań gangstera Henry'ego 
Hilla. W ten sposób poznawał jego sposób 
mówienia. Uderzyło go, że Hill opowiadał 
o dokonanych morderstwach i jednocześnie 
jadł chipsy.

Gdy matka Joe Pesci'ego (w filmie gra 
Tommy;ego DeVito) obejrzała film stwier-
dziła, że jest dobry, ale spytała swojego syna 
czy musiał tak dużo przeklinać. W filmie ak-
torzy przeklinają 246 razy, a przede wszyst-
kim robi to właśnie Joe Pesci.

Robert De Niro chciał wykorzystać 
prawdziwe banknoty w scenie, gdy jego bo-
hater rozdaje pieniądze. Rekwizytor wręczył 
aktorowi 50 000 dolarów. Po zakończeniu 
ujęcia nikt nie mógł opuścić planu dopóki 
nie zebrano całej sumy z powrotem.

Lorraine Bracco (w filmie Karen Hill) 
zażyczyła sobie prawdziwej biżuterii, która 
miała leżeć w jej szafce. Scenograf wypoży-
czył złoto i drogie kamienie, nad którymi 
pieczę sprawowali uzbrojeni strażnicy.

Według Nicholasa Pileggiego (autor 
książki) niektórzy gangsterzy zostali za-
trudnieni jako statyści, aby nadać scenom 
autentyczność. Gangsterzy podali wytwórni 
fałszywe dane, nikt nie wie, jak otrzymali 
honoraria.

Martin Scorsese gdy przejrzał książkę 
Pileggiego, natychmiast zadzwonił do pisa-
rza i powiedział: „Przez całe życie czekałem 
na tę książkę”. Pileggi odpowiedział: „Całe 
życie czekałem na ten telefon”.

Gangster Henry Hill twierdził, że Robert 
De Niro dzwonił do niego siedem do ośmiu 
razy dziennie, aby omówić pewne szczegóły 
dotyczące postaci jego kolegi, na przykład 
jak Jimmy trzymał papierosa.

Po usunięciu z programu ochrony 
świadków gangster Hill nie martwił się zbyt-
nio o swoje bezpieczeństwo, powiedział: Nie 
boję się już o swoje życie, bo większość lu-
dzi, przeciwko którym zeznawałem, umarła 
w więzieniu, a poza tym wielu gangsterów 
uwielbia film „Chłopcy z ferajny”.

Chłopcy z ferajny
TVN7 piątek 20.00

Gangster Henry Hill i grający go w filmie aktor  
Ray Liotta na premierze „Chłopców z ferajny”  

w 1990 roku.
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ust i nosa, zachowanie bezpiecznej odle-
głości (2 m) od innych interesantów oraz 
między pracownikiem urzędu, a klientem.

Preferowane jest także  stosowanie 
jednorazowych rękawiczek i korzystanie 
z płynów dezynfekcyjnych, które są do-
stępne dla kientów UMWP.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego kednocześnie zachęca intere-
santów do załatwiania spraw bez koniecz-
ności osobistej wizyty w urzędzie, jeśli nie 
jest ona niezbędna. Można skorzystać z in-
nych środków komunikacji, takich jak: te-
lefon, e-mail, platforma cyfrowa urzędu 
oraz poprzez pocztę tradycyjną.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego zachęca także do korzystania 
z portalu www.wrotapodlasia.pl.

Podlaski Urząd Wojewódzki 
Obsługę interesantów wznawia także 

Podlaski Urząd Wojewódzki.  Przyjmowa-
nie klientów odbywać się będzie po wcze-
śniejszym telefonicznym lub mailowym 
wyznaczeniu daty i godziny przyjęcia.

W zakresie spraw realizowanych przez 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzo-
ziemców przyjmowanie klientów odby-
wać się będzie po uprzednim telefonicz-
nym ustaleniu terminu wizyty:

• paszporty
BIAŁYSTOK – tel. 85 74 26 591,
ŁOMŻA – tel. 86 21 63 704,
SUWAŁKI – tel. 87 56 64 118.
• cudzoziemcy w zakresie odbioru go-

towych kart pobytu oraz uzupełnienia od-
cisków linii papilarnych do prowadzonych 
postępowań administracyjnych – tel. 85 
74 39 205;

• Karta Polaka w zakresie 
odbioru decyzji przyznającej 
Kartę Polaka oraz blankietu 
Karty Polaka, a także złożenia 
wniosku o przyznanie świad-
czenia pieniężnego dla posia-
daczy Karty Polaka – tel. 85 74 
39 407;

• złożenie wniosku o reje-
strację pobytu obywatela Unii 
Europejskiej oraz wydania do-
kumentu potwierdzającego 
prawo stałego pobytu obywa-
tela Unii Europejskiej – tel. 85 
74 39 205;

• złożenie wniosku o wpi-
sanie zaproszenia do ewidencji 
zaproszeń – tel. 85 74 39 205;

• w sprawach nabycia oby-
watelstwa polskiego i potwier-
dzenia posiadania lub utraty 
obywatelstwa polskiego – tel. 
85 74 39 222.

W przypadku legalizacji 
pobytu cudzoziemców wnio-
ski należy wysyłać za pośred-
nictwem operatora poczto-
wego lub zostawiać w urnie 
umiejscowionej przy wejściu 
do Podlaskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, natomiast w za-
kresie wydawania zezwoleń na 
pracę cudzoziemcom dodat-
kowo można wnioski przesy-

łać za pośrednictwem portalu www.praca.
gov.pl.

2. W zakresie spraw realizowanych 
przez Wydział Polityki Społecznej – tel. 85 
74 39 475:

• koordynacja systemów zabezpiecze-
nia społecznego – tel. 85 74 39 370 lub 
email: koordynacja@bialystok.uw.gov.pl;

• sprawy prowadzone przez Woje-
wódzką Komisję do spraw Orzekania 
o Zdarzeniach Medycznych – tel. 85 74 39 
311.

3. W zakresie spraw realizowanych 
przez Wojewódzki Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Bia-

łymstoku utrzymuje się (do odwołania) 
wyłączenie osobistego udziału osób zain-
teresowanych w posiedzeniach składów 
orzekających - tel. 85 7439 275.

4. W zakresie spraw realizowanych 
przez Wydział Architektury – tel. 85 74 39 
594 (sekretariat).

5. W zakresie spraw realizowanych 
przez Wydział Nieruchomości i Geodezji 
oraz Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną 
i Kartograficzną - tel. 85 74 39 401 (sekre-
tariat).

6. W zakresie przyjmowania skarg 
i wniosków Wydział Nadzoru i Kontroli – 
tel. 85 74 39 288 (sekretariat).

7. W pozostałych sprawach Podlaski 
Urząd Wojewódzki o kontakt za pośred-
nictwem Punktu Obsługi Klienta Podla-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Białym-
stoku – tel. 85 74 39 315, fax 85 74 39 231, 
email: bok@bialystok.uw.gov.pl adres 
skrytki ePUAP: /4868hwsklk/skrytka.

Jednocześnie PUW zachęca klientów 
do załatwiania spraw bez konieczności 
osobistej wizyty w urzędzie, korzystając 
z możliwości innych środków komuni-
kacji, takich jak: telefon, email, ePUAP, 
poczta tradycyjna, a także do korzystania 
z portalu www.epuap.gov.pl, jak również 
do korzystania przy załatwianiu spraw 
przy użyciu profilu zaufanego.

Czynne wejście dla klientów Podla-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Białym-
stoku to: ul. Mickiewicza 3 (łącznik)

Kliencie w trakcie wizyty w Urzędzie 
pamiętaj o:

• zakrywaniu ust i nosa przy pomocy 
odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy 
albo kasku ochronnego;

• dezynfekcji rąk po wejściu do budyn-
ku Urzędu, w którym dostępny jest do-
zownik z płynem do dezynfekcji;

• zachowaniu dystansu 2 metrów od 
innych osób przed i w budynku. Na sta-
nowisku możliwa jest obsługa jednej oso-
by. Nie dotyczy to osób towarzyszących 
osobom z niepełnosprawnością, tłuma-
czy języka, pełnomocników lub rodziców 
z dzieckiem.

Sytuacja w regionie 
Jeśli chodzi o diagnostykę pod kątem 

COVID-19, na 25 maja liczba przebadanych 
próbek w całym województwie 
to 21504. Od początku marca 
do 25 maja w regionie zakażenie 
koronawirusem potwierdzono 
u 421 osób. Z informacji przeka-
zywanych przed Podlaski Urząd 
Wojewódzki wynika, iż 345 
mieszkańców regionu pokonało 
koronawirusa i uznawanych jest 
za tzw. ozdrowieńców.

Według najnowszych da-
nych, z Łomży i okolicy, zarażo-
ne są 3 osoby, zaś 54 w związ-
ku z podejrzeniem COVID-19 
pozostają na kwarantannie. 
W powiecie łomżyńskim rygor 
izolacji dotyczy 71. W całym 
województwie na kwarantan-
nie przebywa 1536 osób.  

W momencie wydawania 
563 numeru Tygodnika Narew 
w łomżyńskim szpitalu, który 
funkcję jednoimiennego szpi-
tala zakaźnego będzie pełnił 
jeszcze do 1 czerwca przeby-
wało w sumie 10 osób. Jednak 
tylko 4, to pacjenci, u których 
potwierdzono zakażenie koro-
nawirusem. Pozostali to osoby 
wyłącznie z podejrzeniem. 

Na szczęście od ukazania 
się 562 numeru Tygodnika Na-
rew liczba zgonów nie wzrosła. 
W województwie podlaskim 
odnotowano ich 9. 

Stan epidemii i nowe terminy egzaminów
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„Jak daleko sięgam pamięcią, 
zawsze chciałem być 

gangsterem”, mówi główny 
bohater filmu.

Oglądamy świat, w którym do cnót 
zalicza się zdrady, kradzieże czy zabój-
stwa, natomiast ciężka, uczciwa praca jest 
jednym z grzechów głównych. Jest coś 
wciągającego i intrygującego w tym świe-
cie i jego bohaterach, coś, co sprawia, że 
możemy sympatyzować z niektórymi gan-
gsterami, którzy, gdybyśmy stanęli na ich 
drodze, nie wahaliby się posunąć do osta-
teczności, aby nas zlikwidować. 

Kilkunastoletni Henry dostaje się pod 
opiekę szanowanego w kręgach mafijnych 
gangstera Jimmy'ego Conwaya. Henry 
chce być taki jak on, pragnie mieć pienią-
dze, szacunek i przyjaciół. Do organizacji 
zostaje też przyjęty inny młody chłopak, 
Tommy DeVito. Obaj z łatwością uczą się 

nowych obowiązków i panują-
cych w mafii reguł. 

Ten film, nakręcony 
w 1990 roku, a więc 30 

lat temu(!) przez wielu 
został uznany za naj-
lepszy film o mafii, jaki 
kiedykolwiek został 
zrobiony. Brutalny, 
chwilami wręcz dra-

styczny, bez żadnych 
przekłamań pokazuje 

od wewnątrz życie gan-
gsterów.

Wykorzystuje zeznania 
i wspomnienia Henry'ego Hil-

la, który zmarł w 2014 roku w wieku 
69 lat. Hill był członkiem gangu w No-
wym Jorku. Później został tajnym infor-
matorem policji. Jego zeznania pogrążyły 
ponad 50 gangsterów i dwóch prominent-
nych mafiosów – Jimmy'ego Burke'a i Pau-
la Vari'ego. Hill do 1987 roku korzystał 
z programu ochrony świadków, z którego 
został usunięty, kiedy udowodniono mu 
włamanie i jazdę pod wpływem alkoho-
lu. Historię jego życia spisał w 1986 roku 
dziennikarz Nicholas Pileggi w książce 
„Wiseguy: Life in a Mafia Family”. W isto-
cie jest to zbiór wypowiedzi gangstera 
i jego żony Karen, przeplatany dzienni-
karskimi komentarzami. Właśnie ten do-
kumentalny charakter tekstu literackiego 
w dużej mierze przyczynił się do sukcesu 
obrazu filmowego, który powstał na jego 
podstawie. „Chłopców z ferajny” nakręcił 
Scorsese. Hilla zagrał Ray Liotta.

Mafia bardzo się interesowała tą pro-
dukcją. Wg niepotwierdzonych oficjal-
nie informacji gangster Jimmy Burke był 
tak bardzo zadowolony, że jego postać 
(w filmie to Jimmy Conway – zmieniono 
nazwisko, bo córka Burke'a zażądała 100 
tys. dolarów za jego wykorzystanie) zagra 
Robert De Niro, że zadzwonił do aktora 
z więzienia, by osobiście udzielić mu kilku 
wskazówek! Film przyniósł Oscara Joemu 
Pesci za najlepszą męską rolę drugopla-
nową, Tommy’ego DeVito. Znakomicie, 

wręcz perfekcyjnie zagrał swą postać. Bez 
wątpienia najlepsza kreacja w całym fil-
mie. 

Narratorem filmu jest Henry Hill, 
który opowiada o swojej karierze gan-
gstera i życiu w środowisku zorganizo-
wanej przestępczości Nowego Jorku. 
W świecie, w którym nie ma litości dla 
wrogów i frajerów. Początkowo po-
zornie beztroski styl życia gangsterów 
bardzo mu się podoba, imponuje także 
jego żonie. Ale sielanka nie trwa wiecz-
nie. Kolejne morderstwa, narkotyki, 
porachunki i twarde zasady przestęp-
ców zamieniają życie bohatera w piekło. 
Egzystuje w stanie ciągłego zagrożenia. 
Niebezpieczni stają się też przyjaciele: 
psychopatyczny Tommy DeVito i bez-

względny morderca James Conway. Po 
piętach depczą im także agenci FBI.

Dramat gangsterski staje się opowie-
ścią o ludzkich losach: wzlotach i upad-
kach – czytamy w recenzji Filmwebu. 
Ukazuje życie przestępcze od samej pod-
szewki: widzimy gangsterów jako ludzi 
z krwi i kości, mających domy, bliskich, 
ceniących pewne niezmienne wartości, 
np. lojalność. Obserwujemy ich podczas 
uroczystości rodzinnych, a zaraz potem 
gdy bezdusznie zabijają przestępczą kon-
kurencję, brutalnie ściągają długi. Reżyser 
nie stworzył efekciarskiego, banalnego 
filmu gangsterskiego. Dramat gangsterski 
posłużył mu jako opowieść o ludziach, ich 
marzeniach, przyjaźni, zdradzie. Jako opo-
wieść o życiu.

Pewnie nie wiesz...
Dojeżdżając na plan aktor Ray Liotta 

słuchał w samochodzie taśm z nagraniami 
wywiadów i zeznań gangstera Henry'ego 
Hilla. W ten sposób poznawał jego sposób 
mówienia. Uderzyło go, że Hill opowiadał 
o dokonanych morderstwach i jednocześnie 
jadł chipsy.

Gdy matka Joe Pesci'ego (w filmie gra 
Tommy;ego DeVito) obejrzała film stwier-
dziła, że jest dobry, ale spytała swojego syna 
czy musiał tak dużo przeklinać. W filmie ak-
torzy przeklinają 246 razy, a przede wszyst-
kim robi to właśnie Joe Pesci.

Robert De Niro chciał wykorzystać 
prawdziwe banknoty w scenie, gdy jego bo-
hater rozdaje pieniądze. Rekwizytor wręczył 
aktorowi 50 000 dolarów. Po zakończeniu 
ujęcia nikt nie mógł opuścić planu dopóki 
nie zebrano całej sumy z powrotem.

Lorraine Bracco (w filmie Karen Hill) 
zażyczyła sobie prawdziwej biżuterii, która 
miała leżeć w jej szafce. Scenograf wypoży-
czył złoto i drogie kamienie, nad którymi 
pieczę sprawowali uzbrojeni strażnicy.

Według Nicholasa Pileggiego (autor 
książki) niektórzy gangsterzy zostali za-
trudnieni jako statyści, aby nadać scenom 
autentyczność. Gangsterzy podali wytwórni 
fałszywe dane, nikt nie wie, jak otrzymali 
honoraria.

Martin Scorsese gdy przejrzał książkę 
Pileggiego, natychmiast zadzwonił do pisa-
rza i powiedział: „Przez całe życie czekałem 
na tę książkę”. Pileggi odpowiedział: „Całe 
życie czekałem na ten telefon”.

Gangster Henry Hill twierdził, że Robert 
De Niro dzwonił do niego siedem do ośmiu 
razy dziennie, aby omówić pewne szczegóły 
dotyczące postaci jego kolegi, na przykład 
jak Jimmy trzymał papierosa.

Po usunięciu z programu ochrony 
świadków gangster Hill nie martwił się zbyt-
nio o swoje bezpieczeństwo, powiedział: Nie 
boję się już o swoje życie, bo większość lu-
dzi, przeciwko którym zeznawałem, umarła 
w więzieniu, a poza tym wielu gangsterów 
uwielbia film „Chłopcy z ferajny”.

Chłopcy z ferajny
TVN7 piątek 20.00

Gangster Henry Hill i grający go w filmie aktor  
Ray Liotta na premierze „Chłopców z ferajny”  

w 1990 roku.
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dla siebie
Ocean's Twelve: Dogrywka

TVN piątek 22.00

Komedia kryminalna. Trzy lata wcześniej Danny Ocean 

ze swoją ekipą dokonali napadu, kradnąc 160 mln 

dolarów (pisaliśmy o tym filmie w poprzednim numerze). 

Właściciel ograbionego kasyna żąda od złodziei  

zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu 14 dni nie dostarczą  

całej sumy, zginą.

Kobieta w czerni
Stopklatka piątek 22.30

Horror. Młody adwokat (Daniel Radcliffe) przyjeżdża do 

miasteczka, by uporządkować dokumenty po zmarłej 

właścicielce tamtejszej posiadłości na Węgorzowych 

Moczarach. Szybko okazuje się, że okolica skrywa mroczną 

tajemnicę, a jej mieszkańcy żyją w ciągłym strachu, 

terroryzowani przez ducha.

Appaloosa
TVN7 sobota 17.35

Western. Dwaj rewolwerowcy do wynajęcia, pojawiają 

się w Appaloosie. Mają zająć się bogatym ranczerem, 

który terroryzuje mieszkańców. Sprawy przybierają 

nieoczekiwany obrót, gdy do miasteczka przybywa piękna 

Allison, która wzbudza zainteresowanie obu mężczyzn.

Pan i pani Killer
TV Puls niedziela 21.55

Komedia sensacyjna. Po trzech latach małżeństwa 

przeszłość Spencera daje o sobie znać w dniu jego 

trzydziestych urodzin. Jego żona, Jen odkrywa, że mąż 

był tajnym agentem służb wywiadowczych do zadań 

specjalnych. Wycofał się z branży, ale mocodawcy nie 

zaakceptowali jego decyzji.

Daleko od nieba 
TVP Kultura sobota 20.15, niedziela 23.50

Dramat obyczajowy. 1957 rok, podmiejski amerykański 

raj zamożnej klasy średniej. Cathy ma piękny dom, 

świetnie zarabiającego męża i oddanych przyjaciół. Ten 

świat rozpada się na kawałki, kiedy bohaterka odkrywa, 

że mąż ją zdradza, w dodatku z innym mężczyzną. 

Zakochana 
złośnica Jak 

uwieść 
Katrinę

„Zakochana złośnica” już tytułem 
odwołuje się do „Poskromienia złośnicy”, 

znakomitej komedii Szekspira. 

Rozwiedziony lekarz Walter Stratford wychowu-
je córki według surowych zasad. W myśl jednej z nich 
młodsza Bianca może zacząć spotykać się z chłopca-
mi, jeśli starsza Katarina będzie to już robić. 

O ile jednak urocza Bianca cieszy się ogromnym 
powodzeniem, to silna i niezależna Katarina wy-
raźnie stroni od chłopców. Rówieśników uważa za 
niedojrzałych i nierównych sobie. Bianka jest tym 
faktem przerażona. Chciałaby się umówić z przystoj-
nym Joey'em Donnerem nie wie jednak, jak wyjść 
z patowej sytuacji. 

Niespodziewanie, to on opracowuje chytry 
plan. Postanawia przekupić cieszącego się złą re-
putacją Patrica Veronę, aby zaczął ubiegać się 
o względy Kat. 

Pełna uroku komedia opowiadająca o proble-
mach współczesnych amerykańskich nastolatków. 
Niebywałym atutem filmu jest ekipa aktorska. 
W filmie wystąpił zdobywca nagrody Amerykańskiej 
Akademii Filmowej, przedwcześnie zmarły Heath 
Ledger. Partnerują mu: Julia Stiles i Joseph Gordon-
-Levitt.

Zakochana złośnica
Super Polsat sobota 23.00, 

niedziela 20.00

Take This Waltz

Miłość  
i pożądanie

Upływa czas... co się dzieje z miłością, seksem, 
naszymi potrzebami i tym jak widzimy naszych part-
nerów? 

Melancholijny portret związku dwojga młodych 
ludzi, który zostaje wystawiony na ciężką próbę. Re-
welacyjna rola Michelle Williams, która wciela się 
w kruchą i delikatną kobietę nie potrafiącą oprzeć się 
nowemu uczuciu. 

Margot (Williams) ma 28 lat i pięcioletni staż 
małżeński. Jej mąż Lou (Seth Rogen) nie pali się do 
powiększenia rodziny – jest zajęty przygotowaniem 
swojej książki kucharskiej, poświęconej w całości 
daniom z drobiu. Mimo wzajemnej miłości, o jakiej 
małżonkowie ciągle się zapewniają, Margot doskwie-
ra nuda. Związek wydaje się szczęśliwy, jednak ko-
biecie czegoś w nim brakuje. Gdy poznaje przystoj-
nego Daniela (Luke Kirby) znów zaczyna odczuwać 
ekscytację, której nie może i nie chce się oprzeć. Da-
niel i Margot szybko nawiązują romans, którego kon-
sekwencji sami nie są w stanie do końca przewidzieć. 

„Take This Waltz” – tytuł pochodzi od piosenki 
Leonarda Cohena, którą słychać w tym filmie.

Take This Waltz, ATM Rozrywka piątek 23.05



Strzelec

Wrobiony  
w zabójstwo 
prezydenta 

Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg) jest strzelcem wy-
borowym, który odszedł ze służby. Zaszył się gdzieś 
na odludziu, by być jak najdalej od świata, który go 
zbrzydził. Odwiedza go emerytowany pułkownik 
Isaac Johnson (Danny Glover), który informu-
je, że życie prezydenta Stanów Zjednoczonych 
jest zagrożone i tylko umiejętności Swaggera 
są w stanie zapobiec tragedii. Wiele wskazuje 
na to, że zabójca jest wykwalifikowanym snaj-
perem, który odda strzał z odległości prawie 
2 kilometrów. Swagger, jako specjalista, 
wyznaczy potencjalnie najlepsze miejsce 
do dokonania zamachu. Agenci federal-
ni będą wówczas wiedzieli, gdzie szukać 
przestępcy. Swagger niechętnie zgadza się 
ten ostatni raz służyć krajowi.

Z nagłówków gazet dowiaduje się, że 
właśnie usiłował zabić prezydenta. Roz-
poczyna się polowanie. Pozostawiony sa-
memu sobie, mając za sprzymierzeńców 
tylko dwie przypadkowe osoby – tajem-
niczą kobietą (Kate Mara) oraz młodego 
agenta FBI ryzykującego cała swoją karierą 
(Michael Pena), Swagger desperacko wal-
czy o prawdę. Musi odnaleźć prawdziwego 
zabójcę i wyjaśnić motywy jego działania…

Pewnie nie wiesz
Mark Wahlberg odbył intensywne szkolenie 

strzelca wyborowego, zdobył umiejętność, wywo-
dzącą się z filozofii Zen, kontroli emocji i całkowitego 
uspokojenia podczas namierzania celów.

Reżyser, Antoine Fuqua, wcielił się w postać etiop-
skiego arcybiskupa.

Mark Wahlberg musiał schudnąć do roli prawie 10 ki-
logramów, by miał sylwetkę typowego snajpera.

Bob Lee Swagger – główny bohater filmu – to postać wzo-
rowana na Carlosie Normanie Hathcocku II, legendzie wojny 
wietnamskiej. Miał potwierdzone 93 trafienia i trzy razy więcej nie-
potwierdzonych. Należał do niego rekord, zabił partyzanta Wietkongu 
z ponad 2000 metrów. Za głowę Hathcocka, Wietnam Północny wyznaczył 
nagrodę 30 000 dolarów.

Strzelec
Metro piątek 22.00

Drzewo Jozuego

Ucieczka 
Mocny thriller, w którym krew leje się 

strumieniami, a ginących w strzelaninie prze-
stępców trudno zliczyć. W głównego bohatera 
Santee wcielił się Dolph Lundgren. Znakomicie 
zagrał twardego faceta, który nie cofa się przed 
niczym, byleby ocalić życie.

Santee podróżuje ze swym czarnoskórym 
przyjacielem Eddiem ogromną ciężarówką, 
w której przewożą trefny towar. W czasie kon-
troli drogowej na odludziu dochodzi do trage-
dii. Kiedy kierowca wysiada na polecenie poli-
cjanta, z samochodu rozlegają się strzały. Stróż 
prawa i Eddie padają martwi. Santee zostaje 
oskarżony o morderstwo. Zarzucając mu dwa 
zabójstwa sąd skazuje go na 25 lat więzienia. 
W czasie transportu ucieka. Na stacji benzyno-
wej porywa dziewczynę, nie wiedząc że Rita jest 
policjantką. Jej superszybkim autem przemierza 
pustynię zręcznie umykając pościgowi. Sterro-
ryzowana Rita próbuje zrobić wszystko, by od-
dać przestępcę w ręce sprawiedliwości... 

Pewnie nie wiesz...
Jukka krótkolistna, nazywana także drzewem 

Jozuego – występuje głównie w Arizonie, Nevadzie, 
Kalifornii, Utah. Jest największym przedstawicie-
lem rodziny agawowatych na świecie. Pierwszym 
mormońskim osadnikom przybyłym do stanu 
Utah przypominała wzniesione ku niebu ręce mo-
dlącego się proroka, stąd nazwa drzewa Jozuego. 

Drzewo Jozuego
TV4 niedziela 20.00

wybierz  
coś  

dla siebie
Ocean's Twelve: Dogrywka

TVN piątek 22.00

Komedia kryminalna. Trzy lata wcześniej Danny Ocean 

ze swoją ekipą dokonali napadu, kradnąc 160 mln 

dolarów (pisaliśmy o tym filmie w poprzednim numerze). 

Właściciel ograbionego kasyna żąda od złodziei  

zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu 14 dni nie dostarczą  

całej sumy, zginą.

Kobieta w czerni
Stopklatka piątek 22.30

Horror. Młody adwokat (Daniel Radcliffe) przyjeżdża do 

miasteczka, by uporządkować dokumenty po zmarłej 

właścicielce tamtejszej posiadłości na Węgorzowych 

Moczarach. Szybko okazuje się, że okolica skrywa mroczną 

tajemnicę, a jej mieszkańcy żyją w ciągłym strachu, 

terroryzowani przez ducha.

Appaloosa
TVN7 sobota 17.35

Western. Dwaj rewolwerowcy do wynajęcia, pojawiają 

się w Appaloosie. Mają zająć się bogatym ranczerem, 

który terroryzuje mieszkańców. Sprawy przybierają 

nieoczekiwany obrót, gdy do miasteczka przybywa piękna 

Allison, która wzbudza zainteresowanie obu mężczyzn.

Pan i pani Killer
TV Puls niedziela 21.55

Komedia sensacyjna. Po trzech latach małżeństwa 

przeszłość Spencera daje o sobie znać w dniu jego 

trzydziestych urodzin. Jego żona, Jen odkrywa, że mąż 

był tajnym agentem służb wywiadowczych do zadań 

specjalnych. Wycofał się z branży, ale mocodawcy nie 

zaakceptowali jego decyzji.

Daleko od nieba 
TVP Kultura sobota 20.15, niedziela 23.50

Dramat obyczajowy. 1957 rok, podmiejski amerykański 

raj zamożnej klasy średniej. Cathy ma piękny dom, 

świetnie zarabiającego męża i oddanych przyjaciół. Ten 

świat rozpada się na kawałki, kiedy bohaterka odkrywa, 

że mąż ją zdradza, w dodatku z innym mężczyzną. 

Zakochana 
złośnica Jak 

uwieść 
Katrinę

„Zakochana złośnica” już tytułem 
odwołuje się do „Poskromienia złośnicy”, 

znakomitej komedii Szekspira. 

Rozwiedziony lekarz Walter Stratford wychowu-
je córki według surowych zasad. W myśl jednej z nich 
młodsza Bianca może zacząć spotykać się z chłopca-
mi, jeśli starsza Katarina będzie to już robić. 

O ile jednak urocza Bianca cieszy się ogromnym 
powodzeniem, to silna i niezależna Katarina wy-
raźnie stroni od chłopców. Rówieśników uważa za 
niedojrzałych i nierównych sobie. Bianka jest tym 
faktem przerażona. Chciałaby się umówić z przystoj-
nym Joey'em Donnerem nie wie jednak, jak wyjść 
z patowej sytuacji. 

Niespodziewanie, to on opracowuje chytry 
plan. Postanawia przekupić cieszącego się złą re-
putacją Patrica Veronę, aby zaczął ubiegać się 
o względy Kat. 

Pełna uroku komedia opowiadająca o proble-
mach współczesnych amerykańskich nastolatków. 
Niebywałym atutem filmu jest ekipa aktorska. 
W filmie wystąpił zdobywca nagrody Amerykańskiej 
Akademii Filmowej, przedwcześnie zmarły Heath 
Ledger. Partnerują mu: Julia Stiles i Joseph Gordon-
-Levitt.

Zakochana złośnica
Super Polsat sobota 23.00, 

niedziela 20.00

Take This Waltz

Miłość  
i pożądanie

Upływa czas... co się dzieje z miłością, seksem, 
naszymi potrzebami i tym jak widzimy naszych part-
nerów? 

Melancholijny portret związku dwojga młodych 
ludzi, który zostaje wystawiony na ciężką próbę. Re-
welacyjna rola Michelle Williams, która wciela się 
w kruchą i delikatną kobietę nie potrafiącą oprzeć się 
nowemu uczuciu. 

Margot (Williams) ma 28 lat i pięcioletni staż 
małżeński. Jej mąż Lou (Seth Rogen) nie pali się do 
powiększenia rodziny – jest zajęty przygotowaniem 
swojej książki kucharskiej, poświęconej w całości 
daniom z drobiu. Mimo wzajemnej miłości, o jakiej 
małżonkowie ciągle się zapewniają, Margot doskwie-
ra nuda. Związek wydaje się szczęśliwy, jednak ko-
biecie czegoś w nim brakuje. Gdy poznaje przystoj-
nego Daniela (Luke Kirby) znów zaczyna odczuwać 
ekscytację, której nie może i nie chce się oprzeć. Da-
niel i Margot szybko nawiązują romans, którego kon-
sekwencji sami nie są w stanie do końca przewidzieć. 

„Take This Waltz” – tytuł pochodzi od piosenki 
Leonarda Cohena, którą słychać w tym filmie.

Take This Waltz, ATM Rozrywka piątek 23.05
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P
PAC: Krystyna Anna Pac 1610, 

MBŁc 484; nazwisko utworzone od 
Pako (-ps. paky, pako ‘znów’, pače 
‘więcej’) (za: SEM cz. 1, s. 205); 
też od im. Pac(z) (Pakosław, Hipa-
cy, cerk. Ipatij) (za: SHNO cz. II, s. 
11) [4].

PACHOCKI: Albert Pachocki 
1732, LBŁ 256; nazwisko utworzo-
ne od im. na Pa-, typu Paweł, Pako-
sław; w pochodnych też od wyrazu 
od ap. pacha, pachać ‘czynić, działać’ 
(za: NP2, s. 195-196) formantem 
-ocki.

PACHUCKI: Adolf Pachucki 
1862, KAZŁ 233; nazwisko utwo-
rzone od im. Pachucy, będącego pol-
ską adaptacją im. grec. Pafnoútios, 
łac. Paphnutius, to od koptyjskie-
go papnute, paphnuti ‘sługa boży’; 
w Kościele prawosławnym używane-
go w formie Pafnutyj, Pachnuc (za: 
NP2, s. 96); też od Maz. n. msc. Pa-
chuczyno, Pachucin, Pachuczyn gm. 
Kolno (por. NWHS, s. 155) forman-
tem -cki [19]. 

Forma żeńska: Józefata Pachuc-
ka 1868, KAŚŁ 36.

PACIONKO: Zofia Pacionko 
1602, LBŁ 367; nazwisko utworzo-
ne od podstawy pacia, por. paciać 
‘paćkać’, pacia ‘ćma’; też od paciak 
‘brudas’ (por. NP2, s. 197) forman-
tem -on+ko.

PACKI: Paweł Paczki 1627, 
LBŁ 313; nazwisko utworzone od 
niem. n. os. Patz lub od n. m. Pace 
biał., gm. Brańsk (za: NP2, s. 197).  

PACYŃSKI: Paweł Pacyński 
1794, KACŁ 1551; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Maz: Paczyna, dziś 
Pacyna, płoc., gm. Pacyna (za: SEM 
cz. 3, s. 139) formantem -ski.

PACZKOWSKI: Karol Pacz-
kowski 1868, KAŚŁ 44; nazwisko 
utworzone od n. msc. Krpłn: brak 
n. msc. (za: SEM cz. 3, s. 138); też 
od im. Pac(z)ko od Paweł, Pakosław, 
Hipacy (za: SHNO cz. II, s. 11) for-
mantem -owski [5].

PALUSZEK: Stanisław Palu-
szek 1687, LBŁ 974; nazwisko utwo-
rzone od ap. palec (za: SEM cz. 1, s. 
205) [1]. 

PAŁASIŃSKI: Bartłomiej Pa-
łasinski 1719, LBŁ 84; nazwisko 
utworzone od ap. pałasz ‘rodzaj bro-
ni siecznej’ (za: NP2, s. 202) for-
mantem -iński [2].

PARDA: Wiktor Parda 1887, 
KOPŁ 246; nazwisko utworzone 
może od ap. pard ‘lampart’, łac. par-
dus ‘lampart, pantera’ (za: SEM cz. 
1, s. 207); pard ‘ryś’ (za: SW cz. II, 
s. 970) [4].

PARZYCH: Marianna Parzych 
1874, KAŚŁc 63; nazwisko utwo-
rzone od parzyć ‘oblewać wrzątkiem’ 
(za: SEM cz. 1, s. 208); też ‘dwie jed-
nakowe sztuki czegoś’; formantem 
-ych [35]. 

PASZKOWSKI: Kazimierz 
Paszkowski 1762, KAUŁ 345; na-
zwisko utworzone od n. msc. Młp: 
Paszkowice, piotr., gm. Żarnów; 
Paszkówka, biel., gm. Brzeźnica; 
Maz: Paszki, Paski, dziś Nowe Pa-
ski, skiern., gm. Teresin (za: SEM 
cz. 3, s. 149); też od n. os. Paszek 
(za: NMK s. 295) formantem 
-(ow)ski [11].

Forma żeńska: Franciszka Kata-
rzyna Paszkowska 1761, KAUŁ 263.

PAWELSKI: Franciszek Pa-
welski mayster kunsztu stolarskiego 
1809, KAUŁ 254; KAŚŁ 28; nazwi-
sko utworzone najpewniej od im. 
Paweł łac. Paullus ‘mały, niski’ (za: 
SEM cz. 5, s. 106) formantem -ski 
[1].

Forma żeńska: Felicyanna Ju-
lianna Pawelska 1821, KAZŁ 91.

PAWLAK: Marianna Pawlak 
1782, KACŁc 174; nazwisko utwo-
rzone od por. Pawelski formantem 
-ak (za: NMK s. 297) [7].

PAWLICKI: Jan Pawlicki wy-
robnik 1865, KAZŁ 276; nazwisko 
utworzone od im. Paweł formantem 
-cki [1].

Forma żeńska: Ludwika Pawlic-
ka 1887, KOPŁ 122.

PAWŁOWSKI: Jakub Paw-
łowski 1692, KAŚŁ 103; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp: Paw-
łowo, dziś Pawłów, kal. gm. Nowe 
Skalmierzyce; Pawłowice, leszcz., 
gm. Krzemieniewo; Młp: Pawłów, 
kiel., gm. Pawłów; Maz: Pawłowice, 
skiern., gm. Teresin (za: SEM cz. 3, 
s. 141); też od n. msc. Pawłów, m.in. 
w pow. chodzieskim, gnieźnieńskim, 
pleszewskim, szubińskim; Pawłowo 
m.in. w pow. ciechanowskim, ry-
pińskim, chojnickim; także od n. os. 
Paweł (za: NMK s. 297) formantem 
-(ow)ski [33].

Forma żeńska: Katarzyna Paw-
łowska 1638, LBŁ 1491.

PECZYŃSKI: Łukasz Pe-
czyński 1694, KAŚŁ 139; nazwisko 
utworzone od n. m. Pęczyny tarn., 
gm. Obrazów (za: NP2 s. 226) [1].

Forma żeńska: Katarzyna Pecin-
ska 1715, LBŁ 1515.

PEŁCZYŃSKI: Andrzej Peł-
czinski 1641, LBŁ 1843; nazwisko 
utworzone od n. m. Pełczyska sier., 
gm. Wartkowice  (za: NP2 s. 220) 
[1].

PEŁKA: Paweł Pełka 1644, 
LBŁ 2050; nazwisko utworzone od 
ps. pьlkь, pełk ‘połek, połk, pułk’ for-
mantem -a (za: SEM cz. 1, s. 211) 
[3].

PEPŁOWSKI: Adolf Pepłow-
ski „obecnie najsławniejszy adwokat 
i prawnik w kraju, wówczas jako de-
legat jednego z Rosyjskich uniwer-
sytetów, syn tyż prawnika z Łomży” 
1861, PPSz, s.109, 110; nazwisko 
utworzone od n. m. Maz. Pepłowo, 
płoc., gm. Bodzanów (za: SEM cz. 
3., s. 141) formantem -ski [2].

Forma żeńska: Helena Pepłow-
ska 1866, KAZŁ 140;

PERKOWSKI: Marcin Per-
kowski 1682, LBŁ 779; nazwisko 
utworzone od n. msc. Perki-Bujenki, 
-Franki, -Karpie, -Lachy, -Mazowsze, 
-Wypychy gm. Sokoły, pow. Wysokie 
mazowieckie (por. NWHS, s. 155-
156) formantem -(ow)ski [15].

Forma żeńska: Jadwiga Perkow-
ska 1687, LBŁ 1006.

PERZANOWSKI: Mateusz 
Perzanowski 1635, LBŁ 1102; na-
zwisko utworzone od n. m. Perza-
nowo ostroł., gm. Czerwonka (za: 
NP2, s. 224) [36].

Forma żeńska: Zofia Perzanow-
ska 1643, LBŁ 1978.

Kolejne z nazwisko Pianka no-
sili w Łomży i w Zambrowie tak-
że przedstawiciele społeczności ży-
dowskiej, na co wskazują tradycyjne 
imiona ich reprezentantów. W źró-
dłach znajdujemy m.in.: 

PIANKA: Pianka Sora, Jan-
kiel; 58/1849, Łomża; Pianka Szlo-
ma, Jankiel; 11/1852, Łomża; Pian-
ka Pesia Brajna, Jankiel; 23/1856, 
Łomża; Pianka Chaja, Szlema; 
43/1869, Łomża; Pianka Estera, Mi-
chel; 19/1873, Łomża; Pianka Zelk, 
Moszk; 36/1877, Łomża; Pianka 
Szejna Brajna, Moszk; 43/1878, 
Łomża; Pianka Dyna Gitla, Kiel-
man; 20/1884, Łomża; Pianka 
Chaim Gimpel, Szloma; 74/1886, 
Łomża; Pianka Sora Rywa, Michel; 
7/1887, Łomża; Pianka Frejda, 
Szloma; 48/1889, Łomża; Pianka 
Chaśka, Michel; 16/1892, Łomża; 
Pianka Małka, Srul; 39/1903, Łom-
ża; Pianka Chaja Liba, Jankiel; 
44/1903, Łomża; Pianka Nosek, 
Jankiel; 28/1904, Zambrów; Pianka 
Judka Fajwel, Szulim; 15/1906, Za-
mbrów; Pianka Mortek Joel, Szmul 
Lejzor; 14/1908, Zambrów; Pianka 

Izrael Szloma, Gutman; 14/1910, 
Zambrów. 

Do dziś to nazwisko, które 
w źródłach pojawia się pierwszy raz 
w 1755 r., noszą mieszkańcy Łomży. 

PIANKA: Marianna Pianka 
1755, LMŁ 1912; nazwisko utwo-
rzone od ap. pianka ‘dzwoniec’, ‘pia-
na’ (za: SEM cz. 1, s. 212) [37]. 

PIASECKI: Alexander Piasecki 
syn aptekarza 1842, WMZŁ 143; na-
zwisko utworzone od n. msc. Wlkp: 
Piaski, konin., gm. Grabów; Młp: 
Piaski Wielkie, dziś część Krako-
wa; Maz: Piaseczno, warsz., miasto; 
Krpłd: Piaseczna, Piaski Szlachec-
kie, zamoj., gm. Gorzków (za: SEM 
cz. 3, s. 142); też od n. os. Piasek (za: 
NMK s. 300) formantem -cki [16].

Forma żeńska: Hippolita Leoka-
dya Karolina Piasecka 1833, KAUŁ 
192.

(PIASKOWSKI) Forma żeń-
ska: Maryanna Piaskowska 1868, 
KAZŁ 35; nazwisko utworzone od 
n. msc. Wlkp: Piaski, płoc., gm. Wi-
tonia; Piaski, płoc., gm. Góra Św. 
Małgorzaty; Piaskowo, gm. Ostro-
róg; Młp: Piasek Wielki, kiel., gm. 
Nowy Korczyn (za: SEM cz. 3, s. 
142) formantem -owski [2].

PIAŚCIK: Eliasz Piaścik gar-
barz 1831, APŁ z. 169; nazwisko 
utworzone od podstawy piast-, por. 
ap. piasta ‘część koła u wozu’, też pia-
stować ‘opiekować się’; też od mito-
log. postaci Piasta (za: NP2, s. 228) 
formantem -ik [40].

PIĄTEK: Zofia Piątek 1608, 
MBŁ 76; nazwisko utworzone od 
ap. piąty > piątek, też od n. msc. Pią-
tek Wielki koło Stawiszyna w pow. 
kaliskim, łęczyckim (za: NMK s. 
300-301) [40].

Forma żeńska: Maryanna Piąt-
kowa 1866, KAZŁ 305.

PIĄTKO(W)SKI: Andrzej 
Piątkowski 1691, LBŁ 1118; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Wlkp: 
Piątek Wielki, kal., gm. Stawiszyn; 
Białe Piątkowo, pozn., gm. Miło-
sław; Czarne Piątkowo, pozn., gm. 
Środa Wiekopolska; Młp: Piątkowa, 
dziś część miasta Nowy Sącz; Krpłd: 
Piątkowa, przem., gm. Dubiecko 
(za: SEM cz. 3, s. 142); n. msc. Piąt-
ki (za: SHNO cz. II, s. 23); też od n. 
os. Piątek (za: NMK s. 301) forman-
tem -(ow)ski [1].

Forma żeńska: Anna Piątkowska 
1699, LBŁ 286.

PIECHOCIŃSKI: Grzegorz 
Piechociński 1748, LBŁ 495; na-
zwisko utworzone od n. m. Piechoty 
tarnob., gm. Padew Narodowa (za: 
NP2, s. 231) [12].

Forma żeńska: Marcjanna Pie-
choćińska 1742, LBŁ 87.

PIECHOSKI: Zygmunt Pie-
choski 1735, LBŁ 505; nazwisko 
utworzone od n. m. Piechowice 
gdań., gm. Dziemiany-Lipusz, Pie-
chów sier., gm. Wierzchlas (za: NP2, 
s. 231) [16].

PIECHOTA: Franciszka Pie-
chota 1626, LBŁ 84; nazwisko 
utworzone od im. Piotr (za: SEM cz. 
2, s. 108).

PIECHOTKA: Marcin Pie-
chotka 1597, LBŁ 63; nazwisko 
utworzone od im. Pie-ch+ota, formy 
im. Piotr (za: SEM cz. 2, s. 108) for-
mantem -ka.

PIECHOWICZ: Marianna Pie-
chowicz 1740, LBŁ 298; nazwisko 
utworzone od n. os. Piechno (Piotr) 
(za: SEM cz. 2, s. 108) formantem 
-owicz [11].

Forma żeńska: Maryanna Pie-
chowiczowa wyrobnica 1868, KAZŁ 
70.

PIECKA//PIECKO: Dorota 
Piecka 1603, LBŁ 416; Karol Piecko 
wyrobnik 1868, KAZŁ 96; nazwi-
sko utworzone od formy im. Piotr 
łac. Petrus ‘skała’( Pie-c(z)+ko) (za: 
SEM cz.2, s.108).

PIECZKO: Franciszka Pieczko 
1819, KAZŁ 70; nazwisko utworzo-
ne od por. Piecka (za: SEM cz.2, s. 
108).

PIEKARCZYK: Szymon Pie-
karczyk 1612, MBŁ 1090; nazwisko 
utworzone od ap. piekarczyk ‘czelad-
nik lub chłopiec piekarski’ (za: SW 
cz.2, s. 996).

PIEKAREWICZ//PIEKA-
ROWICZ: Szymon Jan Piekarewicz 
żołnierz urlopowany 1874, KAŚŁ 
28; nazwisko utworzone od por. Pie-
karczyk formatem -ewicz.

PIEKARSKI: Jan Beker Pie-
karski1810, KAZŁ 369; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp: Pie-
kary; płoc., gm. Piątek; Piekary, 
pozn. gm. Stęszew; Młp: Piekary, 
krak., gm. Proszowice (za: SEM 
cz. 3, s. 143); też od n. os. Piekarz 
(za: NMK s. 302) formantem -ski 
[17].

Forma żeńska: Magdalena Pie-
karska 1819, KAZŁ 67.

PIEKARZ: Samuel Piekarz 
1618, LBŁ 897; nazwisko utworzo-
ne od ap. piekarz (za: SEM cz. 1, s. 
214).

PIEKUT: Anna Piekut 1648, 
LBŁ 2440; Jan Piekut 1746, LMŁc 
1247; nazwisko utworzone od ap. 
piekut ‘bekas’, ‘kogut’ (za: SEM cz.1, 
s. 214).

PIEKUTO(W)SKI: Krzysztof 
Piekutowski 1648, LBŁ 2441; Jakób 
Piekutoski więzień 1841, RRŁ 134; 
nazwisko utworzone od n. msc. Pie-
kutowo (za: SHNO t. II, s. 26) , też 
Piekuty- Urbany gm. Nowe Piekuty 
(por. NWHS, s. 156-157) forman-
tem -ski [1].

PIEŃKOWSKI: Petrus Pien-
kowski d. capitanei Lomzensis 1568, 
RTA s. 558; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp: Pieńki, Pieńkowo, 
wsie w dawnym pow. pyzdrskim, 
dziś zaginione (za: SEM cz. 3, s. 
143); też do n. msc. Pieńki, Pieńków 
(za: SHNO t. II, s. 26) formantem 
-(ow)ski [69].

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. 16)
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MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 

Forma żeńska: Antonina Józefa 
Pienkowska 1775, KAUŁ 1359.

PIERNIK: Piernika żona 1737, 
LMŁ 668; nazwisko utworzone 
prawdopodobnie od ap. piernik ‘ro-
dzaj ciasta’ (NP2, s. 234).

PIERNIKARZ: Mikołaj Pier-
nikarz 1648, LBŁ 2459; nazwisko 
utworzone od ap. piernikarz ‘ten, 
kto wypieka pierniki, miodownik, 
kichlarz’ (za: NMK s. 303).

PIERONEK: Łucja Pieronek 
1608, MBŁc 172; nazwisko utwo-
rzone prawdopodobnie od ap. pio-
run (za: SEM cz.1, s. 217) forman-
tem -ek.

PIETRASZEWSKI: Jan Pie-
traszewski 1869, KAŚŁ 61; nazwi-
sko utworzone od formy im. Piotr 
>Pietrasz formantem -ewski [16].

Forma żeńska: Katarzyna Pie-
traszewska wyrobnica 1869, KAZŁ 
236.

(PIETRUSZKA) Forma żeń-
ska: Ewa Pietruszczyna 1879, KOPŁ 
144; nazwisko utworzone od Pie-
truszka, zdrobnienia im. Piotr (za: 
SEM cz. 2, s. 108) [1].

PIETRUSZKIEWICZ: Jan 
Pietruszkiewicz 1868, KAZŁ 232; 
może nazwisko utworzone od por. 
Pietraszewski [3].

(PIETUCHOWSKI) Forma 
żeńska: Maryanna Pietuchowska 
1863, KAZŁ 187; nazwisko utwo-
rzone może od ap. wsł. pietuch ‘ko-
gut’; pituch ‘ziemniaki gotowane 
w wodzie na rzadko’ (za: SHNO t. 
II, s. 25) formantem -owski [6].

PIORUNEK: Piorunek 1701, 
LMŁc 130; nazwisko utworzone od 
piorun > piorunek ‘n. drobnej mo-
nety’ (za: SEM cz. 1, s. 217); pioru-
nek ‘pół grosza, dawna moneta pol-
ska, tak zwana od polskiego senatora 
i podskarbiego, nazwiskiem Pioruna 
z Kurozwęk za Zygmunta I’ (za: SW, 
cz. II, s. 1010) [10].

PIOTR: Piotr kupiec 1432, 
ŁT. I 162. 1433,ŁT. I 185. 1434, ŁT. 
I 208.1439, ŁT. I 325; imię łac. Pe-
trus ‘skała’ (za: SEM cz. 2, s. 108).

Forma żeńska: Agnieszka Pio-
trowa 1747, LMŁ 1324.

PIOTREK: Benedykt Piotrek, 
syn laboriosi Petri cogn. Piotrek, 
1653, LBŁc 2840; nazwisko utwo-
rzone od por. Piotr formantem -ek 
(za: SEM cz. 2, s. 108).

PIOTROWICZ: Miron Piotro-
wicz pomocnik w kancelarii prawnej 
1873, KAŚŁ 23; nazwisko utworzo-
ne od n. os. Piotr (za: SEM cz. 2, s. 
108) formantem -owicz [2].

PIOTROWSKI: Andrzej Pio-
trowski 1693, LBŁ 1341; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp: Pio-
trowo, Pietrowo, pozn., gm. Brod-
nica; Piotrowo, dziś Piotrowo Dru-
gie, pozn., gm. Czempiń; Piotrowo, 
pozn., gm. Poznań; Piotrowice, ko-
niń., gm. Słupca; sier., gm. Warta; 
leszcz., gm. Święciechowa; Pietro, 
dziś Piotrów, sier., gm. Zadzim; Młp: 
Piotrkowice, krak., gm. Koniusza,; 
Maz: Piotrowice, warsz., gm. Kar-
czew; Krpłd: Piotrow (za: SEM cz. 

3, s. 144); też od n. os. Piotr (za: 
NMK s. 307) formantem -(ow)ski 
[129].

Forma żeńska: Anna Piotrowska 
1867, KAZŁ 147.

PIÓRKO: Herszk Chackowicz 
Piórko furman 1828, APŁ z. 169; na-
zwisko utworzone od ap. pióro, piór-
ko (za: SEM cz. 1, s. 217) .

PIROG//PIROK: Andre-
as Pirog tribunus Łomzensis 1478, 
HKap. poz. 28, 221; Stanislaus Pirok 
capitaneus Łomzensis 1482, HKap. 
poz. 28; nazwisko utworzone od pi-
rog ‘pieróg, nadziewne ciasto’ (za: 
SEM cz. 1, s. 217).

PISAŃSKI: Konstanty Pi-
sański 1868, KAZŁ 231; nazwisko 
utworzone od pisać, pisarz ‘ten, co 
pisze’ (za: NP2, s. 245) formantem 
-ski  [1].

PISARSKI: Józef Pisarski syn 
Jana mieszkaniec miasta Łomża 
1878, AUPśT 15a; nazwisko utwo-
rzone od przymiotnika pisarski, też 
od n. m. Pisary krak., gm. Zabierzów 
(za: NP2, s. 245) [8].

(PISZCZATO(W)SKI) For-
ma żeńska: Anna Pisczatowska 
1656, LBŁ 3047; Katarzyna Pisz-
czatoska 1809, KAZŁ 255; nazwi-
sko utworzone prawdopodobnie od 
pisk, piszczeć ‘wydawać przenikliwy 
głos’ (za: SHNO t. II, s. 35); też od 
n. gm. msc. Piszczty  gm. Kobylin 
Borzymy, pow. Wysokie Mazowiec-
kie (por. NWHS, s. 158) formantem 
-owski. 

PIWOWAR: Jakub Piwowar 
1613, MBŁ 1246; nazwisko utwo-
rzone od ap. piwowar ‘człowiek zaj-
mujący się warzeniem piwa’ (za: 
SEM cz. 1, s. 218).

PIWOWARSKI: Ignacy Piwo-
warski 1773, KAUŁ 1220; nazwisko 
utworzone prawdopodobnie od por. 
Piwowar formantem -ski [6].

Forma żeńska: Franciszka Bar-
bara Piwowarska 1771.

PLAGA: Katarzyna Plaga 1611, 
MBŁ 802; nazwisko utworzone od 
ap. plaga ‘uderzenie, chłosta; klęska 
żywiołowa’ (za: NP2, s. 247).

Forma żeńska: Anna Pladzanka 
1705, LMŁc 183.

PLEC(Z)KA: Marianna Te-
kla Plecka 1789, KACŁ 910; nazwi-
sko utworzone od plec-ka: pleca, ps. 
pletje (za: SEM cz. 1, s. 220); też od 
niem. n. os. Pletz (por. NP2, s. 249) 
formantem -ka.

PLEWA: Mateusz Plewa 1620, 
LBŁ 1351; nazwisko utworzone 
od ap. plewa, ps. plevy ‘odpadki po 
wymłóceniu zboża’ lub pliwa ‘błon-
ka na oku’ (za: SEM cz. 1, s. 220).

Forma żeńska: Katarzyna 
Plewczanka 1692, KAŚŁ 105.

(PLUCIŃSKI) Forma żeńska: 
Maryanna Plucińska 1863, KAZŁ 
50; nazwisko utworzone od Maz. n. 
msc. Pluty łomż., gm. Jedwabne.

PŁAWSKI: Bolesław Dyonizy 
Pławski 1834, KAUŁ 52; nazwisko 
utworzone od n. m. Pławno rzesz., 
gm. Borowa; tarnob., gm. Stalowa 
Wola (za: NP2, s. 253) [1].

Forma żeńska: Adella Pławska 
1868, KAZŁ 9.

PŁOŃSKI: Michael Plonski de 
Lomza 1574, RTA s. 302; 1574, RTA 
s. 561; nazwisko utworzone od Maz. 
n. msc.  Płońsko, dziś Płońsk, ciech., 
miasto; Płonka Kościelna, Płonka 
Kozły, Płonka Matyski, biał., gm. 
Łapy (za: SEM cz. 3, s. 145) forman-
tem -ski [9].

Forma żeńska: Antonina Płoń-
ska 1785, KACŁ 469. 

PODBIELSKI: Jan Wiktor 
Podbielski kurator przy Trybunale 
Cywilnym w Łomży 1816, KAZŁ 
317; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp: Podbiele, Podlebie-
le, Polebiele,dziś Podbiel, konin., 
gm. Zagórów; Maz: Podbiele Wiel-
kie i Podbiele Małe, dziś Podbiele 
i Podbielko, ostroł., gm. Stary Lu-
botyń (za: SEM cz. 3, s. 146); też od 
Podbiele w pow. łomżyńskim (za: 
NMKs.311) formantem -ski [34].

PODLASKI: Franciszek Pod-
laski 1792, KACB 1371; nazwisko 
utworzone od n. własnej Podlasie 
(za: SHNO cz. II, s. 39) formantem 
-ski [5].

Forma żeńska: Marianna Podla-
ska 1787, KACB 692.

PODLEŚNY: Dyonizy Pod-
leśny 1866, KAZŁ 276; nazwisko 
utworzone od n. msc. Młp: Podle-
śne, rad., gm. Zwoleń (za: SEM cz. 3, 
s. 147) formantem -y [3].

Forma żeńska: Zofia Podleśna 
1866, KAZŁc 174.

(POGORZELSKI) Forma żeń-
ska: Emilia Pogorzelska 1874, KAŚŁ 
2; nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Pogorzela (Pogrella), opol., gm. 
Olszanka (za: SEM cz. 3, s. 148); też 
od n. msc. Pogorzalka, Pogorzel (za: 
SHNO t. II, s. 40), też n. msc. Pogo-
rzałki gm. Kobylin Borzymy forman-
tem -ski [15].

POGROSZEWSKI: Jan Po-
groszewski kominiarz 1875, KAŚŁ 
53; nazwisko utworzone od n. msc. 
Maz: Pogroszewo, dziś Pogroszew, 
warsz., gm. Ożarów Mazowiecki (za: 
SEM cz. 3, s. 148) formantem -ski 
[63].

POHL: Dorota Paulina Pohl 
1829, KAUŁ 204; nazwisko utwo-
rzone od podstawy pol-, por. pole, 
pół, Polak, im. z cząstką -pol-, typu 
Polikarp, Apolonia, Leopold lub od 
niem. n. os. Pohl, a ta do Pole ‘Polak’ 
lub Pohl ‘staw’ (za: NP2, s. 270).

POKROP: Adam Pokrop 1635, 
LBŁ 1106; nazwisko utworzone od 
pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’ 
(za: NP2, s. 269).

POKROPIK: Piotr Pokropik 
1648, LBŁ 2452; nazwisko utworzo-
ne od por. Pokrop formantem -ik.

POLAK: Katarzyna Polak 
1610, MBŁ 573; nazwisko utworzo-
ne od n. etn. Polak (za: SEM cz. 4, s. 
11) [19].

POLKOWSKI: Euzebin Po-
lkowski włościanin 1809, KAUŁc 
279; nazwisko utworzone od n. msc. 
Maz: Polkowo, dziś Karwowo-Polki, 
łomż., gm. Radziłów (za: SEM cz. 3, 

s. 149), też Polki-Teklin gm. Zamb-
rów (por. NWHS, s. 159) forman-
tem -ski [31].

Forma żeńska: Małgorzata Po-
lkowska 1866, KAZŁ 14.

POŁONKA: Leyzor Moszko-
wicz Połonka drwal 1829, APŁ z. 
169; nazwisko utworzone od ap. po-
łon ‘niewola; zdobycz’; też od im. 
Apolonija (za: NP2, s. 270) forman-
tem -ka.

POŁOŃCZYK: Katarzyna Po-
łończyk 1862, KAZŁc 229; nazwi-
sko utworzone od por. Połonka for-
mantem -cz+yk [6].

POŁOŃSKI: Andrzej Połoński 
1876, WPRŁ 148; nazwisko utwo-
rzone od por. Połonka formantem 
-ski.

Forma żeńska: Wiktoria Połoń-
ska 1868, KAŚŁ 28 .

POPCZYK: Andrzej Popcik 
1651, LBŁ 2738; nazwisko utworzo-
ne prawdopodobnie od ap. pop ‘du-
chowny w kościele prawosławnym’ 
(za: SEM cz.1, s. 230; SHNO t. II, s. 
43) formantem -yk.

POPEK: Zofia Popek 1604, 
LBŁ 539; nazwisko utworzone od 
ap. pop ‘duchowny w kościele pra-
wosławnym’ (za: SEM cz.1, s. 230) 
formantem -ek [1].

POPIOŁEK: Jadwiga Popio-
łek 1611, MBŁ 852; nazwisko utwo-
rzone od zdrobnienia ap. popiół (za: 
NMK s. 315) [20].

POPKOWSKI: Adalbert Pop-
kowski 1751, LBŁ 760; nazwisko 
utworzone od por. Popczyk; też od 
n. m. Popki łomż., gm. Mały Płock 
(za: NP2, s. 279); też Popowo gm. 
Grajewo (por. NWHS, s. 159) [13].

Forma żeńska: Marianna Pop-
kowska 1754, LMŁ 1877.

POPŁAWSKI: Piotr Popław-
ski 1637, LBŁ 1330; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Młp: Popławy, sie-
dl., gm. Trzebieszów (za: SEM cz. 3, 
s.150) formantem -ski [38].

Forma żeńska: Ewa i Katarzyna 
Popławska 1684, LBŁ 850.

POREDA: Jan Poreda żołnierz 
urlopowany 1866, KAZŁ 158; na-
zwisko utworzone od poradzić 
‘udzielić komuś rady’, ap. porada 
‘rada’ (za: NP2, s. 280) [13].

POROWSKI: Paweł Porowski 
więzień ciężki 1841, RRŁ 125; na-
zwisko utworzone prawdopodobnie 
od n. msc. Porośl(a) (za: SHNO t. II, 
s. 45) formantem -wski [5].

Forma żeńska: Elżbieta Porow-
ska 1690, LBŁ 1158.

POTĘGA: Michał Potęga 1748, 
LMŁc 1430; nazwisko utworzone 
od ap. potęga ‘siła, moc’ (za: NP2, s. 
286) [1].

Forma żeńska: Zofia Potęgowa 
1748, LMŁc 1423.

(POWICHROWSKI) Forma 
żeńska: Anna Powichrowska 1887, 
KOPŁ 87; nazwisko utworzone od 
powichrować, powichrzyć, ‘pokrę-
cić, zmącić’ (za: NP2, s. 288) [7].

POZNAŃSKI: Mateusz Po-
znansky 1644, LBŁc 2124; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Wlkp: Po-

znań, miasto (za: SEM cz. 3, s. 152) 
formantem -ski [4].

Forma żeńska: Anna Poznańska 
1634, LBŁc 1065.

PREISS: Marianna Preiss 
1879, KOPŁ 202; nazwisko utwo-
rzone od niem. n. m. Preis, ta od 
śrwniem. prīs ‘godny pochwały’, 
‘cena’; też od Preuß, ta od Preuße 
‘Prusak’ (za: NP2, s. 293) [2].

PROKOP: Filip Prokop 1869, 
KAZŁ 176; im. gr. Prokopios ‘przed 
czymś bić, uderzać’, łac. Procopius 
(za: SEM cz. 2, s. 112) [1].

PROSIŃSKI: Franciszek Pro-
siński 1809, KAUŁ 289, 305; nazwi-
sko utworzone prawdopodobnie od 
n. msc. Maz: Prosienica, ostroł., gm. 
Ostrów Mazowiecka (za: SEM cz. 3, 
s.153); też od n. msc. Proszanka (za: 
SHNO cz. II, s. 51) formantem -ski 
[4].

Forma żeńska: Ewa Prosińska 
1745, LMŁ 1161.

PRUSACZYK: Marianna Pru-
saczyk 1743, LBŁc 107; nazwisko 
utworzone prawdopodobnie od por. 
Prusak formantem -czyk [14].

PRUSAK: Jakub Prusak 1668, 
LBŁ 36; nazwisko utworzone od n. 
etn. Prus ’Prusak, Niemiec’, n. herbu 
Prus (za: SHNO t. II, s. 52) forman-
tem -ik.

PRUSIK: Franciszka Prusik 
1887, KOPŁ 280; nazwisko utwo-
rzone od por. Prusak formantem -ik 
[1].

PRUSI(E)ŃSKI: Jakub Pru-
siński 1688, KAŚŁ 42; Prusieńskie-
go żona 1735, LMŁ 626; nazwisko 
utworzone od n. msc. Prusin (za: 
SHNO cz. II, s. 52) formantem -ski 
[23].

Forma żeńska: Zofia Prusieńska 
1733, LBŁ 332; 

PRUS(Z)KOWSKI: Adam 
Alberti Pruskowsky 1616/1617, 
ASAZ s. 97; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp: Proszkowo, Prusz-
kowo, dziś Pruszkowo, pozn., gm. 
Wielichowo; Pruszki, Pruszkowice, 
Pruszkowo, dziś Pruszki, płoc., gm. 
Łęczyca; Maz: Proszkowo, ciech., 
gm. Szreńsk; Śl: Proszków, wroc., 
gm. Środa Śląska (za: SEM cz. 3, s. 
153); też Maz. Pruszki Wielkie gm. 
Rutki-Kossaki (por. NWHS, s. 160) 
formantem  -(ow)ski [2].
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Elizabeth

Wielka 
królowa

Wystawny dramat kostiumowy opo-
wiadający o narodzinach jednej z najpo-
tężniejszych władczyń nowożytnej Euro-
py.

Anglia, rok 1554. W kraju trwa kryzys 
związany z podziałami religijnymi. Na tro-
nie zasiada katoliczka Maria Tudor. Umac-
nia wpływy Watykanu w podzielonym 
państwie i czyści kraj z heretyków. 

Jej przyrodnia młodsza siostra Elżbie-
ta, wychowana w duchu protestanckim, 
zostaje uwięziona pod zarzutem spisku 
przeciwko królowej. Jednak chorowita 
władczyni wkrótce umiera. Arystokracja 
osadza na tronie Elżbietę. 

25-letnia kobieta musi odnaleźć się 
w nowej sytuacji, rozdarta między uczu-
ciem do szlachcica Roberta Dudleya, 
a politycznymi oczekiwaniami dworu. Jej 
rządy stają się coraz bardziej świadome, 
a dobór właściwych doradców zapewnia 
jej kontrolę nad wszystkimi dziedzinami 
życia państwowego. Nadchodzi chwila, 
gdy przekonana o swej misji budowania 
silnej monarchii, objawi światu nowe ob-
licze angielskiej królowej.

Film pokazuje postać Elżbiety I w nie-
szablonowy sposób, skupiając się na doj-
rzewaniu młodej kobiety do roli królowej, 
ale też polityka. To pełnokrwisty dramat, 
w którym dworskie rozgrywki czy miłostki 
toczą się właśnie w cieniu wielkiej polityki. 

Elżbietę gra Cate Blanchett – mało 
wtedy znana australijska aktorka.Wszyscy 
zgodnie twierdzili, że jej wybitna kreacja 
przyczyniła się do sukcesu filmu. 

Kostiumy i kompozycja sceny korona-
cji oparta została na koronacyjnym portre-
cie Elżbiety I.

Elizabeth
TVP2 niedziela 21.50

Za pomocą doskonałych animacji 
komputerowych ujawnimy sekrety bu-
dowy i działania wyjątkowych maszyn – 
jeżdżących, latających i pływających. Co 
kryje się w ich wnętrzach? Jakie unikato-
we rozwiązania inżynieryjne sprawiają, że 
te mechaniczne giganty potrafią wykonać 

zadania, którym nie sprostają żadne inne? 
Kim są kierujący nimi operatorzy?

Odcinek pierwszy odkryje co jest 
pod maską olbrzymiej wywrotki Liebherr 
T284. Megawywrotka transportuje za jed-
nym razem ładunek ważący ponad 400 ton 
– taki sam ciężar jak załadowany odrzuto-

wiec jumbo. Jest wyższa niż dwupiętrowy 
dom, waży 260 ton i ma siłę pociągu towa-
rowego. Masywne opony mają wysokość 
równą wzrostowi dwóch mężczyzn, a jej 
cena wynosi 5,5 miliona dolarów. 

Ogromny pojazd wykona ważne zada-
nie w amerykańskiej kopalni złota. W cią-

gu 5 dni ma dotrzeć do wartej fortunę żyły 
złota, wywieźć 180 000 ton rudy.

Supermaszyny
Focus sobota 19.15, odc. 1

Supermaszyny

Dwupiętrowa 
wywrotka

Portret Elżbiety I w stroju koronacyjnym ozdobionym różami Tudorów i obszyty 
gronostajem z 1559 roku. Królowe, zgodnie z tradycją, w czasie koronacji nosiły 
luźno rozpuszczone włosy, tu, być może są również symbolem dziewictwa. 
Królowa Dziewica rządziła Anglią czterdzieści pięć lat.

Najbardziej imponująca i najbardziej znana suknia 
świata. „Portret z Armadą”, powstał w chwili 

triumfu Elżbiety I w 1588 roku. Malarz, George 
Gower odtworzył epizod, gdy hiszpańska flota 

została zniszczona u wybrzeży Anglii przez sztorm. 
Wyidealizowana 55-letnia Elżbieta – naczelny 
wódz, ubrana jest w wystawną czarną suknię, 

pełną misternych koronek i pereł symbolizujących 
jej dziewictwo. Zamknięta korona to symbol 
suwerennej władzy, globus symbolizuje jej 

dominację nad światem. 
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Piąty element

Pokonać zło
Wielokrotnie nagradzany megahit w gwiazdorskiej  

obsadzie i wspaniałymi efektami specjalnymi.  
Międzyplanetarna walka dobra ze złem. 

Połowa XXIII wieku. Były komandos Korben Dallas jest kierowcą taksówki latają-
cej po wielopoziomowych ulicach Nowego Jorku. Niespodziewanie do jego taksówki 
wpada piękna, naga dziewczyna, która nie umie powiedzieć ani słowa po angielsku. 
Zna tylko nazwisko Vito Cornelisa, kapłana sekty, która wieszczy zagładę Ziemi. Zain-
trygowany Korben wiezie Leeloo (tak nieznajoma ma na imię) do kapłana i dowiaduje 
się niezbyt przyjemnej prawdy: raz na pięć tysięcy lat nadchodzi czas, gdy zło może 
opanować wszechświat. Pomóc mogą tylko cztery niepozorne kamienne artefakty nie-
gdyś ukryte w egipskich piramidach, a teraz będące w posiadaniu kosmicznej sławy 
śpiewaczki Divy Plavalaguny, oraz tytułowy tajemniczy piąty element. By je zdobyć, 
Korben, Cornelius i Leeloo muszą stawić czoła międzyplanetarnej policji, komand-
osom, a przede wszystkim szalonemu słudze Zła Zorgowi oraz jego pomocnikom ty-
leż licznym, co głupim Mangalorom...

Pewnie nie wiesz...
Tę historię Luc Besson wymyślił jeszcze jako licealista. 
Koszt filmy wyniósł 90 milionów dolarów, ale na same efekty specjalne wydano... 80 

milionów.
Aby znaleźć odtwórczynię roli Leeloo, Besson obejrzał ponad 5 tys. kandydatek, zanim 

jego uwagę zwróciła Milla Jovovich, modelka i początkująca aktorka o rosyjsko-serbskich 
korzeniach.

Nazwisko Divy Plavalaguny pochodzi od nazwy chorwackiego kurortu Plava Laguna 
(czyli Błękitna Laguna), gdzie Besson spędzał wakacje z rodziną.

Eksplozja w głównym holu Fhloston była największą eksplozją w pomieszczeniu za-
mkniętym kiedykolwiek sfilmowaną. Ogień który powstał omal nie wyrwał się spod kon-
troli.

Pełne imię Leeloo brzmi: Leeloominai Lekatariba Laminatcha Ekbat D Sabat.

Piąty element
TV Puls niedziela 17.40

Litewski przekręt

Szalone 
przygody 

angielskich 
rabusiów
Jazda bez trzymanki! Podróż po 

Litwie w towarzystwie nieokrzesa-
nych Anglików obfitować będzie 
w szalone, absurdalne, a przy tym 
przezabawne perypetie. W rezulta-
cie powstała piorunująca mieszanka, 
w której zbyt wiele sensu nie odnaj-
dziecie, za to przedniej zabawy jest aż 
nadto.

Czterej kumple – Johnny, Ben, Tim 
i Michael – wykonują skok na kasyno. 
Zaraz po rabunku muszą jak najszyb-
ciej uciekać z Londynu. Pechowy zbieg 
okoliczności sprawia, że ich samolot 
zmienia trasę i panowie trafiają dalej 
niż na koniec świata, czyli na Litwę. 
Miejscowi są raczej gburowaci, a przy 
okazji cwani i chętni do wykorzystania 
przyjezdnych. Nasi rabusie muszą od-
naleźć się w świecie pełnym przemyt-
ników, prostytutek, skorumpowanych 
policjantów, taniego piwa i chorych 
fantazji. Zderzenie angielskich cwania-
ków z tak egzotyczną dla nich rzeczy-
wistością zapowiada katastrofę…

Punktem wyjścia dla filmu są licz-
ne uprzedzenia i stereotypy, jakie krą-
żą po Starym Kontynencie na temat 
mieszkańców wschodniej Europy oraz 
Wysp Brytyjskich. Ci pierwsi pokaza-
ni są jako nie do końca ucywilizowani 
barbarzyńcy. A Anglicy... kiedy trafiają 
do Europy Wschodniej, puszczają im 
wszelkie hamulce i oddają się głośnej 
zabawie pełnej alkoholu i nieprzemy-
ślanych kontaktów seksualnych.

Litewski przekręt
TV Puls piątek 21.50

Kontrabanda

Przemytnik 
wraca  

do pracy
 
Osadzony w Nowym Orleanie, 

film opowiada o brutalnym świecie 
międzynarodowego przemytu, peł-
nego zdesperowanych kryminalistów 
i skorumpowanych urzędników, gdzie 
lojalność nie istnieje, a śmierć okazuje 
się jedyną szansą ucieczki.

Pewien czas temu, Chris Farra-
day (Mark Wahlberg) porzucił drogę 
przestępstwa i wiedzie normalne życie 
u boku żony i synów. Jednak, gdy szwa-
gier Andy (Caleb Landry Jones) par-
taczy robotę dla bezwzględnego szefa 
Briggsa (Giovanni Ribisi), przeszłość 
daje o sobie znać. Zmuszony do spłaty 
nieswojego długu, Chris powraca do 
dawnej profesji. Z pomocą najlepszego 
przyjaciela Sebastiana (Ben Foster), 
tworzy ekipę i udaje się do Panamy. Czy 
Chrisowi uda się wrócić z milionami 
podrobionych banknotów zanim jego 
rodzina stanie się celem gangsterów?

Naprawdę dobry, trzymający do 
końca w napięciu kryminał, z kilkoma 
nieoczekiwanymi woltami scenariusza.

Pewnie nie wiesz...
Skradziony w filmie obraz to „One: 

Number 31” Jacksona Pollocka . W rze-
czywistości obraz ten znajduje się w Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jor-
ku. Jego wartość szacuje się na ponad 
200 milionów dolarów.

Film jest przeróbką islandzkiego fil-
mu „Reykjavík-Rotterdam” z 2008 roku, 
w którym wystąpił Baltasar Kormákur, 
reżyser „Kontrabandy” z 2012 roku..

W scenie w porcie Kate Beckinsale 
musi pożegnać się z Markiem Wahlber-
giem , wsadzić dzieci do samochodu i od-
jechać. Dopiero kiedy przyszło do kręce-
nia sceny, producenci dowiedzieli się, że 
Kate nie umie prowadzić samochodu.

Kontrabanda
Metro sobota 21.55
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Goofy na wakacjach

Ryby czy ukochana?
Przezabawna animacja Disneya dla całej rodziny. Goffy zabiera swojego syna 

Maxa na wspólne wędkowanie. Liczy na ciekawą, męską przygodę i poprawienie 
rodzinnych relacji. Max jednak wolałaby spędzić czas z atrakcyjną Roxanne,  

która po wielu prośbach w końcu zgodziła się z nim umówić.  
Czy odważy się powiedzieć ojcu o swoich uczuciach  

i w końcu spotka się z ukochaną?
Goofy na wakacjach

TV Puls2 niedziela 9.15

Jedenastoletni Sawyer wraz z mat-
ką ratują Winter, młodą samicę delfina, 
która straciła płetwę w rybackiej sieci. 
Winter zostaje umieszczona w morskim 
akwarium, gdzie opiekuje się nią doktor 
Haskett. Dzięki troskliwości pracowni-
ków akwarium i Sawyera Winter stop-
niowo odzyskuje radość życia. Chłopiec 
bardzo chce, aby znowu mogła pływać. 
Prosi o pomoc znanego biologa i prote-
tyka – doktora McCarthy'ego. Ten kon-
struuje dla Winter sztuczną płetwę.

„Po utracie ogona Winter musiała 
nauczyć się pływać od nowa. Zamiast 
odpychać się ogonem raz w górę, raz 
w dół, zaczęła machać kikutem na lewo 
i prawo, jakby była rybą, a nie ssakiem. 
Po nałożeniu protezy ogona, zaczyna 
trenować skoki i normalnie pływać. Jej 
nowy ogon składa się z trzech części: 
silikonowego rękawa, stawu zrobionego 
z tytanu i gumowego ogona”.

Mój przyjaciel delfin
TVN7 sobota 12.55

Pinokio 

Chłopiec z drewna
Jedna z najlepszych z dotychczasowych adaptacji powieści 
Carlo Collodiego z 1972 roku. Wysmakowana plastycznie 

i świetnie zagrana, historia chłopca z drewna.
Stary cieśla Geppetto czuje się bardzo samotny i ma-

rzy, aby mieć syna. Postanawia więc wystrugać sobie drew-
nianą lalkę. Pewnego wieczoru zjawia się Dobra Wróżka 
i sprawia, że drewniana kukiełka przemienia się w praw-

dziwego chłopca o imieniu Pinokio. Zastrzega jednak, że 
musi on być grzeczny i nie może dokuczać staremu Geppetto, 

w przeciwnym razie na powrót stanie się drewnianą lalką. Niestety 
chłopiec okazuje się być bardzo żywym i niesfornym dzieckiem. 

W roli dobrej wróżki, czuwającej nad Pinokiem wystąpiła Gina 
Lollobrigida.

Pinokio
TVP Kultura piątek 13.00

Świat według T.S. Spiveta

Daleka 
podróż

T.S. Spivet ma 10 
lat i szerokie zaintere-
sowania oraz wielki ta-
lent, pasjonuje się kartografią, 
naukami ścisłymi i różnym wyna-
lazkami, sam konstruuje skom-
plikowane maszyny. Wychowuje 
się w niezwykłej rodzinie, która 
mieszka na ranczu w Montanie. 
Jego matka również jest owładnięta 
pasją naukową, szczególnie interesu-
ją ją zagadnienia z dziedziny biologii, 
a ojciec to prawdziwy kowboj, który 
urodził się jakieś sto lat za późno. Brat 
bliźniak chłopca zginął tragicznie w po-
żarze stodoły, o czym się nie wspomina. 
14-letnia siostra T.S. Spiveta, Grace, pra-
gnie zostać Miss America. 

Pewnego dnia T. S. otrzymuje zapro-
szenie na uroczystą galę do Waszyngto-
nu, gdzie zostanie mu wręczone 
prestiżowe wyróżnienie. 
W tajemnicy przed rodzi-
ną wyrusza pociągiem 
towarowym w daleką 
podróż do Waszyngtonu, 
trzy tysiące kilometrów 
od rodzinnego rancza 
w Montanie. Będzie to 
najważniejsza podróż 
w życiu nastolatka.

Świat według T.S. Spiveta
TVP2 sobota 12.05

Mój przyjaciel delfin

Sztuczna 
     płetwa
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Pomaga i asystuje przy izolacji 
koronawirusa oraz przy wyko-
nywaniu testów genetycz-
nych próbek, które pochodzą 
z podlaskich szpitali, a także 
od osób objętych kwarantan-
ną. Damian Izbicki, student 
biotechnologii na Wydziale 
Budownictwa i Nauk o Śro-
dowisku podjął się wolonta-
riackiej pracy w Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej (WSSE) w Białymsto-
ku. O kulisach pracy zgodził 
się opowiedzieć w naszym 
programie specjalny. 

Marlena Siok:- Damianie z własnej 
inicjatywy napisałeś list do Wojewo-
dy Podlaskiego oraz do Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej 
w Białymstoku, w którym zaoferowa-
łeś swoją pomoc w walce z koronawi-
rusem. Dlaczego?

Damian Izbicki:- Widząc, jak 
dynamiczny jest wzrost zacho-
rowań na COVID-19 również 
w naszym województwie posta-
nowiłem, że napiszę list do Pana 
wojewody podlaskiego oraz  Wo-
jewódzkiej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Białymstoku 
z taką propozycją pomocy przy 
izolacji oraz detekcji koronawi-
rusa. Obserwując również różne 
strony internetowe widziałem, że 
inne laboratoria szukają ochotni-
ków z wykształceniem, właśnie 
do pracy przy testach na korona-
wirusa, i to jeszcze bardziej mnie 
zachęciło i zmotywowało do na-
pisania tego listu i zaoferowania 
wolontariatu.

M.S:- Musimy otwarcie sobie powie-
dzieć, że nie każdego stać na taką 
postawę…

D.I:- Myśle, że teraz w tych 
trudnych chwilach każdy poma-
ga jak może, bo społeczeństwo 
też się jednoczy i potrafi współ-
działać. Nawet poprzez propa-
gowanie różnych haseł w swoim 
domu. 

M.S:- Na czym dokładnie polega Two-
ja praca?

D.I:- Moim zadaniem jest po-
moc pracownikom wojewódzkiej 
stacji przy izolowaniu i wykony-
waniu testów genetycznych tych 
prób. Specjaliści wykonują te 
czynności, ja im asystuje w przy-
gotowywaniu stanowiska pracy, 
podając, podpisując, układając 
czy przelewając różne odczynni-
ki. To jest dla nich bardzo duże 
ułatwienie, a ja przy tym bardzo 
wiele się uczę. Cała załoga jest 

bardzo miła, życzliwa w stosun-
ku do mnie. Sami mi tłumaczą co 
robią, w jakim celu, dlaczego tak, 
a nie inaczej. To mnie dużo uczy 
i za to bardzo im dziękuję.

M.S:- Czy możesz zatem powiedzieć 
jak są przygotowywane próby od mo-
mentu ich dostarczenia do określenia 
wyniku?

D.I:- Wielu osobom może 
wydawać się, że ten test na CO-
VID-19 jest szybki testem. Ta-
kim, który od razu pokaże nam, 
czy u danego pacjenta jest ko-
ronawirus. Tak naprawdę to jest 
szereg badań, które trwają godzi-
nami. Składają się z kilku proce-
sów i procedur. Można wyod-
rębnić trzy podstawowe etapy. 
Pierwszy etap to jest właśnie 
przygotowywanie prób, kiedy do 
nas przyjadą ze szpitali bądź od 
osób z kwarantanny. Są one przy-
gotowywane przez odpowiednio 
zabezpieczonych pracowników. 
Tam próby te są neutralizowa-
ne, więc gdyby okazało się, iż 
w którejś jest koronawirus to on 
później jest nieaktywny. Dodat-
kowo próby te są płukane w my-
dlinach i dezynfekowane, więc 
po tych dalszych czynnościach 
ten materiał biologiczny jest bez-
pieczny. W drugim etapie takie 
próby są przygotowywane przez 
kolejnych pracowników. Jest po-
bierana odpowiednia ilość tego 
materiału biologicznego i za-
chodzi izolacja materiału gene-
tycznego wirusa, poprzez szereg 
procesów chemicznych, fizycz-
nych, poprzez dodawanie bufo-
rów i odczynników. W przypad-
ku koronawirusa jest to RNA. Ta 
izolacja ma na celu wyodrębnie-
nie czystego materiału genetycz-
nego. W trzecim etapie izolaty te 
są jeszcze przez innych pracow-
ników przygotowywane do testu 
bezpośredniego, czyli wykony-
wanego metodą PCR, polegają-
cą na pobieraniu materiału gene-
tycznego poprzez wielokrotne 

podgrzewanie i oziębianie prób-
ki w specjalnym urządzeniu. To 
wszystko jest podłączone do 
komputera z odpowiednim opro-
gramowaniem, a dzięki niemu 
możemy stwierdzić wynik, a tak-
że na bieżąco analizować.

M.S:- Wydaję się, że jest to skompli-
kowany proces. Czy rzeczywiście ten 
proces trwa kilka godzin?

D.I:- Tak, oczywiście. Sama 
analiza PCR trwa nawet dwie, 
trzy godziny. Analizowanie pró-
bek to też czas, bo można izolo-
wać ręcznie, co również trwa dwie 
godziny, bądź automatycznie, co 
zajmuje 30 minut. Zależy jaki jest 
sprzęt i automatyczne izolatory. 
Jednak cały proces trwa godzina-
mi. Staramy się wszystko przygo-
towywać w tym samym dniu, by 
jak najszybciej był wynik.

M.S:- W województwie podlaskim 
wykonano już ponad 21 tys. takich 
testów na obecność COVID-19. Dużo 
macie pracy?

D.I:- Bardzo dużo. Pracujemy 
od rana do wieczora, siedem dni 
w tygodniu. Nie ma przerw by-
śmy siedzieli i czekali na te pró-
by. Codziennie setkami do nas 
przyjeżdżają. Izolowane są tego 
samego dnia, a oznaczone rów-
nież tego samego dnia, ewentual-
nie następnego. 

M.S:- Oczywiście to doświadczenie, 
które możesz zdobyć jest bezcenne 
ale nie obawiasz się?

D.I:- Pracujemy w bezpiecz-
nych warunkach. Początkowo 
były jakieś obawy, jednak teraz 
już jestem oswojony. Pracujemy 
na tym materiale już nieaktyw-
nym, ze środkami ochrony oso-
bistej, więc jest bezpiecznie.

M. S:- Przy izolacji w Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Białymstoku pracujesz już ponad 
miesiąc. Czy tak to sobie właśnie wy-
obrażałeś?

D.I:- Zgłosiłem się 
w marcu, a zacząłem 
w kwietniu. Moim marze-
niem była praca w laborato-
rium i zdobycie jakiegoś do-
świadczenia. Już wcześniej 
próbowałem dostać się na 
jakiś wakacyjny staż, jednak 
moje zgłoszenia zostawały 
bez odpowiedzi. Teraz po-
jawiła się okazja by przede 
wszystkim pomóc, ale rów-
nież zgromadzić doświad-
czenie i umiejętności jeszcze 
w trakcie trwania studiów. 

Bardzo się z tego cieszę i mam 
nadzieję, iż będę potrzebny jak 
najdłużej.

M.S:- A przygotowanie zawodowe 
zdobyte w trakcie studiów inżynier-
skich na kierunku biotechnologia jest 
przydatne?

D.I:- Tak. Chcę podkreślić, że 
gdyby nie studia na Politechnice 
Białostockiej i zdobyta wiedza 
oraz umiejętności na tej uczelni, 
moja służba nie byłaby możliwa, 
ponieważ podczas zajęć nauczy-
łem się m.in. jak odpowiednio 
używać sprzęt laboratoryjny. Wy-
konywałem również izolacje ma-
teriału genetycznego, a także ana-
lizę PCR i te tematy nie były mi 
obce. Jestem wdzięczny wszyst-
kim nauczycielom akademickim, 
bo to bardzo mi pomogło w pod-
jęciu tej służby i pracy w WSSE 
w Białymstoku.

M.S:- Te dyżury trwają niejednokrot-
nie kilkanaście godzin. Co w tej sytu-
acji ze studiami?

D. I:-  Na szczęście w Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej mogę być tyle 
ile jestem potrzebny. Nie mam 
tam stałych i określonych godzin 
pracy. Załoga jest bardzo wyro-
zumiała i sami mi powtarzają, że 
moje studia są najważniejsze i na 
tym mam się skupiać. Również 
wykładowcy są bardzo wyrozu-
miali. Poinformowałam ich, że 
podejmuję służbę w wojewódz-
kiej stacji i że mogę być nieobec-
ny na niektórych zajęciach, a oni 
to zrozumieli. Oczywiście wy-
pełniam wszystkie akademic-
kie obowiązki. Czasem z małym 
opóźnieniem, ale oni to rozumie-
ją. Jakoś daję radę na wszystkich 
kolokwiach, wejściówkach. Zdal-
nie również jestem obecny.

M.S:- Ten wolontariat w wojewódz-
kiej stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej to nie jedyna pomoc, w którą się 
zaangażowałeś…

D.I:- Dokładnie. W Suwał-
kach, skąd pochodzę działam 
w Związku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej i tam społecznie jestem 
najbardziej aktywny. Z harcerza-
mi i harcerkami z ZHR-u współ-
organizowaliśmy internetową 
zbiórkę pieniędzy na respirator 
do suwalskiego szpitala. Uzbie-
raliśmy 61 tysięcy złotych, co 
przerosło nasze oczekiwania oraz 
kwotę, która wynosiła 50 tys. zł. 
Dzięki temu możemy teraz kupić 
lepszy respirator i w najbliższym 
czasie będzie on służył w Szpitalu 
Wojewódzkim w Suwałkach.

M.S:- Po co w ogóle człowiek to robi?
D.I:- To są takie chwile, taki 

moment, że wszyscy powinni-
śmy się motywować i jak najwię-
cej pomagać. Każdy potrzebuje 
wsparcia. Każdy człowiek ma też 
taką potrzebę by w tych trudnych 
chwilach jednoczyć się i pomagać.

M.S:- A jak zareagowali Twoi bliscy?
D.I:- Na początku nie mó-

wiłem im, iż będę się zgłaszać. 
Próbowałem oswajać ich z tym 
faktem i mówiłem, że w innych 
miastach w Polsce poszukiwani 
są ochotnicy, a ja chciałbym spró-
bować. Gdy już wysłałem zgło-
szenie to wtedy im powiedziałem. 
Rodzice byli trochę zszokowani, 
a w szczególności mama. Wytłu-
maczyłem im, jak będzie to wy-
glądało. Wiedzieli, że jest to moje 
marzenie, oswoili się z tym i teraz 
są ze mnie dumni.. Jestem szczę-
śliwy, iż nie zabronili i pozwolili 
mi działać.

M.S:- Otrzymujesz telefony z pyta-
niem o Twój stan zdrowia?

D.I:- Oczywiście. Codziennie 
rozmawiamy z rodzicami. Wia-
domo, iż jest tęsknota do rodziny 
i domu, bo to już ponad miesiąc 
od kiedy jestem w Białymstoku. 

M.S:- No właśnie. A jak Twoje zdro-
wie?

D.I:- Dziękuję! Bardzo dobrze. 
Na początku pracy miałem wyko-
nany test. Wynik był negatywny, 
więc wszystko jest w porządku. 

M.S:- Damianie, dziękuję Ci za tę roz-
mowę i za tę pomóc, którą niesiesz. To 
niezwykle ważna i potrzebna rzecz. 
Życzę Ci przede wszystkim dużo zdro-
wia, a także wytrwałości. 

D.I:- Dziękuje bardzo, za tak 
miłe słowa.

Każdego dnia przyjeżdżają do nas setki prób.  
Pracujemy 7 dni w tygodniu po kilkanaście godzin
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Od poniedziałku 25 maja br. Urząd Miejski przywrócił bezpośred-
nią obsługę mieszkańców. Wizyta będzie możliwa po wcześniej-
szym umówieniu telefonicznym. Przy obsłudze bezpośredniej in-
teresantów obowiązują następujące rygory sanitarne:

▶ dopuszczalna liczba interesantów przebywających 
w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może 
być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi;

▶ obowiązek zachowania odległości między poszcze-
gólnymi osobami 1,5 metra;

▶ obowiązek stosowania rękawiczek i zasłaniania twa-
rzy;

▶ obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do urzę-
du.

Załatwianie spraw przez ePUAP
Wobec nadal trwającego zagrożenia rozprzestrzeniania 

się koronawirusa, mając na uwadze zapewnienie bezpie-
czeństwa mieszkańcom i pracownikom urzędu zalecane 
jest załatwianie spraw poprzez platformę ePUAP i Profil 
Zaufany.

Załatwienie większości spraw jest możliwe drogą elek-
troniczną z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Osoby, 
które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem 
np. bankowości elektronicznej, bez konieczności wizy-
ty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, 
składać pisma i większość wniosków. Poprzez ePUAP 
można złożyć wniosek o dowód osobisty, zameldowanie 
lub wymeldowanie, wymianę prawa jazdy i wtórnika pra-
wa, zaświadczenie o stanie cywilnym lub odpis aktu stanu 
cywilnego (więcej informacji na ten temat: www.gov.pl/
gov/uzyskaj-odpis), a za pośrednictwem domeny www.
obywatel.gov.pl można zarejestrować nowo narodzone 
dziecko. Katalog spraw, które można załatwić przez ePU-
AP, znajduje się na stronie www.gov.pl/web/gov/uslugi-
-dla-obywatela.

Obsługa bezpośrednia w Urzędzie
Mieszkańcy decydujący się na osobiste załatwienie 

sprawy w urzędzie proszeni są o telefoniczną rejestrację 
terminu.

Jedynie wcześniejsze umówienie daty i godziny spo-
tkania z pracownikiem odpowiedzialnym za dany rodzaj 
sprawy pozwoli uniknąć konieczności oczekiwania w dłu-
gich kolejkach i kontaktów z innymi oczekującymi na za-
łatwienie sprawy.

We wszystkich sprawach UM w Łomży zachęca do 
kontaktu telefonicznego z urzędnikami, którzy poinfor-
mują o krokach, które powinni Państwo podjąć. Wszyst-
ko po to, aby - zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia 
- ograniczać kontakty międzyludzkie do niezbędnego mi-
nimum.

▶ Wnioski i dokumenty oraz informacje szczegółowe 
w zakresie poszczególnych rodzajów spraw są do pobrania 
na stronie BIP urzędu w zakładce "Jak załatwić sprawę".

▶ Do dyspozycji mieszkańców jest strona Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.
ceidg.gov.pl, gdzie można dokonać wpisu, zmiany, zawie-
szenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodar-
czej.

▶ Wszelkie opłaty związane z załatwianymi sprawami 
można realizować przelewami bankowymi.

Zasady obsługi 
mieszkańców 

przez Urząd 
Miejski

Prezydent Miasta Łomża informuje, że od 1 czerwca 2020 r. na-
stępuje zmiana metodyustalenia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą RadyMiejskiej Łomży 
nr 239/XXIV/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia 
metodyustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty obowiązywać będzie 
opłata za odpady od liczby mieszkańców zamieszkujących da-
nąnieruchomość. 

Miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca: 
• w zabudowie jednorodzinnej wynosi – 22,00 zł/

osoba
• w zabudowie wielorodzinnej wynosi – 16,00 zł/

osoba
Wzór nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 
czerwca 2020 r. Deklaracje należy złożyć do 30 czerw-
ca 2020 r. 

ZŁOŻENIE DEKLARACJI:
W przypadku zabudowy wielorodzinnej konieczne 

jest poinformowanie bezpośrednio Zarządy nierucho-
mości o ilości osób zamieszkujących nieruchomość. 

Natomiast właściciel nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej deklarację o wysokości opłaty zagospo-
darowanie odpadami komunalnymi obowiązany jest 
złożyć: 

1. osobiście w Urzędzie Miejskim w Łomży,
2. przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Łomży, 

Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża;
3. za pośrednictwem środków komunikacji elektro-

nicznej np. przez platformę e-PUAP.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie 

Miejskim w Łomży ul. Stary Rynek 14 pok. Nr 11 oraz 
pod nr tel. 86 215 67 83, 86 215 68 80. 

OBOWIĄZEK SEGREGACJI:
Od 1 czerwca 2020 roku wchodzi obowiązek zbiera-

nia odpadów w sposób selektywny dlawszystkich wła-
ścicieli nieruchomości. W związku z tym w składanych 
deklaracjach dla celów obliczania opłaty będą miały za-
stosowanie obligatoryjne stawki dotyczące odpadówse-
gregowanych. 

Niesegregowanie odpadów wiązać się będzie z nali-
czeniem opłaty według stawki podwyższonej. 

Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi wynosi:

• w zabudowie jednorodzinnej – 66,00 zł/osoba
• w zabudowie wielorodzinnej – 48,00 zł/osoba
Zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach w przypadkuniedopełnienia 
przez właściciela nieruchomości obowiązku selektyw-
nego zbierania odpadówkomunalnych, podmiot odbie-
rający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegre-
gowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia 
o tym prezydenta miasta oraz właściciela nierucho-
mości. Prezydent miasta na podstawie powiadomienia 
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty podwyższo-
nej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZWOLNIENIA W OPŁACIE: 
Uchwała wprowadza możliwość skorzystania ze 

zwolnienia w części z opłaty w przypadku:1. komposto-
wania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikuprzydomowym w zabudowie jedno-
rodzinnej w wysokości 1,00 zł miesięcznie na jednego-
mieszkańca;

2. gdy dochód nie przekracza kwoty uprawniającej 
do świadczeń pieniężnych z pomocyspołecznej, o któ-
rej mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe zgodnie 
z rozporządzeniem wynosi: 701 zł dla osoby samotnie-
gospodarującej i 528 zł dla osoby w rodzinie. Zwolnie-
nie wynosi 50% wysokości opłaty zagospodarowanie 
odpadami komunalnymi; lub

3. gdy nieruchomość zamieszkała jest przez rodzinę 
wielodzietną, o której mowa w ustawie z dnia 5 grud-
nia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przez rodzinę wie-
lodzietną, rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzi-
ce) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu 
łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 
Zwolnienie wynosi 20% wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.

Aby skorzystać z ulgi konieczne jest dostarczenie do-
kumentów potwierdzających przysługujące zwolnienie 
np. dokumenty potwierdzające otrzymywany dochód 
(do wglądu). Zwolnienia przysługujące na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej i dla rodzin wielodziet-
nych nie łączą się ze sobą. 

KOMPOSTOWNIK (dot. zabudowy jednorodzinnej):
Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach, w raziestwierdzenia, że 
właściciel nieruchomości, który złożył informację, do-
tyczącą posiadaniakompostownika przydomowego 
i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących od-
padykomunalne:

1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpa-

dy komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomo-

ści, w celu weryfikacji zgodności informacji, o kompo-
stowniku, ze stanem faktycznym – stwierdza się, w dro-
dze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwsze-
go dnia miesiąca, w którym stwierdzonowystąpienie 
co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne 
skorzystanie ze zwolnienia, w związku z posiadaniem 
kompostownika, może nastąpić nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie 
prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga 
złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 czerwca zmieniają się 
opłaty za gospodarowanie 

odpadami
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Od 21.04.2020 r. w Tygodniku Narew pu-
blikujemy fragmenty tomu 3 „Meandrów 
losu”. Autorem jest Zenon Krajewski. Akcja 
w tym tomie dzieje się w ciągu kilkunastu 
dni po ataku Niemiec na Sowiety w 1941 
r. i dotyczy początków Holocaustu na na-
szych ziemiach. To zdaniem autora najważ-
niejszy tom w całym jego cyklu powieścio-
wym.

Elian Wiernik i Samuel Lewent 
dobrze przygotowali się do wieczor-
no-nocnej eskapady. Ich pojazd zo-
stał wyciszony, a dobrze nakarmiony 
koń aż rwał się do wybiegu. Słowem 
wszystko gotowe było do drogi. Mu-
sieli tylko poczekać do zmierzchu, 
który na samym początku lata w tych 
stronach nadchodził około godziny 
dziesiątej. Popołudnie spędzili za-
tem na oczekiwaniu wieczoru. 

Elian w swoim pokoju, jak to 
zwykle po obiedzie, odpoczywał 
i przekomarzał się ze swoją Han-
nah, starając się tłumaczyć jej jak 
racjonalne są jego decyzje i posta-
nowienia. Obydwoje na zmianę ba-
wili swojego Natana. W końcu, gdy 
usnął, sami położyli się na łóżko 
i przytuleni do siebie, dyskutowali ściszo-
nym głosem.

- Uwierz mi, najbliższe dni to wielka 
niewiadoma – kontynuował, gładząc żonę 
czule po policzku. - Prawdopodobnie 
Wehrmacht jest już daleko na wschodzie, 
może nawet pod Białymstokiem i Grod-
nem. Z Prus Wschodnich pewnie zaata-
kowali na wschód, czyli Kowno i Wilno, 
a także na południowy wschód, to jest na 
Białystok i Grodno. Wynika z tego, że po-
szli bokiem i dlatego nie zajęli dziś takie-
go mało ważnego miasteczka jak Stawi-
ski. Tym zajmą się wojska wewnętrzne, 
oczyszczające teren z ewentualnych maru-
derów sowieckich. Wnoszę z tego, że Łom-
ża zostanie zajęta wcześniej niż Stawiski. 
Czyli dla naszych rodzin na Dwornej nie-
miecka okupacja zacznie się wcześniej niż 
dla nas. Wyszło więc na to, że nolens vo-
lens miałaś rację z tym nieśpieszeniem się 
do rodzinnego miasta – uśmiechnął się do 
niej.

- Czy tu, czy tam i tak martwię się co 
będzie dalej. Ta wasza eskapada…

- Jest konieczna – wpadł jej w słowo 
Elian. – Musimy mieć żywność na tydzień, 
może dwa. A kiedy wszystko się uspokoi, 
pojedziemy którejś nocy do Łomży.

- Jak ja to wytrzymam? Przecież to 
dwadzieścia kilometrów trzeba jechać. Na 
otwartym terenie, przecież tylko za Stawi-
skami mamy kawałek lasu.

- Dlatego musimy poczekać. A ta wy-
prawa dzisiejsza będzie próbą dla konia 
i wozu. No i dla nas.

- Jak cicho można się przemieszczać po 
tych drogach?

- Właśnie.
- W jakich okropnych czasach przyszło 

nam być ze sobą – westchnęła.
- Dlatego nie krytykuj mnie, proszę! 

Szczególnie przy Lewentach. Staram się 
szukać optymalnego wyjścia z tej matni, 
w którą wciągnęło nas przeznaczenie, los, 
Boga w to nie mieszając.

- Niemniej, Eli, dziś w tym swoim te-
atrze o wróżeniu z ręki przeszedłeś same-
go siebie - odwróciła się do niego, opiera-
jąc na łokciach, aby spojrzeć mu w oczy.

- Nic podobnego – zaprzeczył. – To  
żadna czarna magia. Chiromancja była 
praktykowana od wieków i u nas, w sta-
rożytnym Izraelu, i w Babilonii, i w Persji. 
Pewnie też i w Chinach, a kto wie czy nie 
w Indiach. Miałem na ten temat cykl wy-
kładów i było to bardzo a bardzo interesu-
jące.

- No to może zanim sobie przyśniemy 
opowiedziałbyś swoje głupiutkiej żonecz-
ce co nieco na ten temat – zaproponowała 
Hannah ziewając nieco teatralnie.

- Dobrze, ale potem masz mi wszystko 
powtórzyć co uda ci się zapamiętać. Będę 
wiedział, że nie plotłem na próżno.

- Zgadzam się.
- No to przestań się do mnie tulić, bo to 

prosta droga do tego, abyś nic nie zapamię-
tała. Odwracamy się na brzuszki, bo może 
zaistnieć potrzeba pokazania dowodów 
rzeczowych, czyli dłoni. Gotowa na mój 
wykład? – spojrzał na nią z rozbawieniem.

- Aha.
- Na dłoni każdego człowieka znajdu-

ją się zakończenia tysięcy nerwów, które 

są bezpośrednio połączone z ludzkim mó-
zgiem. Za pomocą tych nerwów przekazy-
wane są bodźce odzwierciedlające osobo-
wość, warunki psychiczne i nawet fizyczne 
człowieka.

- Poważnie to mówisz? – Hannah nie 
była pewna czy Elian nie naśmiewa się z jej 
naiwności.

- A jak inaczej? Czytanie z dłoni było 
już bardzo poważnie traktowane przez 
wielkich świata starożytnego. Taki Ary-
stoteles na przykład twierdził, że linie 
nie są zapisywane na ludzkiej dłoni bez 
powodu. Był on przekonany, że wynika-
ją one z niebiańskiej działalności, a także 
indywidualności człowieka. Z kolei Hi-
pokrates, a przecież wiesz jak ważna to 
postać dla medycyny, używał chiroman-
cji dla ułatwienia leczenia. Dlatego mie-
liśmy o tym wykłady. Chiromancja stała 
się przecież popularna nie tak dawno, ja-
kieś dwadzieścia kilka lat temu. A zaczęło 
się to od Kongresu Psychologii Ekspery-
mentalnej w Paryżu w tysiąc dziewięć-
set trzynastym roku. Pierwszy podręcz-
nik psychologiczny, z którego można 
nauczyć się wróżenia z dłoni, ukazał się 
siedem lat później, w dwudziestym roku. 
Do dziś jest bezkonkurencyjny. I w ten 
sposób chirologia stała się w dosyć po-
wszechnym odbiorze nauką opartą na 
doświadczeniu…

- Ble, ble, ble. Litości, Eli. Nie jestem 
twoją studentką – weszła mu w słowo 
Hannah. - Zanim zasnę chciałabym usły-
szeć trochę twoich objaśnień na czym to 
wszystko polega.

- Już przechodzę do rzeczy, niecierpli-
wa kobieto – spojrzał na swoją połowicę 
krytycznym wzrokiem. - Chiromancja 
polega na odczytywaniu i interpreto-
waniu wyglądu dłoni i znajdujących się 
wewnątrz nich linii. Nie ma na świecie 
dwóch takich samych rąk, jak nie ma 
dwóch ludzi mających identyczne linie 
papilarne.

- A wydawałoby się, że wszystkie dło-
nie są podobne.

- Podobne tak, ale nie iden-
tyczne. Nie ma mowy o dwóch 
takich samych dłoniach, chociaż 
bywają podobne ich cechy. Każ-
dy człowiek ma swój własny rysu-
nek, który zmienia się wraz z upły-
wem czasu i procesem starzenia 
się człowieka. Chociaż kształt 
obydwu dłoni każdy człowiek ma 
taki sam to linie na prawej ręce są 
różne od linii na lewej ręce. Obej-
rzyj swoje.

- Masz rację – zgodziła się Han-
nah, lustrując przez chwilę swoje 
dłonie. – I co z tego wynika?

- Linie na prawej ręce opisują 
przyszłość, a na lewej – przeszłość. 
U mańkutów powinno być od-
wrotnie – dodał szybko. 

- A to dlaczego?
- Aby ci to dokładnie wyjaśnić, 

wprowadzę pojęcie ręki głów-
nej. Jest nią ta, którą wykonujemy 
większość swoich czynności. Na 
przykład piszemy, jemy, myjemy 
się.

- Ja myję się obiema rękami – 
zauważyła dziewczyna, drocząc się 
w ten sposób z Elianem.

- A czasem czterema, kiedy ci po-
magam.

- Bardzo to lubię – uśmiechnęła się.
- Ja też, ja też, kotku. Czy pozwolisz mi 

jednak skończyć ten mini-wykład dla jed-
nego słuchacza?

- Kończ, kończ, bo już powoli zasy-
piam – ostentacyjnie ziewnęła.

- Zatem na ręce głównej odczytuje-
my zdolności, talenty i przeznaczenie 
człowieka. Ale druga ręka, najczęściej 
lewa, także jest potrzebna do wróżenia. 
Z układu jej linii odczytujemy informa-
cje o marzeniach, uczuciach i tęsknotach 
osoby. Ważny też jest kształt dłoni, który 
jest różny.

- O tym opowiesz mi może kiedy in-
dziej, co? To było bardzo interesujące…

- Ale pewnie i usypiające – zauważył 
Elian zawiedziony, że  nie zainteresował 
swojej słuchaczki na tyle, aby chciała słu-
chać go dłużej.

- Powróżysz mi jutro, o ile potrafisz 
coś z tych kresek sensownego wyczytać 
– przewracając się na bok, wyciągnęła do 
męża swoją prawą dłoń, którą Elian ujął, 
oglądając przez chwilę, aby potem cało-
wać raz za razem, nagle wzruszony.

- Może rzeczywiście opowiem ci in-
nym razem, co tu takiego widać – odpo-
wiedział tłumiąc łzy. - A teraz zdrzem-
nijmy się póki nasze dziecko śpi. Tym 
bardziej, że przede mną ciężka noc w dro-
dze tam i z powrotem.

Przytulili się do siebie i niebawem za-
snęli. Natan pozwolił im na godzinę od-
prężenia.

literatura

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski

tom III, 
cz. 6
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Galerie handlowe, hotele, przedszko-
la i żłobki już wznowiły swoją działal-
ność. Są jednak miejsca, które czeka-
ją na "lepszy czas". Na wznowienie 
działalności w kolejnym etapie odm-
rażania gospodarki czekają między 
innymi kina w tym, łomżyńskie "Kino 
Millenium". W środę rząd ma ogłosić 
kolejny etap łagodzenia obostrzeń 
związanych z pandemią koronawi-
rusa. Prawdopodobnie dowiemy się, 
kiedy kina wznowią działalność.

Czas pandemii łomżyńskie 
"Kino Millenium" wykorzystało 
na zmiany, a także wybudowanie 
nowej sali kinowej.

- Zmian zaszło sporo. Przede 
wszystkim zmieniliśmy ekran na 
dużej sali. Widzowie z pewnością 
pamiętają, że stary był uszkodzo-
ny. Nowy jest pozbawiony wad, 
a jakość wyświetlanych filmów 
zadowoli każdego. Dodatkowo 
w mniejszej sali zostały wymie-

nione siedziska w fotelach, więc 
nawet długie seanse będą jesz-
cze większą przyjemnością. Cie-
kawostką jest ściana wspomnień, 
dawnego Kina Millenium, któ-
rą można oglądać idąc na dużą 
salę. Czas, w którym nie funkcjo-
nowaliśmy wykorzystaliśmy na 
stworzenie nowej, małej i kame-
ralnej sali kinowej, która znajdo-
wać się będzie na piętrze - mówi 
Karol Charubin.

Współwłaściciel kina zazna-
cza, że obiekt jest już prawie go-
towy na przyjęcie miłośników 
kina.

- Chcielibyśmy wystartować 
1 czerwca na dzień dziecka, bo 
jesteśmy na to gotowi - dodaje 
Karol Charubin.

Nam pozostaje mieć nadzie-
ję, że miłośnicy kina z Łomży 
i regionu będa mieli 1 czerwca 
prawdziwy dzień dziecka. Za-
siądą w Kinie Millenium przed 
nowym ekranem, w wygodnych 
fotelach I z aromatycznym pop-
cornem. 

kultura

Narodowe Centrum Kultury rozstrzy-
gnęło nabór wniosków do programu 
"Kultura w sieci",finansowanego ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Dofinansowa-
nie na kwotę 62 tys. zł otrzymały 

łomżyńskie instytucje: Teatr Lalki 
i Aktora oraz Muzeum Północno-Ma-
zowieckie.

Jak informuje Grzegorz Da-
niluk "Kultura w sieci" to program 
rządowy, która ma wspomócin-

stytucje kultury w realizowaniu 
projektów na czas stanu epide-
micznego. Na ten cel przeznaczo-
no łącznie 80 mln zł, z czego 60 
mln zł trafi do instytucji i organi-
zacji kultury, zaś 20 mln zł prze-
znaczone zostanie na stypendia 
dla artystów. Do programu dota-
cyjnego zgłoszono łącznie 5 948 
wniosków na kwotę 471 mln zł. 
Komisja wyłoniła 1182 zwycię-
skie projekty. Najwięcej z nich, 
bo 562 dotyczy wydarzeń kultu-
ralnych online, m.in. koncertów, 
spektakli, czytań czy spotkań 
z twórcami i artystami czy wirtu-
alnych oprowadzań. 

Dotację otrzymały łomżyń-
skie instytucje kultury: Teatr Lal-
ki i Aktora – 53 000 zł i Muzeum 
Północno-Mazowieckie – 9 000 
zł.

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosław-
skiego w Łomży zorganizowała koncert, który 
będzie można śledzić na stronie internetowej 
instytucji. 30 maja (sobota) o godz. 18:30 orkie-
stra prowadzona przez Jana Miłosza Zarzyckiego 
wykona dzieła wielu cenionych kompozytorów. 
Usłyszeć będzie można utwory A. Vivaldiego, A. 
Marcello, F. Geminianiego, T. Albinoniego, a tak-
że A. Corelliego.

W skład orkiestry wejdą:
Anna Maria Staśkiewicz laureatka III 

nagrody na XIII Międzynarodowym Kon-
kursie im. H. Wieniawskiego w Poznaniu 
w 2006 r. czy zwyciężczyni Ogólnopol-
skich Przesłuchań Skrzypków. Od 2015 
roku pracuje w orkiestrze Sinfonia Varso-
via na stanowisku koncertmistrza.

Cezary Gójski, który w 2004 rozpoczął 
pracę w Operze i Filharmonii Podlaskiej, 
gdzie pracował do 2009 r. W 2012 roku 
objął stanowisko koncertmistrza w Filhar-
monii Kameralnej im. Witolda Lutosław-
skiego w Łomży.

Piotr Sawicki, absolwent Państwo-
wej Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bace-
wicz I i II stopnia w Warszawie. Ceni sobie 

szczególnie pracę skrzypka w Filharmonii 
Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego 
w Łomży, bowiem promuje ona wiele ga-

tunków muzycznych. Tym samym cieszy 
to publiczność dodając jej empatii, czy-
li stanu spojrzenia na walory muzyki kla-
sycznej i rozrywkowej.

Adrian Stanciu, rumuński absolwent 
Uniwersytetu Muzycznego „George Ene-

scu” w Jassy i Uniwersytetu Muzycznego 
MDW w Wiedniu. Zdobywca wielu na-
gród jako solista i altowiolista kwartetu 
smyczkowego.

Zuzanna Sosnowska jedna z najbar-
dziej obiecujących i utalentowanych pol-
skich wiolonczelistek młodego pokole-
nia. Jest laureatką 1. Nagrody ex aequo na 
X Międzynarodowym Konkursie im. W. 
Lutosławskiego w Warszawie w 2015 r. 
oraz wielu innych nagród na konkursach 
w Niemczech, Austrii, Chorwacji, Serbii, 
Włoszech, Kanadzie i Chile. 

Z kolei Sylwester Sobola jest absol-
wentem Akademii Muzycznej im. Karo-
la Szymanowskiego w Katowicach. Pro-
wadzi działalność artystyczną jako solista 
i kameralista, dokonał wielu nagrań ar-
chiwalnych i płytowych oraz wykonał 
wiele premier operowych. 

Vivaldi w Filharmonii Kameralnej w Łomży

TLiA oraz Muzeum Północno-Mazowieckie  
z dofinansowaniem 

1 czerwca do Kina Millenium? 
Sporo zmian i nowości 

Karol Charubin z satysfakcją 
prezentuje nowy ekran, którego 
wymiana wymagała między 
innymi demontażu 1/3 foteli  
na dużej sali
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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.

Camping LEŚNA POLANA w Bogu-
szach woj. warm-maz. zaprasza na 
wypoczynek pośród pięknego ma-
lowniczego lasu sosnowego z bezpo-
średnim dostępem do jeziora Toczy-
łowo. W ofercie wynajem domków 
góralskich i przyczep kempingowych. 
Idealne miejsce na postawienie na-
miotu i campingu - wyposażony wę-
zeł sanitarny. Kontakt : P.H.U. Iwona 
Wiśniewska. Tel. 600 011 914, 
www.mazurskicamping.pl

Sprzedam drzewo sosnowe duże 
ilości, kupię grunty po wyciętych la-
sach,niużytki, inne tereny, bagno do 
15 tys. za hektar. Tel. 535 480 220

Sprzedam fotelik samochodowy dla 
dziecka 0-3 kg Maxi Cosi Cabriofix, 
stan bdb kupiony w lipcu 2019. Cena 
250 zł. Tel. 507 824 415.

Sprzedam wózek dziecięcy Bebetto 

Holand 2 w 1 kolor szary, stan bdb. 
Kupiony w lipcu 2019. Cena 750 zł. 
Tel. 507 824 415.

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

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

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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KRUS 
przypomina 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego przypomina o zbliżającym 
się terminie na złożenie w Kasie za-
świadczenia albo oświadczenia do-
tyczącego rocznej kwoty należnego 
podatku dochodowego za poprzedni 
rok podatkowy od przychodów z po-
zarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-

pieczeniu społecz-
nym rolników, rol-
nik lub domownik 
kontynuujący pod-
leganie ubezpiecze-
niu społecznemu 
rolników przy rów-
noczesnym prowa-
dzeniu pozarolniczej 
działalności gospodarczej, zo-
bowiązany jest do dnia 31 maja 
złożyć w Kasie zaświadczenie 
albo oświadczenie, że nie zosta-
ła przekroczona roczna kwota 

graniczna należnego 
podatku dochodo-
wego za poprzedni 
rok podatkowy od 
przychodów z po-
zarolniczej działal-
ności gospodarczej, 
która za 2019 rok 
wynosi 3.454 zł.

Termin 31 maja w bieżą-
cym roku przypada w niedzie-
lę. Zgodnie z art. 57 § 4 Kpa, 
jeżeli koniec terminu do wyko-
nania czynności przypada na 

dzień uznany ustawowo za wol-
ny od pracy lub na sobotę, ter-
min upływa następnego dnia, 
który nie jest dniem wolnym 
od pracy ani sobotą. W związ-
ku z tym w bieżącym roku ter-
min na złożenie oświadczenia 
albo zaświadczenia że nie zo-
stała przekroczona roczna kwo-
ta graniczna należnego podatku 
dochodowego od przychodów 
z pozarolniczej działalności go-
spodarczej za 2019 rok upływa 
z dniem 1 czerwca 2020 r.

Przekroczenie obowiązują-
cej w 2019 roku kwoty granicz-
nej podatku dochodowego od 
przychodów z pozarolniczej 
działalności gospodarczej bądź 
niezłożenie zaświadczenia albo 
oświadczenia w KRUS o kwocie 
należnego podatku dochodowe-
go od przychodów z pozarolni-
czej działalności gospodarczej 
w terminie do dnia 1 czerwca 
2020 r. będzie skutkowało usta-
niem ubezpieczenia społecznego 
rolników.

Od 25 maja obsługa 
beneficjentów  

w placówkach ARiMR 
w pełnym zakresie

Od poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych 
i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić 
wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim 
i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest pod-
wyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

To kolejny etap otwierania. 18 maja ARiMR 
wznowiła częściowo obsługę interesantów 
w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić 
w biurach powiatowych sprawy paszportowe 
i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regional-
nych formalności związane z wnioskami inwe-
stycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.

Od 25 maja jednostki terenowe Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsłu-
gują rolników w pełnym zakresie. 

– Otwieramy wszystkie biura powiatowe 
i oddziały regionalne, ale jed-
nocześnie na bieżąco monito-
rujemy sytuację, szczególnie 
w województwie śląskim i tych 
powiatach, w których zagroże-
nie epidemiczne jest podwyż-
szone. W zależności od rozwo-

ju okoliczności będziemy podejmować dalsze 
decyzje – powiedział Tomasz Nowakowski, 
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR moż-
liwe jest z zachowaniem obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa. 

– Chcemy, aby obsługa klienta odbywała 
się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarów-
no rolników, jak i naszych pracowników. Każda 
jednostka będzie sprawdzana pod kątem bez-
pieczeństwa na bieżąco – zapewnił Tomasz No-
wakowski.

Na miejscu, w biurach powiatowych, be-
neficjenci będą mieli m. in. możliwość zło-
żenia wniosku o dopłaty bezpośrednie 
i obszarowe w formie elektronicznej (aplika-
cja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej 
przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym 
wsparciu technicznym pracownika Agencji. 
Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany 
jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy 
podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby 
przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze 
sobą telefon komórkowy.

Dostępne pozostają narzędzia pozwalające 
na złożenie wniosków przez internet oraz usy-
tuowane przy placówkach terenowych Agencji 
wrzutnie na dokumenty.

Rolnicy posiadający mniej niż  
10 ha gruntów ornych również  
w tym roku mogą złożyć, zamiast 
e-wniosku o płatności bezpośrednie 
i obszarowe z PROW 2014-2020, 
oświadczenie potwierdzające brak 
zmian w stosunku do wniosku 
z roku poprzedniego. Ostatnim 
dniem na złożenie oświadczenia 
w tegorocznym naborze będzie 
poniedziałek, 8 czerwca. To efekt 
wejścia w życie znowelizowanej 
ustawy o COVID-19, która przywraca 
bieg terminów.

W tym roku po raz kolejny rolnicy 
starający się o dopłaty bezpośrednie lub 
obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia 
jakim jest możliwość złożenia oświad-
czenia potwierdzającego brak zmian 
w odniesieniu do wniosku o przyznanie 
płatności złożonego w 2019 r. Złożenie 

oświadczenia jest równoznaczne ze zło-
żeniem wniosku o przyznanie płatności 
na rok 2020. Tegoroczna kampania roz-
poczęła się 1 marca, jednak w związku 
z wprowadzeniem w Polsce stanu epide-
mii, od 31 marca zawieszony został bieg 
terminów.

16 maja weszły w życie przepisy 
przywracające bieg terminów, a co za 
tym idzie, zawieszony wcześniej termin 
na złożenie oświadczeń zostaje przy-
wrócony. Ostatnim dniem na skutecz-
ne złożenie oświadczenia będzie ponie-
działek, 8 czerwca 2020 r.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, 
którzy zadeklarowali we wniosku złożo-
nym w 2019 r. powierzchnię gruntów 
ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają 
brak zmian, chcą ubiegać się o te same 
płatności i w roku minionym wniosko-
wali wyłącznie o:

- jednolitą płatność obszarową, płat-
ność za zazielenienie, płatność dodat-
kową, płatność związaną do powierzch-
ni uprawy chmielu, płatność do owiec 
i płatność do kóz, płatność niezwiązaną 
do tytoniu;

- płatności dla obszarów z ogranicze-
niami naturalnymi lub innymi szczegól-

nymi ograniczeniami (płatność ONW) 
(PROW 2014-2020);

- wypłatę pomocy na zalesianie 
(PROW 2007-2013);

- premię pielęgnacyjną i premię zale-
sieniową (PROW 2014-2020).

Rolnicy, którzy nie złożą w prze-
widzianym terminie oświadczenia po-
twierdzającego brak zmian, mogą zło-
żyć wniosek o przyznanie płatności, 
zarówno przez aplikacje eWniosekPlus, 
jak i w wersji papierowej. Termin skła-
dania wniosków upływa 15 czerwca 
2020 r.

W województwie 
podlaskim do chwi-
li obecnej tj. ma dzień 
21 maja br., skutecznie 
złożono 11 870 oświad-
czeń, a to stanowi 
98,13%  wszystkich złożonych oświad-
czeń w stosunku do roku 2019.

Łącznie do Podlaskiego OR ARiMR 
wpłynęło do tej pory 57 859 oświadczeń 
i wniosków, stanowi to 72,43% złożo-
nych oświadczeń i wniosków w stosun-
ku do składających wnioski obszarowe 
w roku 2019. 

Dopłaty 2020:  
Ostateczny termin składania  
oświadczeń mija 8 czerwca
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Śmiertelne 
zderzenie TIRa 

i osobówki
W sobotę (23 maja) około godziny 
13:30 na drodze krajowej numer 61 
przed skrzyżowaniem z miejscowo-

ścią Stary Cydzyn doszło do tragicz-
nego w skutkach wypadku. Jedna 
osoba, kierowca osobowego opla 
zginął po tym, jak jego auto zderzyło 
się czołowo z jadącym z naprzeciwka 
samochodem ciężarowym. 

Jak wynika ze wstępnych in-
formacji kierujący oplem wy-
przedzając inny pojazd zjechał 

naprzeciwległy pas i czołowo 
zderzył się z pojazdem ciężaro-
wym. Niestety, kierujący pojaz-
dem osobowym zginął. 

Dokładne okoliczności zda-
rzenia wyjaśni Policja pod nad-
zorem prokuratora.

Policjanci eskortowali  
ciężarną kobietę

W policyjnej służbie zdarzają się takie 
chwile, że nawet spokojne patrolo-
wanie niewielkiejmiejscowości może 
przybrać nieoczekiwany obrót. Prze-
konali się o tym łomżyńscy funkcjona-
riuszez Wydziału Ruchu Drogowego, 
którzy niespodziewanie poproszeni 
zostali o pomoc…

W środę (20 maja) przed południem, policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy MiejskiejPolicji w Łomży, jadąc przez jedną 
z miejscowości w gminie Miastkowo, zauważyli stojącego oboksamo-
chodu mężczyznę, który machał ręką w sposób zwracający uwagę. Na-
tychmiast zawrócili, aby zapytać czy nie potrzebuje pomocy. Okazało 
się, że przewoził rodzącą żonę, jednak ze względu na bardzo zaawan-
sowaną fazę porodu, nie wie czy będzie w stanie dojechać do szpitala 
w Ostrołęce.Mundurowi uzyskali też informację, że została wezwana 
już karetka pogotowia. Widząc, że sytuacja jest bardzo poważna i li-
czy się każda minuta, natychmiast podjęli decyzję o rozpoczęciupi-
lotażu. Włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe i ruszy-
li w kierunku szpitala. Poprzejechaniu kilkunastu kilometrów drogą 
krajową nr 61, już na terenie powiatu ostrołęckiego,spotkali się z jadą-
cym w ich kierunku Zespołem Ratownictwa Medycznego. Policjanci 
pomoglibezpiecznie przejść kobiecie do samochodu specjalistów me-
dycznych i na tym zakończyli swojąnietypową interwencję.

Ta sytuacja pokazuje, że policyjna służba nigdy nie jest taka sama, 
a mundurowi są gotowi doniesienia pomocy wszędzie i w każdej 
chwili…

Samochód dostawczy  
wjechał w ciągnik

Jedna osoba została ranna po wypadku, do którego doszło we wtorek (19 maja) 
około godziny 9:45w rejonie wsi Kramkowo w okolicach DK 64. 

Jak poinformowała Urszula Brulińska z KMP w Łomży, na wy-
sokości miejscowości Kramowkodoszło do zdarzenia drogowego 
z udziałem pojazdu dostawczego oraz ciągnika rolniczego. Ze wstęp-
nych ustaleń policjantów na miejscu wynika, iż kierujący samocho-
dem dostawczym Iveco Object 12 najechał na tył ciągnika rolniczego. 
W wyniku zderzenia ciągnik wywrócił się. Jedna osoba została prze-
wieziona do szpitala.
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