
Jego bujne, białe kwiatostany to 
znak, że oto właśnie nadchodzi czas 
matur. Pojawiające się na początku 
maja niejednemu abiturientowi przy-
pominają, że za moment najważniej-
szy egzamin – egzamin dojrzałości. 
Jednak ten rok jest inny. 

I to nie dlatego, że kasztanow-
ce postanowiły przestać wzbu-
dzać zachwyt swą okazałością. 

Wszystko przez pandemię koro-
nawirusa. I kiedy młodzi ludzie 
mogliby już rozpocząć najdłuż-
sze wakacje w życiu i oddać się 
błogiemu odpoczynkowi, dopie-
ro za kilka dni chwycą za pióra. 

Z powodu pandemii korona-
wirusa w tym roku do egzaminu 
dojrzałości maturzyści podejdą 
dopiero  8 czerwca. To właśnie 

na ten dzień zaplanowany jest eg-
zamin z języka polskiego. Matury 
potrwają do 29 czerwca. W tym 
roku niezwykle istotną, właści-
wie najważniejszą zmianą w orga-
nizacji egzaminów jest rezygna-
cja z ich części ustnej. 

Z informacji Okręgowej Ko-
misji Egzaminacyjnej w Łomży 
w województwie podlaskim de-
klarację przystąpienia do egzami-
nu maturalnego w 164 szkołach 
złożyło 10 550 zdających, w tym 
10 468 zdających egzamin w „no-
wej” formule i 82 w „starej” for-
mule. W powiecie łomżyńskim 
egzaminy odbędą się w 1 szko-
le z udziałem 21 uczniów, zaś 
w mieście Łomży - w21 szkołach 
z udziałem 1403 uczniów. 

Czy szkoły są przygotowane? 
Przeprowadzenie matur w wa-

runkach pandemii koronawiru-
sa wymaga od szkół specjalnego 
przygotowania i zastosowania się 
do szczegółowych wytycznych. 
Dodatkowe sale i wejścia do szko-
ły, środki do dezynfekcji rąk przed 
każdymi drzwiami. Tak m.in. I Li-

ceum Ogólnokształcące w Łom-
ży przygotowuje się do egzami-
nu maturalnego. Tak, jak w całym 
kraju, będą tam obowiązywały 
szczególne obostrzenia sanitarne. 

- Matury rozpoczynają się 
8 czerwca od języka polskiego. 
W porównaniu do poprzedniego 
roku będą wprowadzone zmia-
ny wynikające z panującej pan-
demii. Wynikają one z zarządzeń 
dyrektorów Centralnej i Okrę-
gowej Komisji Egzaminacyjnej 
oraz Głównego Inspektora Sani-
tarnego. W związku z tym zwięk-
szamy liczbę sal egzaminacyj-
nych i komisji. Dostosowujemy 
je do zaleceń wynikających z ko-
nieczności zachowania odległości 
między maturzystami oraz człon-
kami komisji egzaminacyjnych. 
Podstawowe wymagania doty-
czą dystansu między zdającymi. 
Obowiązująca odległość to pół-
tora metra. Ponadto ławki, krze-
sła i całe wyposażenie sal muszą 
być dezynfekowane. Nauczyciele 
pracujący w zespołach egzamina-
cyjnych muszą być wyposażeni 

w rękawice, maski lub przyłbice. 
Także maturzyści w czasie odbio-
ru zadań egzaminacyjnych muszą 
posiadać maski. Mogą je zdjąć do-
piero po zajęciu miejsca - tłuma-
czy Jerzy Łuba dyrektor I Liceum 
Ogólnokształcącego w Łomży.

Z informacji szkoły wynika, 
że tak, jak w poprzednich latach 
do matury przystąpi około 170 
absolwentów. Specjalnej organi-
zacji będzie wymagało już wej-
ście do szkoły. Planowane jest 
przygotowanie dwóch lub trzech 
wejść. Już wiadomo, że ucznio-
wie zdający w sali gimnastycz-
nej będą wchodzili oddzielnym. 
W czasie przerwy między egza-
minami na poziomie podstawo-
wym i rozszerzonym maturzyści 
będą proszeni o opuszczenie bu-
dynku szkoły. W tym czasie de-
zynfekowane i wietrzone będą 
sale i pozostałe pomieszczenia. 
Są też dodatkowe wymagania do-
tyczące funkcjonowania szatni 
szkolnej. 
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powiat Łomżyński   powiat kolneński   powiat zambrowski   powiat wysokomazowiecki
100-letnia tradycja 
zobowiązuje
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów

Dokończenie na str. 3

Na zaproszenie posła Stefana Krajew-
skiego, do Łomży przyjechał prezes 
Polskiego Stronnictwa Ludowego 
Władysław Kosiniak-Kamysz. Konfe-
rencja została zorganizowana m.in. 
w związku z sytuacją łomżyńskiego 
szpitala, która - zdaniem ludowców - 
jest niezrozumiała. 

- Była to "nocna" decyzja. 
Wcześniej wszyscy mieli infor-
mację, iż będzie to szpital w Bia-
łymstoku. Jak się okazało, to roz-
porządzenie zostało zmienione 
właśnie nocą i Szpital Wojewódz-
ki w Łomży został przemianowa-
ny- tłumaczył poseł na Sejm Ste-
fan Krajewski. 

Z początkiem czerwca, po po-
nad dwóch miesiącach, łomżyński 
szpital przestaje być jednoimien-
nym szpitalem zakaźnym. Jednak 
nie oznacza to zupełnej transfor-
macji. Szpital będzie zobligowa-
ny do zachowania gotowości do 
leczenia pacjentów zakażonych 

koronawirusem. W ocenie lide-
ra ludowców, niektóre decyzje, 
w związku z wyborem szpitali jed-

noimiennych w Polsce były nie-
zrozumiałe. Łącznie ze sprawą 
łomżyńskiej placówki.

- Ta decyzja pozbawiła cały 
subregion bezpośredniego i ła-
twego dostępu do wielu specjal-

ności medycznej. Przez dwa 
miesiące mieszkańcy Łomży 
i powiatu łomżyńskiego nie mieli 
dostępu do szpitala zlokalizowa-
nego w ich mieście. Można było 
wybrać szpital w Białymstoku, 
lecz wybrano ten w Łomży - mó-
wił Władysław Kosiniak-Kamysz. 

Prezes PSL oczekuje konkret-
nych decyzji odnośnie powrotu 
do funkcjonowania wszystkich 
oddziałów. Jego zdaniem trze-
ba odmrażać gospodarkę oraz 
ochronę zdrowia.

- Od dwóch miesięcy wszyst-
kie zabiegi były odwoływane. 
Nawet jeśli szpital w Łomży jest 
już uruchomiony, to nie wszyst-
kie oddziały są do dyspozycji 
mieszkańców Łomży oraz po-
wiatu łomżyńskiego, jak i całego 
subregionu - zaznaczał szef lu-
dowców.

Dokończenie na str. 2

Władysław Kosiniak-Kamysz w Łomży: 
Błędne decyzje prowadzą do katastrofy

One już przekwitną, a oni dopiero napiszą 
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Zdaniem Władysława Kosi-
niaka-Kamysza, decyzja o prze-
kształceniu Szpitala Wojewódz-
kiego im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży w jedno-
imienny szpital zakaźny była zła 
m.in. z uwagi na trudną sytuację 
w zarządzaniu placówką. Chodzi 
tu o zamieszanie w związku z re-
zygnacją dyrektora i przez to po-
stawienie  personelu medyczne-
go w trudnej i skomplikowanej 
sytuacji. 

Prezes Polskiego Stronnic-
twa Ludowego przedstawił tak-
że swój sztandarowy program 
- „Plan na rzecz zdrowia”. Mó-
wił też o utworzeniu konsylium 
prezydenckiego, na którego cze-
le stanąłby po wygranych wybo-
rach prezydenckich. W ramach 
„Planu na rzecz zdrowia” Włady-

sław Kosiniak-Kamysz chce m.in. 
zwiększenia finansowania służby 
zdrowia do 6,8 procent PKB oraz 
przesunięcia składki rentowej.

- Bardzo ważnym zadaniem 
będzie przyspieszenie proce-
dur specjalizacji, szybsze wcho-
dzenie lekarzy i specjalistów na 
wyższy pułap możliwości. Także 
zwiększenie limitów przyjęć na 
studia medyczne oraz otwieranie 
nowych kierunków medycznych- 
podkreślał Władysław Kosiniak-
-Kamysz.

Jednym z punktów „Paktu na 
rzecz zdrowia” jest propozycja 
„premii dla bohaterów”, czyli dla 
lekarzy, pielęgniarek, salowych 
czy pracowników socjalnych, 
która wynosić ma 1500 zł.

- Oni poświęcili swój czas 
i swoją energię na walkę z pan-

demią. Często musieli wyprowa-
dzić się z domu, porzucić miesz-
kania, by nie stwarzać zagrożenia 
dla swoich rodzin. Od pierwsze-
go dnia, co miesiąc powinni mieć 
wypłacany specjalny dodatek za 
to, co robili. To jest wydatek rzę-
du 1 miliarda złotych. To też jest 
rekompensata za gigantyczny 
trud pracy w ostatnich miesią-
cach - mówił prezes PSL.

Do „Paktu na rzecz zdrowia” 
dochodzi także odbudowa prze-
mysłu farmaceutycznego za-
równo w Polsce jak i w Europie. 
Również przyjęcie europejskiego 
programu na rzecz walki z cho-
robami onkologicznymi. Szef lu-
dowców widzi potrzebę zmiany 
w strukturze zarządczej szpitali. 
Potrzebny jest dialog pewnych 
grup, by nie dochodziło do po-

dobnych sytuacji jak z placówką 
w Łomży.

Jego zdaniem, „Pakt na rzecz 
zdrowia” jest rozwiązaniem pro-
blemów zdrowotnych w Polsce, 
czyli pozwoli na skróceni kolejek 
do lekarzy czy usprawnienie pro-
cesu diagnostycznego, lecznicze-
go oraz terapeutycznego.

- Jestem gotowy do współpracy 
ze wszystkimi środowiskami poli-

tycznymi, społecznymi, pacjenta-
mi oraz personelem medycznym 
na rzecz przyjęcia „Paktu na rzecz 
zdrowia”. To jest nasza wspólna od-
powiedzialność. To jest rozwiąza-
nie. To jest jeden z najważniejszych 
tematów, jakim powinniśmy się za-
jąć zaraz po wyborach prezydenc-
kich – przekonywał w Łomży Wła-
dysław Kosiniak Kamysz, prezes 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
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DO DOBRYCH INFORMACJI!
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Łomżyński szpital próbuje 
wrócić do „normalności”

Szpital Wojewódzki w Łomży uruchomić ma w drugim tygodniu czerwca pierw-
sze swoje oddziały. Natomiast przywrócenie pełnego zakresu zakontraktowa-
nych świadczeń medycznych przewidywany jest na koniec czerwca. 

21 maja zapadła decyzja o zwolnieniu Szpitala Wojewódzkiego im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z jednoimienności. Wia-
domo było, iż zacznie on przyjmować pacjentów nie zakażonych na 
COVID-19. Od tego momentu uruchomiono specjalne narzędzia 
mające służyć jak najszybszemu powrotowi placówki do poprzednie-
go stanu.

Jak informuje Jolanta Gryc, pełnomocnik dyrektora ds. systemu 
zarządzania jakością i akredytacji,  dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży uruchomiła procedury mające na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa pacjentom i pracownikom podczas przywracania szpitala do 
normalnej pracy.

Wiemy już, że po spełnieniu specjalnych wytycznych Ministerstwa 
Zdrowia z dnia 22 maja 2020 r., pierwsze oddziały szpitalne wzno-
wić mają pracę w drugim tygodniu czerwca. Natomiast przywrócenie 
szpitala w całości do dyspozycji pacjentów oraz pełnego zakresu za-
kontraktowanych świadczeń medycznych planowany jest pod koniec 
czerwca.

Co ważne, władze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wszczynają 
procedury mające zapewnić pełne bezpieczeństwo pacjent. Jak zazna-
czają, personel przejść ma obowiązkową kwarantannę, a także bada-
nia w kierunku wykluczenia COVID-19. To niektóre z zaleceń rozpo-
rządzenia resortu zdrowia. Ponadto pomieszczenia szpitalne poddane 
zostaną dekontaminacji.

Jeśli chodzi o poradnie specjalistyczne, zostały one uruchomione 
1 czerwca. Zgodnie z listą oczekujących, pacjenci leczeni przewlekle 
zostaną poinformowani telefonicznie przez personel szpitala o do-
kładnych terminach swoich wizyt u lekarzy specjalistów. Pozostali pa-
cjenci na wizytę muszą zarejestrować się telefonicznie. 

Warto zaznaczyć, iż dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Łomży przypomina, że stan zagroże-
nia nie został jeszcze odwołany, a pandemia SARS-CoV-2 wciąż trwa. 
W związku z tym, by zachować niezbędne środki bezpieczeństwa 
w poruszaniu się na terenie szpitala, a także przyjmowania pacjentów, 
wskazane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu wizyty.

Władysław Kosiniak-Kamysz w Łomży: 
Błędne decyzje prowadzą do katastrofy
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Zdaniem dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tade-
usza Kościuszki w Łomży naj-
trudniejsze, wymagające szcze-
gólnej organizacji, będą pierwsze 
trzy dni matur. Trudność ta wy-
nika z konieczności zapewnie-
nia miejsc w rygorze sanitarnym 
wszystkim zdającym. 

Z informacji dyrekcji szko-
ły wynika, że pierwsi uczniowie 
w dni matur do budynku szko-
ły będą wpuszczani od godziny 
8.10. Chodzi o czas na przekaza-
nie zdającym informacji o lokali-
zacji sal i miejsc.

HARMONOGRAM 
Jeśli chodzi o terminarz egzaminów 
przedstawia się on następująco: 

8.06, poniedziałek
• godzina 9 - język polski, poziom 
podstawowy
• godzina 14 - język polski, poziom 
rozszerzony
9.06, wtorek
• godzina 9 - matematyka
• godzina 14 - język łaciński i kultura 
antyczna, poziom podstawowy 
i rozszerzony
*10.06, środa *
• godzina 9 - język angielski, poziom 
podstawowy
• godzina 14 - język angielski, 
poziom rozszerzony
15.06, poniedziałek
• godzina 9 - matematyka, poziom 
rozszerzony
• godzina 14 - filozofia, poziom 

podstawowy i rozszerzony
16.06, wtorek
• godzina 9 - biologia, poziom 
podstawowy i rozszerzony
• godzina 14 - wiedza 
o społeczeństwie, poziom 
podstawowy i rozszerzony
17.06, środa
• godzina 9 - chemia, poziom 
podstawowy i rozszerzony
• godzina 14 - informatyka, poziom 
podstawowy i rozszerzony
18.06, czwartek
• godzina 9 - język niemiecki, 
poziom podstawowy
• godzina 14 - język niemiecki 

- poziom rozszerzony, język 
niemiecki – poziom dwujęzyczny
19.06, piątek
• godzina 9 - geografia, poziom 
podstawowy i rozszerzony
• godzina 14: historia sztuki, poziom 
podstawowy i rozszerzony
22.06 - poniedziałek
• godzina 9 - język włoski - poziom 
podstawowy, język łemkowski - 
poziom podstawowy i rozszerzony
• godzina 14 - język włoski - poziom 
rozszerzony, język włoski - poziom 
dwujęzyczny
23.06, wtorek
• godzina 9 - język francuski - 

poziom podstawowy
• godzina 14 - język francuski - 
poziom rozszerzony, język francuski 
- poziom dwujęzyczny
*24.06, środa *
• godzina 9 - fizyka poziom 
podstawowy i rozszerzony
• godzina 14 - historia poziom 
podstawowy i rozszerzony
25.06, czwartek
• godzina 9 - język hiszpański - 
poziom podstawowy
• godzina 14 - język hiszpański 
- poziom rozszerzony, język 
hiszpański - poziom  
dwujęzyczny

26.06, piątek
• godzina 9 - język rosyjski - poziom 
podstawowy
• godzina 14 - język rosyjski - 
poziom rozszerzony, język rosyjski 
- poziom dwujęzyczny
29.06, poniedziałek
• godzina 9 - języki mniejszości 
narodowych - poziom podstawowy, 
język kaszubski - poziom 
podstawowy i rozszerzony
• godzina 14 - języki mniejszości 
narodowych - poziom rozszerzony, 
historia muzyki - poziom 
podstawowy i rozszerzony
• godz. 9:00 - matematyka w języku 
obcym dla absolwentów oddziałów 
dwujęzycznych
• godz. 10:35 - historia w języku 
obcym dla absolwentów oddziałów 
dwujęzycznych
• godz. 12:10 - geografia w języku 
obcym dla absolwentów oddziałów 
dwujęzycznych
• godz. 13:45 - biologia w języku 
obcym dla absolwentów oddziałów 
dwujęzycznych
• godz. 15:20 - chemia w języku 
obcym dla absolwentów oddziałów 
dwujęzycznych
• godz. 16:55 - fizyka i astronomia 
/ fizyka w języku obcym dla 
absolwentów oddziałów 
dwujęzycznych

Połamania piór  
Drodzy Maturzyści!  

Trzymamy za Was kciuki! 

One już przekwitną, a oni dopiero napiszą 

Zdjęcia Magdaleny Duchnowskiej, uczennicy 
klasy Va, oraz Oliwii Borawskiej, uczennicy kla-
sy 8b, ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży im. 
Władysława Broniewskiego w Łomży zostały 
nagrodzone w wojewódzkim konkursie fotogra-

ficznym pt „#zostańwdomu_bądźkreatywny” 
zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kul-
tury w Białymstoku.

Tematem konkursu było pokazanie 
kreatywnych sposobów spędzania czasu 

w domu podczas trwania stanu epidemii.  
Są to kolejne sukcesy młodych pasjona-
tek fotografii ze Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Władysława Broniewskiego w Łom-
ży.

Gratulujemy Magdalenie i Oliwii oraz 
ich rodzicom i opiekunowi panu Jackowi 
Sokołowskiemu. 

J. SOSNOWSKA

Nagrody dla młodych pasjonatek fotografii z łomżyńskiej „Dwójki”

Jerzy Łuba dyrektor I LO w Łomży

Oliwia Borawska
Magdalena Duchnowska
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Związek  Żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych Okręg Łomża nie-
strudzenie pełni wartę pod 
pomnikiem kardynała Stefana 
Wyszyńskiego przy łomżyńskiej 
Katedrze. Ma to związek z be-
atyfikacją Prymasa Tysiąclecia, 
która wstępnie zaplanowana 
była na 7 czerwca 2020 roku. 
Jednakże pandemia SARS-
-CoV-2 pokrzyżowała plany. Jak 
na razie nie znamy oficjalnej 
daty uroczystości. Wartownicy 
zapewniają, że mimo to, będą 
nadal wypełniać swoje obo-
wiązki.

- Wartę pełnimy od 3 
miesięcy. Jesteśmy w każdą 
niedzielę o godz. 12.00 pod 
pomnikiem Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, a sama 
warta trwa ok. 15 minut. 
W założeniu mieliśmy ją 
pełnić do 7 czerwca, a więc 
do momentu beatyfikacji. 
Jednakże w związku z ko-
ronawirusem sytuacja się 
zmieniła. Nie wiemy jesz-
cze kiedy dokładnie będzie 
proces beatyfikacyjny, ale 
postaramy się pełnić ją do 
samego końca - mówi Da-
riusz Syrnicki ze Związku  
Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych Okręg Łomża.

Odwołanie 
dyspensy

Ordynariusz diecezji łom-
żyńskiej wydał dekret w spra-
wie odwołania ogólnej dyspen-
sy od obowiązku uczestnictwa 
w niedzielnej mszy św. w niedzie-
lę i święta nakazane. 

DEKRET
Mając na względzie „Komuni-

kat przewodniczącego Konferen-
cji Episkopatu Polski w sprawie 
dyspens od udziału w niedziel-
nych Mszach Świętych” z 27 maja 
2020 r. (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 
1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Pra-
wa Kanoniczego), biorąc po uwagę 
aktualne zarządzenia państwowe, 
niniejszym od niedzieli 7 czerwca 
2020 r. odwołuję ogólną dyspensę 

od obowiązku uczestnictwa w nie-
dzielnej Mszy św. w niedzielę i świę-
ta nakazane. Zgodnie z przepisami 
prawa kościelnego „wierni są zo-
bowiązani do uczestnictwa w Eu-
charystii w niedzielę i dni nakaza-
ne, chyba, że są usprawiedliwieni 
dla ważnego powodu, np. choroba 
(por. Katechizm Kościoła Katolic-
kiego  2180, 2181, 2182).

W obecnej sytuacji utrzymu-
je się dyspensę dla osób w pode-
szłym wieku, osób z objawami in-
fekcji oraz tych, którzy czują obawę 
przed zarażeniem. Wiernych, któ-
rzy z uzasadnionej racji nie mogą 
uczestniczyć w niedzielnej Eucha-
rystii, zachęcam do duchowej łącz-
ności ze wspólnotą Kościoła, korzy-
stania z transmisji telewizyjnych 
i radiowych.

+ Janusz Stepnowski
BISKUP ŁOMŻYŃSKI

W hołdzie 
Prymasowi 
Tysiąclecia 
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1 czerwca zakończyła się najdłuższa, 
od wprowadzenia indywidualnych 
rozliczeń kampania składania zeznań 
podatkowych. Wydłużenie o miesiąc 
terminu składania rozliczeń 
podatkowych wynika z panującej 
pandemii koronowirusa. Większość 
podatników skorzystała z możliwości 
rozliczenia się z fiskusem droga 
elektroniczną.

- Pomimo tego, że okres skła-
dania rozliczeń został wydłu-
żony, to większość podatników 
rozliczyła się do końca kwietnia. 
Wprowadzenie w ubiegłym roku 
platformy e-PIT spowodował, 
że wszystkie zeznania podatni-
ków mamy w systemie. W tym 
roku obowiązek złożenia zezna-
nia podatkowego i zapłaty podat-
ku został wydłużony o miesiąc 
bez konsekwencji karno-skar-
bowych- mówi Tadeusz Zysik 
naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Łomży.

W związku z pandemią, 
Urząd Skarbowy w Łomży zo-
stał zamknięty na kilka tygodni. 
W tym czasie obsługa interesan-
tów odbywała się telefonicznie 
i drogą mailową. 

- W tym roku podatnikom 
zwróciliśmy o 3 miliony zło-
tych więcej niż w ubiegłym roku 
z tytułu nadpłaconego podatku. 
Przy czym liczba podatników 
w rejonie działania naszego urzę-
du, podobnie jak w latach ubie-
głych, wynosi około 35 tysięcy 
osób. Około 87 procent podatni-
ków rozliczyła się droga elektro-
niczną. Także ponad 90 procent 
przedsiębiorców złożyło wyma-
gany PIT- 36. Z zeznań wynika, 
że 64 osoby osiągnęły dochód 
przekraczający milion złotych - 
dodaje Tadeusz Zysik naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Łomży.

Nowe zasady obsługi w Urzędzie 
Skarbowym w Łomży 

Od 1 czerwca cztery najwięk-
sze urzędy skarbowe w woj. pod-
laskim wprowadziły nowy model 
obsługi bezpośredniej podat-
ników. Dotyczy to podmiotów 
w Łomży, Białymstoku oraz Su-
wałkach. Sprawę podczas bez-
pośredniej wizyty w urzędzie już 

teraz załatwić można wyłącznie 
po wcześniejszym zarezerwowa-
niu planowanej wizyty. Zmiany 
zostały wprowadzone w celu za-
pewnienia podatnikom jeszcze 
większego bezpieczeństwa oraz 
komfortu podczas załatwiania 
spraw.

Jak poinformowała Podlaska 
Krajowa Administracja Skarbo-
wa, od 1 czerwca wszedł nowy 
model obsługi bezpośredniej po-
datników. Pilotażowy program 
wprowadzony jest w czterech 
największych urzędach skarbo-
wych w województwie podla-
skim, a więc w Urzędzie Skar-
bowym w Łomży, Pierwszym 
i Drugim Urzędzie Skarbowym 
w Białymstoku oraz Urzędzie 
Skarbowym w Suwałkach. 

Najprościej rezerwacji doko-
nać można m.in. poprzez stronę  
www.podlaskie.kas.gov.pl, gdzie 
wystarczy skorzystać z usługi 
„Wizyta w urzędzie skarbowym 
– umów”. Można skorzystać tak-
że ze stron poszczególnych urzę-
dów skarbowych korzystając 
z zakładki „Jak załatwić sprawę 
w urzędzie”.

Na wizytę umówić się moż-
na również telefonicznie pod nu-
merami telefonów wskazanymi 
w tej zakładce lub podczas osobi-
stej wizyty w urzędzie w punkcie 
„Rezerwacja wizyty” zlokalizo-
wanym blisko wejścia.

- Liczymy, że nowa możli-
wość rezerwowania wizyt przez 
Internet ułatwi podatnikom za-
łatwianie ich spraw. Rezerwu-
jąc wizytę możemy skorzystać 
z kart usług, dzięki którym bę-
dziemy wiedzieli jakie dokumen-
ty ze sobą zabrać. Z kolei dzięki 
wprowadzeniu zasady, że bezpo-
średnio w siedzibie urzędu ob-
sługiwani są wyłącznie klienci 
umówieni, chcemy uniknąć ko-
lejek co z pewnością powinno 
poprawić komfort obsługi po-
datników- mówi Radosław Han-
cewicz, rzecznik prasowy podla-
skiej KAS

Natomiast od 22 czerwca 
podlaska KAS planuje rozsze-
rzenie nowych zasad obsługi na 
wszystkie urzędy skarbowe z wo-
jewództwa podlaskiego. Wszyst-
kie dotychczasowe zdalne formy 
załatwiania spraw w urzędach 
skarbowych nadal pozostają ak-
tywne, do których instytucja za-
chęca w pierwszej kolejności.

Oprócz infolinii Krajowej In-
formacji Skarbowej oraz możli-
wości załatwienia swoich spraw 
podatkowych poprzez strony: 
www.podatki.gov.pl i www.biz-
nes.gov.pl można skorzystać ze 
specjalnych, dedykowanych nu-
merów telefonicznych działają-
cych w poszczególnych urzędach 
skarbowych. Ich numery można 
znaleźć na stronach poszczegól-

nych urzędów w zakładce Kon-
takt/Telefony.

Podlaska KAS, apeluje rów-
nież, by do urzędu umawiać się 
tylko w razie konieczności i je-
śli jest to niezbędne. Priorytetem 
przede wszystkim jest swoje bez-
pieczeństwo oraz innych klientów. 

IV etap znoszenia ograniczeń 

Premier Mateusz Morawiecki 
ogłosił ostatni już IV etap znosze-
nia ograniczeń. Od 30 maja nie 
musimy zasłaniać już nosa i ust 
w otawrtej przestrzeni. Zniesio-
ny został także limit osób w bran-
ży handlowej i gastronomicz-
nej. Dozwolona jest organizacja 
zgromadzeń, a także koncertów 
plenerowych, w których bierze 
udział nie więcej niż 150 osób.

- W ten nowy czas wchodzę 
z nadzieją i proszę o utrzymanie 
dyscypliny epidemicznej, a in-
strumenty finansowe i gospodar-
cze, które okazały się skuteczne, 
pomogą nam szybciej wrócić do 
normalności gospodarczej- ape-
luje Prezes Rady Ministrów. 

Premier Mateusz Morawiecki 
ogłosił ostatni etap odmrażania 
gospodarki w związku z pande-
mią koronawirusa w Polsce.

- Od czasu kiedy wykryto 
w Polsce pierwszy przypadek 
koronawirusa, minęły prawie 3 
miesiące. Postawiliśmy sobie ja-

sne cele, bardzo proste do przed-
stawienia, a bardzo trudne do 
zrealizowania. Mianowicie prze-
sunąć falę zachorowań, by nie 
zabrakło respiratorów i łóżek - 
mówi premier RP.

Jak podkreśla, wciąż na bie-
żąco monitorowana jest sytu-
acja epidemiczna oraz wydol-
ność służby zdrowia, zwłaszcza 
liczba wolnych łóżek i respirato-
rów. Na tej podstawie podejmo-
wane były kolejne decyzje. Szef 
rządu zaznacza, że Polska stoi na 
coraz twardszym gruncie, a licz-
ba wyzdrowień rośnie z każdym 
dniem, co wiąże się ze zniesie-
niem kolejnych obostrzeń. 

- Od 30 maja zmieniliśmy za-
sady dotyczące zasłaniania ust 
i nosa. Jeśli możliwe jest zacho-
wanie dystansu, noszenie mase-
czek nie jest obowiązkowe, ale 
z wyjątkami. W sklepie, środkach 
komunikacji czy kościołach ma-
seczki są obowiązkowe - wyjaśnia 
Mateusz Morawiecki.

IV etap odmrażania gospo-
darki rozpoczął się 30 maja. Jeżeli 
w przestrzeni publicznej istnieje 
możliwość zachowania dystansu 
dwóch metrów, zakrywanie ust 
oraz nosa nie jest wymagane. Jed-
nakże władze podkreślają, iż jeśli 
zachowanie odległości nie jest 
możliwe, wówczas noszenie ma-
seczek jest konieczne. Dotyczy 
to m.in. autobusów, sklepów, sa-
lonów masażu i tatuażu, a także 
urzędów, gdy udajemy się zała-
twiać sprawę osobiście.

Jednocześnie wskazano, iż 
owe wytyczne nie tyczą się pra-
cy, jeżeli pracodawca zapewnia 
odpowiednie odległości między 
stanowiskami i spełnia wymogi 
sanitarne.

Stan epidemii.  
Rozliczenia, kolejny etap znoszenia 

ograniczeń i wydłużona nauka zdalna
Tadeusz Zysik 
naczelnik  
Urzędu 
Skarbowego  
w Łomży
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Rząd zniósł także ogranicze-
nia w branży handlowej oraz ga-
stronomicznej. Przypomnijmy 
,że do tej pory w sklepie, restau-
racji, na targu, w punkcie usłu-
gowym czy na poczcie na jedną 
osobę przypadać musiała okre-
ślona powierzchnia lub liczba 
okienek. Również w kościołach 
i innych miejscach sprawowania 
kultu religijnego oraz w uroczy-
stościach pogrzebowych zniesio-
ny został limit osób.

- W sklepach nie obowiązują 
już limity osób. Podobne ograni-
czenia przestrzenne znikają w ga-
stronomii. Również w kościołach 
nie obowiązują już podobne limi-
ty, ale trzeba zachować dystans 
społeczny lub nosić maseczkę – 
tłumaczy premier.

Warto jednak zaznaczyć, że 
w punktach gastronomicznych 
nadal zachowana musi być od-
powiednia odległość między sto-
likami. Ponadto klienci zanim 
usiądą do stolika, muszą mieć za-
łożone maseczki. Wciąż obowią-
zują także wszystkie wytyczne sa-
nitarne, czyli  m.in. dezynfekcja 
rąk i stolików.

Ponadto, od 30 maja w prze-
strzeniach otwartych organizo-
wane mogą być już zgromadze-
nia oraz koncerty plenerowe, 
w których bierze udział nie wię-
cej niż 150 osób. Trzeba jed-
nak pamiętać o zasłananiu ust 
i nosa bądź zachowaniu dwóch 
metrów dystansu. Wszystkie 
decyzje o zgodzie zgromadzeń 
podejmują właściwe jednost-
ki samorządu terytorialnego 

w oparciu o wcześniejszą reko-
mendację sanapidu.

Rząd poinformował, iż moż-
na również korzystać z siłowni 
na świeżym powietrzu, placów 
zabaw, a także z małej infrastruk-
tury leśnej. 

Od soboty (30 maja) otwarte 
są już także sauny, solaria, salony 
masażu i tatuażu, a także możliwa 
jest organizacja targów, wystaw 
i kongersów. Dodatkowo func-
kjonują już restauracje oraz bary 
hotelowe, które mają pozwolenie 
na serwowanie gościom posił-
ków na sali.

Mateusz Morawiecki ogłosił 
także informację, co do której, jak 
zaznaczał, było wiele pytań i nie-
wiadomych. Otóż od 6 czerwca 
możliwa będzie organizacja we-
sel oraz uroczystości rodzinnych, 
w których bierze udział do 150 
osób. Jednocześnie zaakcento-
wano, iż wszyscy weselnicy mogą 
bawić się bez maseczek.

Ponadto, poinformowano, że 
szeroko pojęta kultura także od 6 
czerwca wracać będzie do func-
kjonowania oraz organizowania 
wszelakich spotkań.

- Od soboty wprowadziliśmy 
możliwość odmrożenia funk-
cjonowania kin, teatrów, filhar-
monii, audytoriów w domach 
kultury i cyrków pod trzema wa-
runkami: to nie jest obowiązek 
- to możliwość; wypełniamy po-
jemność widowni do 50% tak, 
by kontakt był rozluźniony oraz 
nosimy maseczki- tłumaczy Piotr 
Gliński, minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego.

Wicepremier wskazuję, iż de-
cyzja o organizacji podobnych 
działalności zależy od właścicieli 
takich jednostek.

- Oni mogą podejmować de-
cyzje o tym, żeby te kina czy te-
atry ruszyły. Jest bardzo różna 
opinia na ten temat. Jedni chcą jak 
najszybciej się otwierać, inni po-
trzebują czasu. W teatrach sezon 
kończy się mniej więcej w czerw-
cu, więc nie wszyscy chcą zaczy-
nać czy kończyć ten sezon prze-
rwany przez epidemię. Podobnie 
jeżeli chodzi o kina - te wielkie 
premiery muszą być odpowied-
nio przygotowane, ale mniejsze 
kina czy organizatorzy różnych 
imprez filmowych chcieliby jak 
najszybciej przejść do działania – 
podkreśla szef resortu kultury.

Piotr Gliński jednoznacznie 
stwierdził, iż kultura jest bardzo 
ważna dla kraju. Dziękował również 
wszystkim polskim artystystom, 
którzy w czasach pandemii SARS-
-CoV-2, swoje występy prezentowa-
li w internecie, zachęcając tym sa-
mym do pozostania w domach.

Organizacja roku szkolnego 
2019/2020 do wakacji  
oraz letni wypoczynek

Dariusz Piontkowski pod-
czas konferencji zorganizowanej 
w miniony poniedziałek (1 czerw-
ca) przedstawił najważniejsze kwe-
stie dotyczące organizacji roku 
szkolnego 2019/2020 oraz letniego 
wypoczynku. Szef MEN wskazał, że 
1 czerwca rozpoczyna się kolejny 
etap stopniowego przywracania pra-
cy szkół i placówek oświatowych. 
Zapowiedział jednocześnie prze-
dłużenie do 26 czerwca br. kształce-
nia z wykorzystaniem metod i tech-
nik kształcenia na odległość.

Organizacja roku szkolnego 
2019/2020 do wakacji

- Od 1 czerwca uruchomili-
śmy konsultacje dla wszystkich 
dzieci w szkołach. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że części zajęć nie 
można przeprowadzić bez zajęć 
praktycznych czy spotkań z wy-
chowawcą – mówił szef MEN.

Minister edukacji zaznaczył 
jednocześnie, że od 1 czerwca 
możliwe jest organizowanie:
• konsultacji z nauczyciela-
mi w szkołach dla wszystkich 
uczniów,
• zajęć praktycznych dla uczniów 
III klas branżowej szkoły I stopnia,
• zajęć praktycznych z zakresu 
nauki jazdy pojazdem silniko-
wym dla uczniów III klas techni-
kum,
• praktyk zawodowych u praco-
dawców dla uczniów wszystkich 
klas technikum.

Minister Dariusz Piontkow-
ski przypomniał także o zbliża-
jących się egzaminach, które dla 

maturzystów rozpoczynają się 
już 8 czerwca, a dla uczniów klas 
VIII – 16 czerwca.

Szef MEN zapowiedział po-
nadto, że nauka z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na od-
ległość, którą wprowadzono 25 
marca br., zostanie przedłużona 
do 26 czerwca. Przypomnijmy, że 
o sposobie realizacji zdalnej nauki 
decyduje dyrektor szkoły lub pla-
cówki, przy współpracy z nauczy-
cielami i po uwzględnieniu możli-
wości uczniów i rodziców.

Jednym z narzędzi do wyko-
rzystania podczas zdalnej nauki 
może być platforma epodreczni-
ki.pl, na której znajdują się bez-
płatne, zgodne z podstawa pro-
gramową materiały dydaktyczne 
do kształcenia on-line. 

Organizacja letniego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży

Podczas konferencji minister 
Dariusz Piontkowski przedsta-
wił liczbę zgłoszeń wypoczynku, 
jaka napłynęła do bazy wypoczy-
nek.men.gov.pl. Podkreślił, że 
liczby te znacznie odbiegają od 
danych za ubiegły rok.

Zgłoszenia organizatorów 
wypoczynku w bazie wypoczy-
nek.men.gov.pl:
• 1 154 – liczba zgłoszeń w bazie,
• 617 – liczba zgłoszeń zatwier-
dzonych przez kuratorów oświa-
ty.
Prawie 25 tys. uczniów (24 476) 
planuje wyjechać w tym roku na 
zorganizowany wypoczynek:
• krajowy – 17 063,
• półkolonie – 5 339,
• wyjazdy zagraniczne – 2 074.

Minister edukacji zaznaczył, 
że z budżetu państwa prawie 28 
mln zł zostanie przeznaczonych 
na finansowanie lub dofinanso-
wywanie wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży w ramach konkursów 
organizowanych przez kuratorów 
oświaty.

W pierwszej kolejności 
z takiego wypoczynku sko-
rzystają m.in. dzieci objęte 
pieczą zastępczą, pochodzą-
ce z rodzin żyjących w trud-
nych warunkach materialnych, 
z zaburzeniami somatycznymi 
potwierdzonymi zaświadcze-
niem lekarskim i zamieszkujące 
w środowisku ekologicznie za-
grożonym.

koronawirus raport

u



8 www.narew.infokoronawirus raport

To historia, której zadaniem 
jest przekonanie nas o tym, 

że na co jak na co,  
ale na miłość jest czas  

w każdym wieku.  
Czy możliwe jest, aby życie  

po 60-tce, a nawet później było 
przyjemne i zabawne?  
Ależ oczywiście, że tak!  

Może być nawet ciekawsze, 
można na starość przeżyć to, 

czego się nie przeżyło  
w młodości. 

Oto podstarzały playboy, Harry ( Jack 
Nicholson), majętny właściciel wytwórni 
płytowej, mimo wieku, wciąż stanowiący 
niezłą partię, którym interesuje się wiele 
kobiet, jest znany z tego, że nie umawia 
się z kobietami po 30. Tenże playboy 
przyjeżdża nad morze do letniego domku 
swojej nowej zdobyczy, Marin (Aman-
da Peet) – opowiada Ewelina Nasiadko 
w Filmweb. Pomyślany w charakterze ro-
mantyczno-seksualnym weekend zostaje 
jednak zakłócony pojawieniem się matki 
(Diane Keaton). Ta, spotykając swoją cór-
kę z o wiele starszym mężczyzną, nie jest 
zachwycona... Uważa, że dzieli ich zbyt 
duża różnica wieku.

Harry postanawia jednak dopiąć celu 
i skonsumować swój związek z dziew-
czyną. Problem w tym, że jego serce nie 
wytrzymuje zalotów i bohater zamiast 
w ramiona ukochanej, trafia na izbę przy-
jęć, w ręce bardzo przystojnego młodego 
doktora (Keanu Reeves). Ten zabrania 
Harry’emu powrotu do miejskiego życia, 
oddając go pod opiekę zbulwersowanej 
tym pomysłem matce Marin, Erice, znanej 
autorce sztuk teatralnych.

Ta jest przerażona – nie cierpi pod-
starzałego playboya. Z wzajemnością. 
Początkowo nie mogący strawić swojego 
towarzystwa, zmuszeni jednak mieszkać 
pod jednym dachem, odkrywają, że wiele 
ich łączy i że wspólne spędzanie czasu nie 
jest utrapieniem ale ogromną przyjemno-
ścią. Rodzi się między nimi niespodziewa-
ne uczucie. Sytuacja komplikuje się nieco, 
gdy o uczucie Eriki zaczyna starać się tak-
że czarujący, trzydziestokilkuletni doktor 
Harry'ego, Julian Mercer...

Film Nancy Meyers (reżyserka i autor-
ka scenariusza) z 2003 roku ma udowod-
nić, że na miłość nigdy nie jest za późno. 
Robi to przekonująco, co jest zasługą du-
etu Diane Keaton – Jack Nicholson. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie ponad 270 

milionów dolarów. Kosztował 80 milionów.

Wytwórnia Twentieth Century Fox od-
rzuciła propozycje nakręcenia tego filmu, 
ponieważ uważano, że główni bohaterowie 
są zbyt starzy.

Za swój występ Keaton zdobyła między 
innymi Złoty Glob, a także nominację do 
Oscara. Nicholson otrzymał także nomina-
cję do Złotego Globu dla najlepszego aktora.

Jack Nicholson
Urodził się 22 kwietnia 1937 r. Wy-

chował się w przekonaniu, że jego babka 
była jego matką, a jego matka, June Fran-
ces Nicholson, tancerka, była jego starszą 
siostrą. Prawdy dowiedział się dopiero 
w 1975 roku od dziennikarza „Time’a”, 
który badał jego życie. 

Mieszka na słynnej „Bad Boy Drive” (Uli-
cy Złych Chłopców), czyli Mulholland Drive 
w Beverly Hills w Kalifornii. Tu w latach 70. 
XX wieku mieszkali źli chłopcy z Hollywo-
od: Warren Beatty, Dennis Hopper i Marlon 
Brando. Tak o nich pisała jedna z gazet: „Są 
to mężczyźni, dla których nie ma żadnych 
reguł, dla których normalne standardy za-
chowania są zbyt krępujące. Bad Boy Drive 
to oszałamiająca trasa o oszałamiającej ak-
tywności seksualnej, złym zachowaniu, nad-
miarze i prawdziwym szaleństwie. To cud, że 
Hollywood z takimi ludźmi przetrwało”.

W 2009 roku oszacowano jego majątek 
na prawie 240 milionów dolarów.

Jego kolekcja obrazów (Matisse, 
Warhol, Tamara Łempicka i Picasso) warta 
jest ponad 100 milionów dolarów.

Uwielbia meksykańskie jedzenie (stąd 
tusza) i piwo.Powiedział: „Piwo, to najlep-
szy, cholerny, napój na świecie”.

Powiedział także: „Z założonymi oku-
larami przeciwsłonecznymi jestem Jackiem 
Nicholsonem. Bez nich jestem gruby i mam 
ponad siedemdziesiąt lat”. Gdy kręcił film 
miał 66 lat, dziś ma 83 lata.

Diane Keaton
Romans filmowy przeniósł się do realne-

go życia – dla Diane Keaton Keanu Reeves 
porzucił swoją ówczesną dziewczynę, 28-let-
nią Lynn Collins. Keaton miała wówczas 58 
lat.

Urodziła się w 1946 roku. Naprawdę 
nazywa się Diane Hall.

Przez 20 lat była w nieformalnym 
związku z Al Pacino. Zerwała z nim w 1991 
roku, kiedy dowiedziała się, że aktor ma 
dziecko z inną kobietą.

Ma dwoje adoptowanych dzieci: córkę 
Dexter (ur. 1995) i syna Duke (ur. 2000).

Ujawniła, że w 2011 roku miała opera-
cję raka skóry. 

W Santa Ana w Kalifornii jest ulica jej 
imienia, obok szkoły średniej, do której cho-
dziła. 

American Film Institute w 2017 roku 
przyznał jej nagrodę „honorującą osobę, 
której kariera w filmach lub telewizji znacz-
nie przyczyniła się do wzbogacenia kultury 
amerykańskiej”.

Twierdzi, że nie umawiała się z nikim 
od kilkudziesięciu lat. „Mam wielu przyja-
ciół mężczyzn. Ale nie umawiam się z nimi 
na randki. Nieraz myślisz: Och, musisz mieć 
kogoś w swoim życiu... Teraz już tak nie my-
ślę”.

Lepiej późno niż później
TVN sobota 20.00
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Lepiej późno  
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Bezpieczny wypoczynek  
– wytyczne GIS, MZ i MEN

Minister Dariusz Piontkowski przy-
pomniał, że Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej, Główny Inspektorat Sanitarny 
oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowały 
szczegółowe wytyczne sanitarne dla orga-
nizatorów wypoczynku dzieci oraz mło-
dzieży.

– Opublikowaliśmy informacje o tym, 
jak wypoczynek w okresie epidemii powi-
nien być zarządzany. Musi być on przede 
wszystkim bezpieczny. Mamy wytyczne, 
które powinny spełnić organizacje, które 
będą organizowały wyjazdy – mówił mini-
ster edukacji.

Wytyczne te regulują m.in. liczbę 
uczestników wypoczynku, organizację od-
wiedzin i przebywanie osób z zewnątrz, 
postępowanie na wypadek podejrzenia za-
każenia.

Dokument zawiera także pora-
dy i wskazówki dla rodziców wysyłają-
cych dzieci na letni wypoczynek. Rodzi-
ce i opiekunowie powinni zadbać przede 
wszystkim o to, aby dzieci udające się wy-
poczynek były zdrowe, bez objawów in-
fekcji lub choroby zakaźne.

Szczegółowe wytyczne sanitarne 
MEN, GIS i MZ dla organizatorów wy-
poczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku 
znajdują się na stronie MEN https://
www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-
-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 

Jeśli chodzi o diagnostykę pod kątem 
COVID-19, na 1 czerwca liczba przeba-
danych próbek w całym województwie to 
24493. Od początku marca do 1 czerw-
ca w regionie zakażenie koronawirusem 
potwierdzono u 453 osób. Z informacji 
przekazywanych przed Podlaski Urząd 
Wojewódzki wynika, iż 365 mieszkańców 
regionu pokonało koronawirusa i uznawa-
nych jest za tzw. ozdrowieńców.

Według najnowszych danych, z Łom-
ży i okolicy, zarażonych jest 5 osób, zaś 
50 w związku z podejrzeniem COVID-19 
pozostają na kwarantannie. W powiecie 

łomżyńskim rygor izolacji dotyczy 46. 
W całym województwie na kwarantannie 
przebywają 1492 osoby.  

Na szczęście liczba zgonów nie wzro-
sła. W województwie podlaskim odnoto-
wano ich 9. 

W Łomży powstało trzecie laboratorium  
w regionie, gdzie są wykonywane  
testy na koronawirusa

Przy Szpitalu Wojewódzkim w Łom-
ży, Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Białymstoku uru-
chomiło laboratorium, w którym wyko-
nywane są testy genetyczne na obecność 
korona wirusa. Informację przekazał 
wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski 
oraz dyrektor RCKiK prof. Piotr Radzi-
won.

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Łomży doczekał się 

własnego laboratorium, gdzie wykonywa-
ne będą badania na obecność COVID-19.

To trzecie laboratorium w woje-
wództwie podlaskim po laboratoriach 
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Białymstoku i Uniwersy-
tecie Medycznym w Białymstoku, które 
wykonują badania pod kątem koronawi-
rusa. Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa utworzyło je w pomiesz-
czeniach swojego terenowego oddziału, 
które znajdują się w Szpitalu Wojewódzkim  
w Łomży. Wyposażenie laboratorium kosz-
towało ok. 1 mln zł, już trafiło tam pierw-
szych sto próbek do badań, które skierował 
łomżyński szpital. Badania będzie przepro-
wadzać pięciu pracowników laboratorium.

Ponad 24 tys. testów w woj. podlaskim

- Ilość wykonywanych próbek jest 
oczywistą troską nas wszystkich. Chce-

my, żeby tych badań było jak najwięcej, 
żebyśmy mogli spokojnie podchodzić do 
kwestii związanych z zabezpieczeniem 
ludności naszego województwa podczas 
epidemii koronawirusa. Temu mają służyć 
również mobilne punkty poboru próbek, 
których teraz w regionie mamy 12 - powie-
dział na konferencji prasowej wojewoda 
podlaski Bohdan Paszkowski.

Od początku epidemii w wojewódz-
twie przeprowadzono 22,7 tys. testów. La-
boratorium w Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej testuje głównie 
osoby, które mają objawy koronawirusa 
lub miały kontakt z osobami zakażonymi, 
laboratorium Uniwersytetu Medycznego 
prowadzi testy na potrzeby przede wszyst-
kim szpitali. W laboratorium w Łomży ba-
dania na obecność zakażenia koronawiru-
sem wykonywane będą m.in. na potrzeby 
szpitala, a także szpitali i stacji epidemio-
logiczo-sanitarnych w pobliskim sąsiedz-
twie. 

Testy to jeden z filarów walki z pandemią

- Jednym z filarów walki z pandemią 
jest zachowanie dystansu społecznego, 
drugim filarem jest testowanie. Z prośbą 
o uruchomienie laboratorium zwrócił się 
do nas wojewoda, ponieważ mamy prze-
szkolonych, doświadczonych pracowni-
ków i my to wyzwanie podjęliśmy. Skom-
pletowanie sprzętu było bardzo trudne - to 
dziś towar deficytowy. W jego zdobyciu 
pomógł nam również wojewoda - poin-
formował prof. Piotr Radziwon, dyrektor 
RCKiK w Białymstoku.

- Jesteśmy otwarci na testy komerycjne, 
ale podpisaliśmy umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia i z nim będziemy się 
rozliczać. Mamy stosowne certyfikaty Mi-
nisterstwa Zdrowia, laboratorium znaj-
duje się w rejestrze ministerstwa, spraw-
dziliśmy wiarygodność otrzymywanych 
wyników badań. Czas oczekiwania na wy-
nik testu to 24 godziny - dodał dyrektor 
RCKiK w Białymstoku.

Przepustowość laboratorium w Łom-
ży to sto testów na dobę z możliwością 
zwiększenia tej ilości.

Stan epidemii. Rozliczenia, kolejny etap 
znoszenia ograniczeń i wydłużona nauka zdalna
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To historia, której zadaniem 
jest przekonanie nas o tym, 

że na co jak na co,  
ale na miłość jest czas  

w każdym wieku.  
Czy możliwe jest, aby życie  

po 60-tce, a nawet później było 
przyjemne i zabawne?  
Ależ oczywiście, że tak!  

Może być nawet ciekawsze, 
można na starość przeżyć to, 

czego się nie przeżyło  
w młodości. 

Oto podstarzały playboy, Harry ( Jack 
Nicholson), majętny właściciel wytwórni 
płytowej, mimo wieku, wciąż stanowiący 
niezłą partię, którym interesuje się wiele 
kobiet, jest znany z tego, że nie umawia 
się z kobietami po 30. Tenże playboy 
przyjeżdża nad morze do letniego domku 
swojej nowej zdobyczy, Marin (Aman-
da Peet) – opowiada Ewelina Nasiadko 
w Filmweb. Pomyślany w charakterze ro-
mantyczno-seksualnym weekend zostaje 
jednak zakłócony pojawieniem się matki 
(Diane Keaton). Ta, spotykając swoją cór-
kę z o wiele starszym mężczyzną, nie jest 
zachwycona... Uważa, że dzieli ich zbyt 
duża różnica wieku.

Harry postanawia jednak dopiąć celu 
i skonsumować swój związek z dziew-
czyną. Problem w tym, że jego serce nie 
wytrzymuje zalotów i bohater zamiast 
w ramiona ukochanej, trafia na izbę przy-
jęć, w ręce bardzo przystojnego młodego 
doktora (Keanu Reeves). Ten zabrania 
Harry’emu powrotu do miejskiego życia, 
oddając go pod opiekę zbulwersowanej 
tym pomysłem matce Marin, Erice, znanej 
autorce sztuk teatralnych.

Ta jest przerażona – nie cierpi pod-
starzałego playboya. Z wzajemnością. 
Początkowo nie mogący strawić swojego 
towarzystwa, zmuszeni jednak mieszkać 
pod jednym dachem, odkrywają, że wiele 
ich łączy i że wspólne spędzanie czasu nie 
jest utrapieniem ale ogromną przyjemno-
ścią. Rodzi się między nimi niespodziewa-
ne uczucie. Sytuacja komplikuje się nieco, 
gdy o uczucie Eriki zaczyna starać się tak-
że czarujący, trzydziestokilkuletni doktor 
Harry'ego, Julian Mercer...

Film Nancy Meyers (reżyserka i autor-
ka scenariusza) z 2003 roku ma udowod-
nić, że na miłość nigdy nie jest za późno. 
Robi to przekonująco, co jest zasługą du-
etu Diane Keaton – Jack Nicholson. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie ponad 270 

milionów dolarów. Kosztował 80 milionów.

Wytwórnia Twentieth Century Fox od-
rzuciła propozycje nakręcenia tego filmu, 
ponieważ uważano, że główni bohaterowie 
są zbyt starzy.

Za swój występ Keaton zdobyła między 
innymi Złoty Glob, a także nominację do 
Oscara. Nicholson otrzymał także nomina-
cję do Złotego Globu dla najlepszego aktora.

Jack Nicholson
Urodził się 22 kwietnia 1937 r. Wy-

chował się w przekonaniu, że jego babka 
była jego matką, a jego matka, June Fran-
ces Nicholson, tancerka, była jego starszą 
siostrą. Prawdy dowiedział się dopiero 
w 1975 roku od dziennikarza „Time’a”, 
który badał jego życie. 

Mieszka na słynnej „Bad Boy Drive” (Uli-
cy Złych Chłopców), czyli Mulholland Drive 
w Beverly Hills w Kalifornii. Tu w latach 70. 
XX wieku mieszkali źli chłopcy z Hollywo-
od: Warren Beatty, Dennis Hopper i Marlon 
Brando. Tak o nich pisała jedna z gazet: „Są 
to mężczyźni, dla których nie ma żadnych 
reguł, dla których normalne standardy za-
chowania są zbyt krępujące. Bad Boy Drive 
to oszałamiająca trasa o oszałamiającej ak-
tywności seksualnej, złym zachowaniu, nad-
miarze i prawdziwym szaleństwie. To cud, że 
Hollywood z takimi ludźmi przetrwało”.

W 2009 roku oszacowano jego majątek 
na prawie 240 milionów dolarów.

Jego kolekcja obrazów (Matisse, 
Warhol, Tamara Łempicka i Picasso) warta 
jest ponad 100 milionów dolarów.

Uwielbia meksykańskie jedzenie (stąd 
tusza) i piwo.Powiedział: „Piwo, to najlep-
szy, cholerny, napój na świecie”.

Powiedział także: „Z założonymi oku-
larami przeciwsłonecznymi jestem Jackiem 
Nicholsonem. Bez nich jestem gruby i mam 
ponad siedemdziesiąt lat”. Gdy kręcił film 
miał 66 lat, dziś ma 83 lata.

Diane Keaton
Romans filmowy przeniósł się do realne-

go życia – dla Diane Keaton Keanu Reeves 
porzucił swoją ówczesną dziewczynę, 28-let-
nią Lynn Collins. Keaton miała wówczas 58 
lat.

Urodziła się w 1946 roku. Naprawdę 
nazywa się Diane Hall.

Przez 20 lat była w nieformalnym 
związku z Al Pacino. Zerwała z nim w 1991 
roku, kiedy dowiedziała się, że aktor ma 
dziecko z inną kobietą.

Ma dwoje adoptowanych dzieci: córkę 
Dexter (ur. 1995) i syna Duke (ur. 2000).

Ujawniła, że w 2011 roku miała opera-
cję raka skóry. 

W Santa Ana w Kalifornii jest ulica jej 
imienia, obok szkoły średniej, do której cho-
dziła. 

American Film Institute w 2017 roku 
przyznał jej nagrodę „honorującą osobę, 
której kariera w filmach lub telewizji znacz-
nie przyczyniła się do wzbogacenia kultury 
amerykańskiej”.

Twierdzi, że nie umawiała się z nikim 
od kilkudziesięciu lat. „Mam wielu przyja-
ciół mężczyzn. Ale nie umawiam się z nimi 
na randki. Nieraz myślisz: Och, musisz mieć 
kogoś w swoim życiu... Teraz już tak nie my-
ślę”.

Lepiej późno niż później
TVN sobota 20.00
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Lepiej późno  
niż później

Sercowa 
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dla siebie
Jądro Ziemi

Super Polsat piątek 20.00

SF. Światem wstrząsa seria dziwnych wydarzeń. Ich 

przyczyną mogą być zaburzenia w działaniu jądra Ziemi. 

Anomalie są tak duże, że za rok planeta zostanie spalona 

przez Słońce. Jedyny ratunek to zdetonowanie ładunku 

nuklearnego, który pobudzi ruch obrotowy Ziemi. 

Maruderzy
TV6 piątek 22.55

Thriller. Bruce Willis wciela się w rolę właściciela banku, 

który stał się celem napadu. Z początku to na niego 

spadają wszystkie podejrzenia, ale szybko okazuje się, że 

intryga ta jest dużo bardziej skomplikowana, a winni są 

ci, których nigdy by o to nie podejrzewano.

16 przecznic
TV Puls sobota 21.55

Sensacyjny. Policjant w wieku przedemerytalnym (Bruce 

Willis) ma eskortować świadka w drodze z aresztu do 

sądu. Obiekty dzieli zaledwie 16 przecznic. Okazuje się, że 

skorumpowani policjanci zaplanowali zamach na Eddiego. 

Czarownice z Eastwick
Stopklatka niedziela 20.00

Komedia. Trzy przyjaciółki (Cher, Michelle Pfeiffer 

i Susan Sarandon) zakochują się w Darylu (Jack 

Nicholson), bogatym i ekscentrycznym nieznajomym. Nie 

przeszkadza im, że muszą się nim dzielić. Pewnego dnia 

stwierdzają, że ich ukochany nie jest człowiekiem.

Hooligans III
TV6 niedziela 23.00

Sensacyjny. Danny, przywódca grupy kibiców, mając dość 

chuligańskich wybryków, postanowił wyjechać, by zacząć 

nowe życie. Teraz prowadzi własny klub bokserski i jest 

przekonany, że tamten etap ma już dawno za sobą.  

Jego młodszy brat zostaje zabity w bójce.  

Danny chce go pomścić.

Spacer  
w chmurach

Miłość 
jak 

wino

Po zakończeniu II wojny młody żołnierz, Paul Sutton (Keanu 
Reeves) powraca w rodzinne strony. Przed wyjazdem na front 
pochopnie zdecydował się na ślub z Betty. Teraz chce założyć far-
mę, ale żona ma inne plany. Podejmuje więc pracę jako obwoźny 
sprzedawca czekolady. 

Podczas jednej z podróży poznaje piękną studentkę, Victorię 
Aragon (Aitana Sánchez-Gijón). Dziewczyna miała romans ze 
swoim profesorem i zaszła z nim w ciążę, a ponieważ pochodzi 
z patriarchalnego meksykańskiego rodu, jej stan może być powo-
dem poważnego rodzinnego konfliktu. 

Paul decyduje się towarzyszyć jej w podróży do domu i grać 
rolę jej męża. Trafia do wspaniałej winnicy w Meksyku. Jest 
zachwycony tętniącym życiem domem. Mimo że jest tu obcy, 
zostaje serdecznie przyjęty przez rodzinę dziewczyny – a szcze-
gólnie przez seniora rodu (Anthony Quinn). Paul zgadza się zo-
stać na dłużej, niż pierwotnie planował. Zakochuje się w pięknej 
Victorii, zyskuje też sympatię jej rodziny. Ale nie może w pełni 
zaznać spokoju...

Spacer w chmurach
Stopklatka niedziela 13.50



Dramat sensacyjny z Brucem Willisem i Moni-
cą Bellucci w rolach głównych. Reżyser dedykował 
film „wszystkim tym, którzy bronią nas w różnych 
miejscach na świecie i dokonują czynów, o których 
nawet trudno jest mówić”.

W Nigerii po zabójstwie prezydenta i jego ro-
dziny dochodzi do wojny domowej, w wyniku 
której do władzy dochodzi wojskowy dyktator. Po-
rucznik Waters (Willis) oraz jego oddział Navy Se-
als mają za zadanie uratować amerykańską lekarkę 
dr Lenę Kendricks (Bellucci). Piękna pani doktor 
pracuje w jednej z misji w Nigerii. Gdy komando-
si docierają na miejsce, okazuje się, że Kendricks 
zgadza się na ewakuację, ale tylko wtedy gdy wraz 
z nią żołnierze zabiorą także jej 70 podopiecznych. 
Waters musi wybrać: spełnić rozkaz i dopuścić do 
masakry niewinnych Nigeryjczyków, czy też dzia-
łać zgodnie z sumieniem, ale wbrew regulamino-
wi?

Pewnie nie wiesz...
To pierwszy film nakręcony na pokładzie atomowego 

lotniskowca ,,USS Harry S. Truman (CVN-75) typu Ni-
mitz (największe okręty wojenne świata).

Bruce Willis został zraniony w głowę podczas kręce-
nia jednej ze scen. Po zakończeniu zdjęć do filmu doma-
gał się sądownie od producentów zwrotu kosztów lecze-
nia.

W czasie kręcenia zdjęć do filmu, wszyscy akto-
rzy grający członków oddziału Navy Seals mieli nakaz 

zwracania się do siebie używając przydomków postaci 
przez nich granych, także poza planem filmowym. Tak 
mieli przyzwyczajać się do swoich ról.

Wszyscy aktorzy wcielający się w członków oddziału 
przeszli dwutygodniowy obóz szkoleniowy.

Napięcia między reżyserem Antoine Fuquą, a Bru-
cem Willisem pojawiły się wkrótce po rozpoczęciu zdjęć. 
Przysięgli, że już nigdy więcej nie będą współpracować.

Łzy słońca
TV4 niedziela 22.10

Łzy słońca

W nigeryjskiej dżungli

Resident Evil

Śmiertelny wirus
Umbrella Corporation to monopolista zaopatrujący 

w sprzęt większość gospodarstw domowych, mający także 
wielki wpływ na życie polityczne. To nie jedyna dzia-
łalność korporacji – w jej tajnych laboratoriach od 
pewnego czasu trwały też prace nad tajemniczym 
wirusem. 

Doszło do tragedii – wirus wydostał się na 
zewnątrz, zarażając pracowników i zmieniając 
ich w żądne krwi zombie. Ci, którzy uratowa-
li się przed infekcją, między innymi ponętna 
Alice (Milla Jovovich w kusych strojach) nie 
pamiętająca, w jaki sposób trafiła do sie-
dziby korporacji, próbują opuścić feralne 
miejsce, do którego tymczasem przybywa 
oddział komandosów mających opanować 
sytuację. Żołnierze muszą zmierzyć się 
z głównym komputerem, zombie, zmu-
towanymi zwierzętami, na których prze-
prowadzano eksperymenty, oraz z ciągle 
zmieniającym się potworem.

Pewnie nie wiesz...
Jovovich przed kręceniem sceny walki z psem-

-zombie trenowała 3 miesiące. Wszystkie trud-
niejsze sceny w filmie wykonała bez pomocy ka-
skaderów. 

Przez swą nieostrożność Jovovich zraniła trzech 
członków ekipy filmowej, podczas kręcenia sceny 
w ściekach.

Anna Bolt nauczyła się nurkować, aby zagrać uto-
pionego naukowca, który ożywa pod wodą.

Jako zombie wystąpili zawodowi tancerze. 

Resident Evil
TV4 niedziela 22.10

Infiltrator

Uratować syna
Dwayne Johnson i Susan Sarandon 

w opartym na faktach, trzymającym w na-
pięciu filmie.

Właściciel firmy budowlanej – 
John Matthews dowiaduje się, że 

jego syn trafił za kratki za handel 
narkotykami. Chłopakowi grozi 

wysoka kara – 10 lat więzienia, 
co jest niewspółmierne do winy. 
Zdesperowany ojciec chce mu 
pomóc za wszelką cenę. Za 
zgodą agencji antynarkotyko-
wej oraz prokurator stanowej 
postanawia przeniknąć do 
podziemnego światka prze-
stępczego i działać tam w cha-
rakterze tajnego agenta. Misja 
jest niezwykle niebezpieczna 
– aby ratować syna, John sta-

wia na szali własne życie.

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

prawie 60 milionów dolarów, koszto-
wał 15 milionów.

Oryginalny tytuł filmu „Snitch” zna-
czy kapuś.

Obowiązkowe minimalne wyroki zostały 
wprowadzone w USA przez ustawę HR5484 An-

ti-Drug Abuse Act z 1986 r. Złapany na narkotyko-
wym przestępstwie, mający przy sobie np. 5 gramów tzw. 

cracku (kokainy do palenia) musiał (!) otrzymać minimalny wyrok 
10 lat więzienia. Mógł on być złagodzony, jeśli oskarżony przekaże 
policji informacje o innych handlarzach narkotyków.

James Settembrino, prawdziwy bohater opowieści, powiedział, że 
zabiegi ratowania syna kosztowały go ponad 150 tys. dolarów. Przez 
półtora roku nie pracował i musiał sprzedać dom. James Settembrino 
w towarzystwie policyjnego agenta udawał, że kupuje narkotyki.

Infiltratotr
TV Puls piątek 22.00

wybierz  
coś  

dla siebie
Jądro Ziemi

Super Polsat piątek 20.00

SF. Światem wstrząsa seria dziwnych wydarzeń. Ich 

przyczyną mogą być zaburzenia w działaniu jądra Ziemi. 

Anomalie są tak duże, że za rok planeta zostanie spalona 

przez Słońce. Jedyny ratunek to zdetonowanie ładunku 

nuklearnego, który pobudzi ruch obrotowy Ziemi. 

Maruderzy
TV6 piątek 22.55

Thriller. Bruce Willis wciela się w rolę właściciela banku, 

który stał się celem napadu. Z początku to na niego 

spadają wszystkie podejrzenia, ale szybko okazuje się, że 

intryga ta jest dużo bardziej skomplikowana, a winni są 

ci, których nigdy by o to nie podejrzewano.

16 przecznic
TV Puls sobota 21.55

Sensacyjny. Policjant w wieku przedemerytalnym (Bruce 

Willis) ma eskortować świadka w drodze z aresztu do 

sądu. Obiekty dzieli zaledwie 16 przecznic. Okazuje się, że 

skorumpowani policjanci zaplanowali zamach na Eddiego. 

Czarownice z Eastwick
Stopklatka niedziela 20.00

Komedia. Trzy przyjaciółki (Cher, Michelle Pfeiffer 

i Susan Sarandon) zakochują się w Darylu (Jack 

Nicholson), bogatym i ekscentrycznym nieznajomym. Nie 

przeszkadza im, że muszą się nim dzielić. Pewnego dnia 

stwierdzają, że ich ukochany nie jest człowiekiem.

Hooligans III
TV6 niedziela 23.00

Sensacyjny. Danny, przywódca grupy kibiców, mając dość 

chuligańskich wybryków, postanowił wyjechać, by zacząć 

nowe życie. Teraz prowadzi własny klub bokserski i jest 

przekonany, że tamten etap ma już dawno za sobą.  

Jego młodszy brat zostaje zabity w bójce.  

Danny chce go pomścić.

Spacer  
w chmurach

Miłość 
jak 

wino

Po zakończeniu II wojny młody żołnierz, Paul Sutton (Keanu 
Reeves) powraca w rodzinne strony. Przed wyjazdem na front 
pochopnie zdecydował się na ślub z Betty. Teraz chce założyć far-
mę, ale żona ma inne plany. Podejmuje więc pracę jako obwoźny 
sprzedawca czekolady. 

Podczas jednej z podróży poznaje piękną studentkę, Victorię 
Aragon (Aitana Sánchez-Gijón). Dziewczyna miała romans ze 
swoim profesorem i zaszła z nim w ciążę, a ponieważ pochodzi 
z patriarchalnego meksykańskiego rodu, jej stan może być powo-
dem poważnego rodzinnego konfliktu. 

Paul decyduje się towarzyszyć jej w podróży do domu i grać 
rolę jej męża. Trafia do wspaniałej winnicy w Meksyku. Jest 
zachwycony tętniącym życiem domem. Mimo że jest tu obcy, 
zostaje serdecznie przyjęty przez rodzinę dziewczyny – a szcze-
gólnie przez seniora rodu (Anthony Quinn). Paul zgadza się zo-
stać na dłużej, niż pierwotnie planował. Zakochuje się w pięknej 
Victorii, zyskuje też sympatię jej rodziny. Ale nie może w pełni 
zaznać spokoju...

Spacer w chmurach
Stopklatka niedziela 13.50
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Niezmiennie zachęcam 
czytelników publikowanych 
w niniejszym cyklu informa-
cji o nazwiskach łomżan do 
własnych poszukiwań gene-
alogicznych. Na stronie inter-
netowej www.name.lomza.pl 
znajdą państwo wiele intere-
sujących materiałów źródło-
wych i danych, które pomogą 
dookreślić własną tożsamość, 
dotrzeć do informacji o przed-
stawicielach rodu, krewnych 
po mieczu i po kądziel. Piszę 
o tym, ponieważ otrzymu-
ję wiadomości od osób od-
wiedzających tę stronę. Są 
one zadowolone, że ją w ogó-
le odkryły i wyrażają swoją 
wdzięczność za jej stworze-
nie. Jedna z internautek napi-
sała: „Jestem pod wrażeniem 
informacji uzyskanych dzię-
ki Waszej pracy, m.in. o mo-
ich przodkach zamieszczonej 
w „Katalogu nazwisk miesz-
kańców parafii Wysokie Ma-
zowieckie”, a dalej dodaje: 
„dziękuje bardzo za te chwi-
le historycznych wzruszeń”. 
Ktoś inny zaś wysłał podzię-
kowania:

„Bardzo dziękuję za podję-
te przez Panią działania. Moja 
Mama niedawno umarła, a ja 
dopiero teraz zaczęłam natra-
fiać na ślady być może swoich 
przodków. Może, bo nie mam 
na razie pewności, nie znam 
imion i dat. Jestem dopiero na 

początku swojej drogi w usta-
laniu ich historii. Żałuję, że nie 
wiedziałam o tych stronach, 
że nie przyszło mi do głowy, 
że tyle dokumentów zostało 
już opracowanych… Szcze-
rze podziwiam Pani dociekli-
wość i bardzo za nią dziękuję 
w imieniu swoim i wszystkich 
poszukujących swoich korze-
ni!”

Mam nadzieję, że będą one 
dla czytelników motywacją do 
własnych poszukiwań. Warto 
skorzystać z zasobów, jakie po-
mieściliśmy w naszej ogólno-
dostępnej bazie danych o łom-
żyńskich nazwiskach. Stale też 
tę bazę wzbogacamy. Na jej 
podstawie przekazuję kolejne 
(bardzo okrojone) informacje 
o nazwach osobowych, któ-
re są powiązane z Łomżą po-
przez swoich nosicieli.

Nazwiska na literę o zawar-
te w poniżej publikowanym 
słowniku otwiera antropo-
nim Obrycki, który odsyła 
nas do etymologii tej nazwy 
osobowej związanej z regio-
nem, jakim jest Mazowsza 
i do jednej z jego historycz-
nych ziem, ziemi łomżyńskiej. 
To z nią prawdopodobnie byli 
związani protoplaści współ-
czesnych nosicieli nazwiska 
Obrycki. Samo nazwisko wy-
stępuje w źródłach z regionu 
łomżyńskiego (m.in. w para-
fii Romany i Jedwabne). Np. 
w metrykach jedwabińskich 
znajdujemy:

Wojciech Konopka Sta-
nu Szlacheckiego, syn Jana 
i Maryanny Obryckiey, zawarł 
małżeństwo z Maryanną Jał-
brzykowską, córką Ignacego 
i Franciszki Kurzątkowskiey. 
Konopki; KMJ 1829, poz. 13; 
Jakub Chrzanowski, Szlach-
cic, syn Walentego i Julianny 
z Obryckich, zawarł małżeń-
stwo z Franciszką Kuczew-
ską Szlachcianką, córką Jozefa 
i Tekli z Wądołowskich. Kucze 
Małe; KMJ 1837, poz. 9;  Jan 
Chyliński, szlachcic, syn Józefa 
i Maryanny z Niecikowskich, 
zawarł małżeństwo z Teres-
są Karwowską, córką Macieia 
i Julianny z Obryckich. Kąty 
Stryiaki; KMJ 1831m poz. 21; 
Wojciech Karwowski, szlach-
cic, syn Michała i Rozalii 
z Obryckich, zawarł małżeń-
stwo z Teofila Konopczanką, 
szlachcianką, córką Woycie-

cha i Anny z Borawskich. Ku-
brzany; KMJ 1835, poz. 3;  
Maryanna z Obryckich Ko-
nopczyna, Szlachcianka, żona 
Jana. Konopki Chude; KZJ 
1838, poz. 19; Kalixt Obryc-
ki, Szlachcic, syn Grzegorza 
i Barbary z Dzięgelewskich, 
zawarł małżeństwo z Ludwiką 
Szumoską, włościanką, córką 
Jozefa i Maryanny z Roszków. 
Witynie; KMJ 1844, poz. 22.

Te ostatnie ekscerpty 
z księgi zmarłych i z księgi mał-
żeństw zaświadczają o szla-
checkim pochodzeniu Ma-
ryanna z Obryckich i Kalixta 
Obryckiego. Samo nazwisko 
pochodzące od nazwy miej-
scowej (wieś szlachecka m.in. 
w gm. Przytuły, pow. Łomża; 
wywodzi się jej nazwę od na-
zwy osobowej Obrytek lub 
od nazwy kulturowej, która 
oznacza ‘miejsce obryte’  por. 
NMHS, s. 153) wskazuje na 
to, że osoby je noszące są po-
chodzenia szlacheckiego, lecz 
dodatkowo opis zmarłej jako 
szlachcianki i kawalera jako 
szlachcica potwierdza tę infor-
mację etymologiczną. W Her-
barzu Kapicy zapisano:

OBRYCKI:  Obryczki her-
bu Buynowie 1522. HKap; 
s. 157;  Obriczki de Kownati 
herbu Buyny 1532. HKap; s. 
117; Obriczki de Rostuszewo 
herbu Buyny 1532. HKap; s. 
117 i miejscowość OBRYTKI:   
Obrytki herbu Buyno 1471. 
HKap; s. 139; Obrytki herbu 
Buyno. 1471. HKap; s. 156;

Nazwisko to nosiły tak-
że osoby wyznania mojże-
szowego: w Nowogrodzie 
Obrycka Sora, córka Jankie-
la (246/1854), a w Łomży 
Obrycki Jankiel, syn Ajzyka 
(111/1884) i Obrycki Wig-
dor, syn Icka (30/1900), jak 
notuje to księga zmarłych. 

Pośród nazwisk łomżyń-
skich wiele jest motywo-
wanych podobnie (por. np. 
Olszewski, Pachucki, Pogro-
szewski), ponieważ mieszcza-
nie łomżyńscy wywodzili się 
głównie z okolicznej drob-
nej szlachty. Historyk Kazi-
mierz Tymieniecki stwierdził, 
że: „Mieszczan, którzy są nie 
tylko pochodzenia szlachec-
kiego, ale którzy nawet ze sta-
nem szlacheckim nie zatracili 
związków spotykamy szczegól-
nie licznie w Łomży” (za: Ty-

mieniecki K., Procesy twórcze 
formowania się społeczeństwa 
polskiego w wiekach średnich, 
Warszawa 1921, s. 100-101).  

OBRYCKI: Feliks Obryc-
ki 1872, KAŚŁ 51; nazwisko 
utworzone od Maz. n. msc. 
Obryte, łomż., gm. Nur (za: 
SEM cz. 3, s. 132); też Obryt-
ki w gm. Przytuły; formantem 
-cki [6].

Forma żeńska: Zofia 
Obrycka 1620, LBŁ 1284.

OBUCHOWSKI: Andrzej 
Obuchowski 1680, LBŁ 733; 
nazwisko utworzone od ap. 
obuch ‘1. ucho siekiery, to-
pora; 2. gatunek dawnej bro-
ni; 3. buty’ lub n. msc. Obu-
chów w pow. dzisieńskim, 
witebskim formantem -(ow)
ski (za: NMK s. 281).

Forma żeńska: Brygida 
Obuchowska 1681, LBŁ 576.

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

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

(OGONOWSKI) For-
ma żeńska: Anna Ogonow-
ska 1696, LBŁ 77; nazwisko 
utworzone od n. msc. Ogono-
wo (za: SHNO t. I, s. 268) też 
n. m. Ogony ostroł., gm. Ró-
żan (za: NP2, s. 174) forman-
tem -ski [18].

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

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

Forma żeńska: Wiktoria 
Okulińska 1887, KOPŁ 285.

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

OKUROWSKI: Stanisław 
Okurowski 1614, LBŁ 134; 

nazwisko utworzone od Maz. 
n. msc. Okurowo, łomż., gm. 
Kolno (za: SEM cz. 3, s. 133) 
formantem -ski [5].

Forma żeńska: Marianna 
Okurowska 1708, LBŁ 1141.

Nazwisko poniżej ma ety-
mologię, która odsyła nas do 
języka niemieckiego, a współ-
cześnie do znanego w Łomży 
i w regionie łomżyńskim na-
zwiska Olbryś, które jest spol-
szczoną postacią antroponimu 
Olbricht i wskazuje na korze-
nie jego nosicieli.  

OLBRICHT: Zuzanna 
Olbricht 1612, MBŁ 1057; 
nazwisko utworzone od im. 
Adalbert, Olbracht, w stw-
niem. Athalbracht (adal ‘szla-
chetny ród’ i beraht ‘jasny, 
błyszczący’)

(za: SEM cz. 2, s. 2).
OLECHOWSKI: Kon-

stanty Olechowski żołnierz 
urlopowany 1869, KAZŁ 21; 
nazwisko utworzone od n. 
msc. Krpłd: Olechowiec, Ol-
chowiec, dziś Olchowiec, kro-
śn., gm. Czerna (za: SEM cz. 3, 
s. 133) formantem -ski [10].

OLEJOWICZ: Ryfka 
z Oleiowiczow, żona Leyb-
ka Idzkowicza Kadzidło, 
1827, APŁ z. 169; nazwisko 
utworzone od ap. olej ‘płyn-
ny tłuszcz wyciskany z oliwek 
lub innych roślin oleistych’ 
(za: NP2, s. 178) formantem 
-owicz. 

OLENDER: Stanisław 
Olender wyrobnik 1869, 
KAZŁ 270; nazwisko utwo-
rzone od Holender ‘pocho-
dzący z Holandii’ (za: NP1, s. 
309) [15].

(OLESKI) Forma żeńska: 
Anna Oleska 1712, LBŁ 1360; 
nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp: Olsze, wieś w par. 
Wieszczyczyno w dawnym 
powiecie kościańskim, dziś za-
giniona; Młp: Oleszno, kiel., 
gm. Krasocin; Krpłd: Olesko 
(za: SEM cz. 3, s. 133) [1].

OLEWNIK: Małgorzata 
Olewnik 1599, LBŁ 160; na-
zwisko utworzone od ap. olej 
> oliwnik ‘ten, kto trudni się 
wyrobem oleju’ (za: SEM cz. 
1, s. 195).

OLĘDZKI: Wacław 
Olędzki 1876, WPRŁ 122; 
nazwisko utworzone od n. 
msc. Młp: Olędy, siedl., gm. 
Zbuczyn Poduchowny (za: 
SEM cz. 3, s. 133).

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. 17)
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MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 

OLSZAŃSKI: Jan Ol-
szański1820, KAUŁ 31; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Krpłd: Olszany, przem., gm. 
Krasiczyn; Olszany, Olszani-
ca; Krpłn: Holszany, Olszany 
w dawnym powiecie oszmiań-
skim (za: SEM cz. 3, s. 134) 
formantem -ski [4].

OLSZE(W)SKI: Alber-
tus filus Joannis Olszewski 
terra Lomzensis incola 1595, 
APB zbiór Kapicjana; Franci-
szek Olszeski mayster kunsz-
tu szewskiego 1809, KAŚŁ 
36; nazwisko utworzone od 
n. msc. Wlkp: Olszow, dziś 
Olszewo, pozn., gm. Środa 
Wielkopolska; Młp: Olszow-
ka, dziś Olszówka Nowa i Sta-
ra, kiel., gm. Wodzisław; Maz: 
Olszewo-Borki, ostroł., gm. 
Olszewo-Borki; Olszewo-
-Przyborowo, łomż., gm. Rut-
ki; Olszewo, łomż., gm. Śnia-
dowo; Krpłn: Olszewo, wieś 
w dawnym powiecie święciań-
skim (za: SEM cz. 3, s. 134); 
też od n. os. Olszewy, Olszo-
wy lub n. msc. Olszewo, m. 
in. w pow. nieszawskim (za: 
NMK s. 284) formantem -ski 
[74].

Forma żeńska: Jadwiga Ol-
szewska 1638, LBŁ 1477.

OŁDAKOWSKI: Win-
centy Ołdakowski 1869, 
KAZŁ 197; nazwisko utwo-
rzone od Maz. n. msc. Ołdaki 
gm. Rzekuń, pow. ostroł. (por. 
NWHS, s. 154) formantem 
-owski [8].

Forma żeńska: Cecylia Oł-
dakowska 1864, KAZŁ 98.

OP(E N)ĘCHOW SKI: 
Ignacy Opęchowski 1695, 
KAŚŁ 156; nazwisko utwo-
rzone od n. m. Opęchowo 
ostroł., gm. Troszyn; ta od ap. 
pęch ‘węch’, popąchać ‘obwą-
chać’ (por. NWHS, s. 154) 
formantem -ski [16].

Forma żeńska: Magdale-
na Opęchowska 1876, WPRŁ 
162.

ORŁOWSKI: Piotr Or-
łowski stelmach 1593, APŁ 
zbiór Kapicjana; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp: 
Orłów, płoc., gm. Bedlno; 
Młp: Orłów, krak., gm. Węże-
rów; Maz: Orły, dziś Orły-Ce-
sin, skiern., gm. Sochaczew; 
Orły, warsz., gm. Ożarów Ma-
zowiecki (za: SEM cz. 3, s. 
135); też od n. os. Orzeł lub n. 
msc. Orła w pow. łęczyckim; 
Orło w pow. łomżyńskim; Or-
łów w pow. kutnowskim. mie-
chowskim, inowrocławskim; 

Orłowo w pow. lipnowskim, 
obornickim, chełmińskim (za: 
NMK s. 287) formantem -ski 
[38].

Forma żeńska: Teresa Or-
łowska 1692, LBŁ 1279.

ORZECHOWSKI: Got-
fryd Orzechowski 1796, 
KACŁ 1813; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Wlkp: 
Orzeszkowo, pozn., gm. 
Kwilcz; Krpłd: Orzechow-
ce, przem., gm. Żurawica (za: 
SEM cz. 3, s. 135); też od n. 
os. Orzech lub n. msc. Orze-
chów w pow. noworadom-
skim, włodawskim; Orzecho-
wo, m.in. w pow. wrzesińskim, 
toruńskim (za: NMK s. 287-
288) formantem -(ow)ski 
[31].

Forma żeńska: Zofia Orze-
chowianka 1696, KAŚŁ 175; 
Julia Orzechowska 1834, 
KAUŁ 28.

ORZEŁEK, ORZOŁEK: 
Aleksander Orzełek 1862, 
KAZŁ 242; Stanisław Orzołek 
1863, KAZŁ 150; nazwisko 
utworzone od ap. orzeł (za: 
SEM cz. 1., s. 199) formantem 
-ek [19]. 

OSIECKI: Jacobus 
Osieczki f. d. Mogliszowski 
S Reginalis Maiestatis Bonae 
reginae Poloniae… de capita-
neatu Lomzensi, Kolnensi et 
Visnensi 1555, RTA s. 40; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Osiek, leszcz., gm. Ko-
ścian; Osieczna, leszcz., mia-
sto; Młp: Osieczany, krak., 
gm. Myślenice; Maz: Osiek-P-
niewo, dziś Osiek, płoc., gm. 
Zawidz (za: SEM cz. 3, s. 136) 
formantem -cki [10].

Forma żeńska: Dorota 
Osiecka 1710, LBŁ 1295.

OSTASZEWSKI: Kazi-
mierz Ostaszewski 1863, KA-
ZŁc 169; nazwisko utworzone 
od n. msc. Młp: Ostaszów-
-Choszczow, dziś Choszczów, 
lub., gm. Kurów (za: SEM cz. 
3, s. 136) formantem -ski [20].

Forma żeńska: Marianna 
Ostaszewska 1619, LBŁ 1131.

OSTRO(W)SKI: Anto-
ni Ostrowski 1750, LBŁ 647; 
nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp: Ostrow Lednic-
ki, dziś Ledogóra, pozn., gm. 
Łubowo; Młp: Ostrów, lub., 
gm. Kamionka; Krpłd: Ostro-
wiec, Ostrów, przem., gm. 
Przemyśl; Maz: Ostrow, dziś 
Ostrówek, warsz., gm. Kar-
czew (za: SEM cz. 3, s. 136-
137); też od Ostrów w pow. 
łomż. (za: NMK s. 289) for-

mantem -ski [61].
Forma żeńska: Anna 

Ostrowska 1616, LBŁ 549.
OSZKINIS: Wincen-

ty Oszkinis wyrobnik 1873, 
KAŚŁ 65; nazwisko utworzo-
ne od im. wsł. Onisko, Onisz-
ko (: cerk. Onisij, Onisim) 
(za: SHNO, t. 1., s. 275) for-
mantem -is [16].

Kolejne cztery nazwiska 
mogą świadczyć o historii na-
zwiska Owczarek,  które mia-
ło swoje różne postaci, zanim 
przyjęło późniejszy kształt, co 
był wynikiem długiego proce-
su.

OWCA: Jadwiga Owcza 
1635, LBŁ 1171; nazwisko 
utworzone od ap. owca (za: 
SEM cz. 1, s. 203).

OWCZAK: Katarzyna 
Owczak 1680, LBŁ 518; na-
zwisko utworzone najpewniej 
od ap. owca formantem -ak.

OWCZAREK: Zofia 
Owczarek 1681, LBŁ 584; 
nazwisko utworzone od ap. 
owczarek ‘1. pastuszek do 
owiec, pomocnik pasterza 
owiec; 2. rasa psa; 3. rodzaj 
tańca’ (za: NMK s. 290) [1].

OWIECZKA: Mateusz 
Owieczka 1629, LBŁ 620; 
nazwisko utworzone od ap. 
owieczka, zdrobnienie od 
owca (za: SEM cz. 1, s. 203).

OŻAROWSKI: Leybka 
Nisonowicz Ożarowski 1827, 
APŁ z. 169; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Młp: Ożarów, 
lub., gm. Kamionka (za: SEM 
cz. 3, s. 138); też od n. msc. 
Ożarki-Olszanka gm. Rutki-
-Kossaki, Ożary Wielki gm. 
Rutki-Kossaki (por. NWHS, s. 
155) formantem -ski [6].

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, Hipacy, 
cerk. Ipatij) (za: SHNO cz. II, 
s. 11) [4].

PACHOCKI: Albert Pa-
chocki 1732, LBŁ 256; nazwi-
sko utworzone od im. na Pa-, 
typu Paweł, Pakosław; w po-
chodnych też od wyrazu od 
ap. pacha, pachać ‘czynić, dzia-
łać’ (za: NP2, s. 195-196) for-
mantem -ocki.

PACHUCKI: Adolf Pa-
chucki 1862, KAZŁ 233; na-
zwisko utworzone od im. 
Pachucy, będącego polską 
adaptacją im. grec. Pafnoútios, 

łac. Paphnutius, to od koptyj-
skiego papnute, paphnuti ‘słu-
ga boży’; w Kościele prawo-
sławnym używanego w formie 
Pafnutyj, Pachnuc (za: NP2, 
s. 96); też od Maz. n. msc. 
Pachuczyno, Pachucin, Pa-
chuczyn gm. Kolno (por. 
NWHS, s. 155) formantem 
-cki [19]. 

Forma żeńska: Józefata Pa-
chucka 1868, KAŚŁ 36.

PACIONKO: Zofia Pa-
cionko 1602, LBŁ 367; nazwi-
sko utworzone od podstawy 
pacia, por. paciać ‘paćkać’, pa-
cia ‘ćma’; też od paciak ‘bru-
das’ (por. NP2, s. 197) for-
mantem -on+ko.

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

PACYŃSKI: Paweł Pa-
cyński 1794, KACŁ 1551; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Maz: Paczyna, dziś Pacyna, 
płoc., gm. Pacyna (za: SEM cz. 
3, s. 139) formantem -ski.

PACZKOWSKI: Karol 
Paczkowski 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) formantem -owski [5].

PALUSZEK: Stanisław 
Paluszek 1687, LBŁ 974; na-
zwisko utworzone od ap. palec 
(za: SEM cz. 1, s. 205) [1]. 

PAŁASIŃSKI: Bartłomiej 
Pałasinski 1719, LBŁ 84; na-
zwisko utworzone od ap. pa-
łasz ‘rodzaj broni siecznej’ (za: 
NP2, s. 202) formantem -iński 
[2].

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

PARZYCH: Marianna Pa-
rzych 1874, KAŚŁc 63; nazwi-
sko utworzone od parzyć ‘ob-
lewać wrzątkiem’ (za: SEM cz. 
1, s. 208); też ‘dwie jednako-
we sztuki czegoś’; formantem 
-ych [35]. 

PASZKOWSKI: Ka-
zimierz Paszkowski 1762, 
KAUŁ 345; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Młp: Pasz-
kowice, piotr., gm. Żarnów; 
Paszkówka, biel., gm. Brzeź-
nica; Maz: Paszki, Paski, dziś 
Nowe Paski, skiern., gm. Te-

resin (za: SEM cz. 3, s. 149); 
też od n. os. Paszek (za: NMK 
s. 295) formantem -(ow)ski 
[11].

Forma żeńska: Franciszka 
Katarzyna Paszkowska 1761, 
KAUŁ 263.

PAWELSKI: Franciszek 
Pawelski mayster kunsztu sto-
larskiego 1809, KAUŁ 254; 
KAŚŁ 28; nazwisko utworzo-
ne najpewniej od im. Paweł 
łac. Paullus ‘mały, niski’ (za: 
SEM cz. 5, s. 106) formantem 
-ski [1].

Forma żeńska: Felicyan-
na Julianna Pawelska 1821, 
KAZŁ 91.

PAWLAK: Marianna Paw-
lak 1782, KACŁc 174; nazwi-
sko utworzone od por. Pawel-
ski formantem -ak (za: NMK 
s. 297) [7].

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

Forma żeńska: Ludwika 
Pawlicka 1887, KOPŁ 122.

PAWŁOWSKI: Jakub 
Pawłowski 1692, KAŚŁ 103; 
nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp: Pawłowo, dziś 
Pawłów, kal. gm. Nowe Skal-
mierzyce; 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, rypiń-
skim, chojnickim; także od n. 
os. Paweł (za: NMK s. 297) 
formantem -(ow)ski [33].

Forma żeńska: Katarzyna 
Pawłowska 1638, LBŁ 1491.
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Pekin. Biografia cesarskiej stolicy
TVP Historia sobota 13.15 odc. 1/3

Pekin zawsze był niezwykłą stolicą. Po-
łożony na peryferiach starożytnych Chin 
mógł pozostać mało znaczącym przygra-
nicznym miastem, ale dzięki wizji kilku 
osób, które dostrzegły jego strategiczną 
wartość, stał się wielką stolicą. W tej trzy-
częściowej serii, dzięki niesamowitym ani-

macjom komputerowym, Pekin ożywa. 
Historia miasta jest bardzo długa i się-

ga I tysiąclecia p.n.e., kiedy było stolicą 
państwa Yan. Pekin był przez prawie 1000 
lat Cesarską Stolicą Chin. Zobaczymy 
opowieść od podboju i zniszczenia miasta 
przez mongolskie hordy Czyngis-chana, 

po moment wygnania ostatniego cesarza 
Chin z Zakazanego Miasta. Historia Peki-
nu to także biografia potężnych władców, 
buntowników i renegatów. Każdy odcinek 
opisuje najważniejsze wydarzenia i siły, 
które wpłynęły na powstanie stolicy Wiel-
kiego Cesarstwa Chińskiego.

Słowo Pekin oznacza północną stolicę. 
Jest drugim, po Szanghaju, miastem Chiń-
skiej Republiki Ludowej pod względem 
liczby ludności. Miasto wydzielone o po-
wierzchni 16 411 km kw. liczyło w 2018 
roku ok. 21,5 mln mieszkańców (Szanghaj 
– ponad 24 miliony).

Pekin. Biografia cesarskiej stolicy

Wielkie miasto 
wielkiego 
państwa

Ekstremalny surfing w Rosji 

Mroźne fale
Opowieść o tym, jak naprawdę żyć, o radości bycia wolnym.
Film ukazuje widzom mało znaną wersję surfingu. Ten zazwy-

czaj kojarzy się z egzotycznymi plażami, słoneczną, ciepłą, upalną 
pogodą i opalonymi surferami. Tymczasem grupka zapaleńców 
z Rosji, ma odwagę surfować w zimnych morzach, nawet w Oceanie 
Arktycznym. W ramach projektu Surf Siberia rosyjscy pionierzy 
surfingu wyruszają na dwuletnią wyprawę.

Surferzy muszą stawić czoła zimnemu powietrzu (minus 20 
stopni C) i chłodnym falom, które jednak przy tak chłodnym po-
wietrzu wydaja się ciepłe.

Dla filmowych bohaterów surfing jest życiową pasję. Daje im po-
czucie wolności, dzięki niemu czują się silni, samowystarczalni. Nie 
są osobami bogatymi, każda wyprawa to masę wyrzeczeń, koniecz-
ność znoszenia wielu trudów. Nocleg w namiocie rozstawionym 
na zaśnieżonym wybrzeżu, surfowanie w lodowatym morzu – to 
wszystko jest do wytrzymania. 

Ekstremalny surfing w Rosji
TV4 sobota 13.05

Reagan

„Gdzie jest 
reszta mnie?”

Ten fascynujący film dokumentalny analizu-
je karierę jednego z architektów współczesnego 
świata – gwiazdy ekranu i dwukrotnego prezyden-
ta Stanów Zjednoczonych – Ronalda Reagana. To 
dokładne, analityczne spojrzenie na 40. prezy-
denta USA, jego błyskawiczną karierę od aktora 
filmów klasy B, przez sprzedawcę General Elec-
tric, po gubernatora Kalifornii, aż do osiągnięcia 
statusu najpotężniejszego człowieka na świecie. 
Obraz pokazuje, jak wielki antykomunista zrobił 
nieoczekiwaną, gigantyczną polityczną karierę, 
która wciąż wpływa na życie Amerykanów.

Ronald Reagan (1911-2004), był prezy-
dentem od 1981 do 1989 r. Obciął podatki, 
zwiększył wydatki na obronę, wynegocjował 
umowę o redukcji broni jądrowej z ZSRR 
i przypisuje się mu zasługę w szybszym zakoń-
czeniu zimnej wojny. Reagan, który przeżył 
próbę zamachu w 1981 roku, zmarł w wieku 93 
lat po walce z chorobą Alzheimera.

W dramacie rodzinnym „Kings Row” 
z 1942 roku Reagan zagrał rolę Drake'a, młode-
go mężczyzny, któremu amputowano nogi. Bu-
dzi się i widząc, że ich nie ma, krzyczy: „Gdzie 
jest reszta mnie?” – tak później zatytułował 
swoją autobiografię. 

                     Reagan
 TVP Historia 22.15



15literatura

Kuloodporni

Tajniak  
i złodziej

Kryminalna opowieść z akcenta-
mi humorystycznymi o zdradzie, lo-
jalności i przyjaźni.

Czarnoskóry tajniak Jack Carter 
(Damon Wayans) z oddziału krymi-
nalnego prowadzi śledztwo przeciw-
ko królowi narkotykowego biznesu, 
Frankowi Coltonowi ( James Caan). 
Aby zdobyć dowody przeciwko gan-
gsterowi, próbuje przeniknąć w sze-
regi mafii. 

Udając drobnego włamywa-
cza, zaprzyjaźnia się ze złodziejem 
samochodów, Archiem Mosesem 
(Adam Sandler). Razem dokonują 

włamań do aut, razem przesiadują 
w barze, racząc się mocniejszymi 
trunkami. Muskularnie zbudowany 
Jack zawsze występuje w obronie 
słabszego i dobrodusznego kolegi, 
zdobywając jego sympatię i zaufa-
nie. Pewnego razu Archie, który ma 
powiązania z gangiem handlarzy 
narkotyków, wtajemnicza przyja-
ciela w plany Coltona. Szykuje się 
wielka transakcja, na której można 
zbić fortunę. Wyposażony w pod-
słuch policjant udaje się na spotka-
nie z gangsterami, ale sprawy wymy-
kają się spod kontroli. 

Policjant staje przed trudnym 
dylematem, musi wybierać między 
prawem, a lojalnością wobec odda-
nego mu kompana, który obdarzył go 
zaufaniem. 

Kuloodporni
Metro piątek 22.15

Wiktoriańska Anglia zmaga się 
z epidemią zombie. Piątka utalento-
wanych sióstr Bennett wychowuje się 
na spokojnej i beztroskiej prowincji 
w hrabstwie Hertfordshire. Zostały 
przeszkolone w chińskich sztukach 
walki w taki sposób, żeby mogły się 
skutecznie bronić przed żywymi tru-

pami. Walka o życie to jedno, ale trzeba 
zapewnić sobie też spokojną przyszłość 
u boku bogatego męża. Zaradne dziew-
czyny walczą o miłość i przetrwanie, 
a najstarsza z nich, Elizabeth, jest pod 
ogromnym wpływem tajemniczego 
pana Darcy'ego. Kiedy w okolicy poja-
wiają się krwiożerczy zombie, zostają 

przysłane brytyjskie wojska, które mu-
szą zmierzyć się z żywymi trupami.

Pewnie nie wiesz...
Lily James w jednej ze scen miała 

przejść przez teren, na którym leżały gło-
wy zombie (lalki) i na jedną nadepnąć. 

Mocno stanęła na głowie... jednego z nie-
wielu statystów.

Aktorki grające siostry Bennet same wy-
konały wszystkie akrobatyczne sceny. Pięć 
razy w tygodniu trenowały walkę białą bro-
nią i boks.

Duma i uprzedzenie, i zombie
TV4 sobota 23.00

Duma i uprzedzenie, i zombie

Walka o miłość i przetrwanie

Ghost Rider

Płonący 
łowca

Trzymająca w napięciu opowieść 
o człowieku, który zaprzedał duszę dia-
błu. Film, zrealizowany na podstawie 
znanego komiksu Marvela.

Johnny Blaze (Nicolas Cage) jest 
znanym kaskaderem motocyklowym, 
który aby uratować umierającego na 
raka ojca i chronić swoją ukochaną 
z dzieciństwa Roxanne (Eva Mendes) 
zawarł pakt z Mefistofelesem (Peter 
Fonda). Teraz mężczyzna musi spłacić 
swój dług. Zostaje płonącym Ghost Ri-
derem – łowcą, który co noc wyrusza 
na poszukiwania zbuntowanych demo-
nów, stawia czoła piekielnym stworom. 
Jego głównym celem ma być jednak 
Black Heart, zbuntowany syn Mefisto-
lesa. Jeśli Blaze spełni życzenia diabła, 
odzyska duszę. 

Pewnie nie wiesz...
Niektóre części scenariusza napisał Ni-

colas Cage.
Zakładanie treski Nicolasa Ca-

ge'a trwało trzy godziny.
Wygenerowana komputerowo czaszka 

Ghost Ridera wykonana została na pod-

stawie trójwymiarowego zdjęcia rentge-
nowskiego czaszki Nicolasa Cage'a.

Nicolas Cage jest zagorzałym fanem 
komiksu Marvela i bardzo chciał zagrać 
w tym filmie. 

Scenarzysta i reżyser Mark Steven 
Johnson z własnej kieszeni zapłacił za sce-
nę, w której Ghost Rider walczy z helikop-
terem.

Mark Steven Johnson jest prywatnie 
zapalonym motocyklistą.

Ghost Rider
Polsat piątek 21. 35, sobota 13.40
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Trzy tysiące lat temu najdzielniejsi żeglarze na świecie przemierzali wody południowego 
Pacyfiku i odkrywali wyspy Oceanii. Nikt nie wie dlaczego, ale z czasem zaprzestali. Moana 
jest młodziutką żeglarką, córką wodza polinezyjskiego plemienia, która postanawia do-
kończyć dzieła przodków.

Ta odważna, przebojowa i bardzo inteligentna 16-latka, wyrusza w pełną niebez-
pieczeństw podróż, by uratować swoją wyspę przed nadciągającym niebezpieczeń-
stwem! W tej podróży poprzez bezkres oceanu towarzyszyć jej będzie taki jeden 
super gość – egocentryczny półbóg Maui oraz beznadziejnie ograniczony kogut Hei 
Hei.

Vaiana: Skarb oceanu

Podróż z półbogiem i kogutem

Lis i pies

Próba przyjaźni
Tweed to samotna wdowa, mieszkająca na farmie. 

Pewnego dnia kobieta postanawia zaadoptować liska, 
który stracił ukochaną mamę przez okrutnych myśli-
wych. Nowa właścicielka daje mu na imię Tod. 

Zwierzakowi udaje się szybko nawiązać dobrą re-
lację z psem sąsiadów – Miedziakiem, który z kolei 
został przygarnięty przez miejscowego myśliwego – 
Amosa. Lis i pies uwielbiają wspólne zabawy i psoty, 
szczególnie w lesie. Przysięgają sobie, że zostaną przy-
jaciółmi już na zawsze. Jednak z upływem czasu ich 
relacja zostaje wystawiona na poważną próbę, a oni 
mogą stać się największymi wrogami. Czy ich przyjaźń 
przetrwa bez względu na niekorzystne okoliczności? 

Lis i pies
TV Puls2 niedziela 10.40

Gremliny rozrabiają

Krwiożercze 
potomstwo

Billy Peltzer dostaje w prezencie egzotyczne 
małe, włochate zwierzątko, to mogwaj imieniem 
Gizmo. Istnieją trzy podstawowe zasady opieki 
nad małym Gremlinem: nie wolno go wysta-
wiać na działanie światła, dopuścić do kontak-
tu z wodą oraz karmić po północy. Chłopiec 
nieopatrznie łamie wszystkie zasady, co niesie 
ze sobą nieoczekiwane skutki. Pod wpływem 
wody sympatyczny Gremlin zaczyna się szyb-
ko rozmnażać, tyle że jego potomstwo nie jest 

już tak miłe jak pierwowzór. W krótkim czasie 
miasteczko zostaje przez nie całkowicie ster-
roryzowane. Wrzaskliwe i bezczelne gremliny 
splądrują i zdemolują wszystko, co napotkają na 
swej drodze, wdadzą się nawet w walkę z ludźmi. 

Gremliny rozrabiają
TV7 sobota 14.40

Vaiana: Skarb oceanu
Polsat sobota 11.30
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Europejski Kongres Gospodarczy to prestiżowy, 
coroczny cykl debat i spotkań, którego celem 
jest wymiana doświadczeń, integracja 
przedsiębiorców oraz kreowanie kierunku 
dalszych zmian w biznesie. 

W maju w debacie „Sektor spożyw-
czy – branża strategiczna“ wzięła udział 
Małgorzata Cebelińska – dyrektor handlu 
SM Mlekpol. Podczas rozmowy, omówio-
no najważniejsze  wyzwania stojące przed 
producentami żywności, w tym sektora 
przetworów mlecznych. Małgorzata Ce-
belińska z ramienia SM Mlekpol, podczas 
dyskusji poruszyła zagadnienia dotyczą-
ce branży mleczarskiej w Polsce – m.in. 
utrzymywanie relacji z partnerami han-
dlowymi i rolnikami, kształtowanie się 
nowych trendów konsumenckich czy eks-
port w czasie pandemii.

Zagadnieniem związanym z sektorem 
spożywczym jest eksport poza Unię Eu-
ropejską. Jednym z kierunków jest rynek 
chiński, o którym opowiedziała Małgo-
rzata Cebelińska, dyrektor handlu w SM 
Mlekpol.

Koronawirus rozpoczął się w Chi-
nach, które są dla Mlekpolu ważnym ryn-
kiem eksportowym. Dlatego pierwsze 
przeszkody pojawiły się już na przełomie 
stycznia i lutego, a przerwa w wysyłce 
produktów trwała prawie półtora miesią-
ca. Spółdzielnia dczuła pewne problemy 
związane z zamknięciem chińskich por-
tów, zawieszeniem pracy banków i firm 
kurierskich jednak stosunkowo szybko 
wróciła do normalności. Obecnie banki 
pracują zdalnie, powstały nowe procesy 
obiegu dokumentów, a to pozwala na po-
wrót do biznesu. 

- Dodatkowo obserwujemy, że Chiny 
już w marcu znacząco zwiększyły import 
produktów mlecznych. W niektórych ka-
tegoriach odnotowaliśmy nawet dwucy-
frowe wzrosty, dzięki czemu możemy nad-
robić straty wynikające z początkowych 
przestojów. Zintensyfikowanemu eks-
portowi do Azji sprzyja również rosnąca 
populacja, która przekłada się na wzrost 
konsumpcji – komentuje Małgorzata Ce-
belińska.

Wyzwania eksportowe to tylko jeden 
z czynników kształtujących politykę SM 
Mlekpol, która priorytetowe znaczenie 
przypisuje zapewnieniu ciągłości dostaw 
dla polskich konsumentów. Małgorzata 
Cebelińska podkreśla, że mimo trudności 
relacje z partnerami biznesowymi w na-
szym kraju zostały utrzymane.

- Kontakty te oceniamy pozytywnie, 
chociaż w tym kryzysowym czasie są one 
utrudnione. Kontaktujemy się za pomo-
cą e-mail i telekonferencji, jednak bar-

dzo brakuje nam spotkań bezpośrednich, 
które umożliwiłyby prezentację nowych 
produktów oraz pogłębioną rozmowę do-
tyczącą rynku mleczarskiego. Kluczową 
kwestią jest sytuacja polskich rolników 
i konieczność wsparcia ich pracy oraz roz-
woju gospodarstw. Dlatego rozmawia-
my o usprawnieniu procesów logistycz-
nych i operacyjnych oraz o przyspieszeniu 
płatności. Cieszą nas pozytywne reakcje 
i otwartość naszych partnerów. Czujemy, 
że los polskich rolników nie jest im obo-
jętny - przyznaje Małgorzata Cebelińska.

Zdaniem dyrektor handlu w SM 
Mlekpol odpowiednim rozwiązaniem by-
łoby tzw. trójprzymierze, czyli wspólne 
mechanizmy wypracowane przez rolni-
ków, przetwórców i przedstawicieli han-
dlu. Jak zauważyła, pozwoliłoby to wypra-
cować system m.in. dostosowywania cen 
produktów mleczarskich do aktualnych 
warunków ekonomiczno-gospodarczych. 
Jak przekonuje Małgorzata Cebelińska, 
należy zapewnić rolnikom opłacalność 
produkcji i zachęcić do rozwoju. Rozwią-
zania tego typu już z powodzeniem funk-
cjonują m.in. w Niemczech i we Francji.

Podczas debaty Małgorzata Cebeliń-
ska poruszyła również kwestię trendów 
konsumenckich, które uwidoczniły się 
w czasie epidemii.

 – Przede wszystkim obserwujemy po-
pyt na produkty długoterminowe, które 

na początku pandemii były intensywnie 
kupowane. Wraz z nadejściem wiosny po-
wrócił również trend na produkty świeże 
i fermentowane. Dla konsumentów nową 
wartością stało się również bezpieczeń-
stwo, przyczyniając się do rozwoju sek-
tora e-commerce. Czy ten model będzie 
obowiązywał również za kilka miesięcy? 
Wszystko zależy od sytuacji epidemicz-
nej i czasu pozostawania w okresie izolacji 
społecznej – wyjaśnia Małgorzata Cebe-
lińska. 

Dyrektor handlu SM Mlekpol zwró-
ciła również uwagę na duże zaufanie do 
produktów lokalnych, naturalnych i wy-
tworzonych w procesie zrównoważonego 
rozwoju.

Jej zdaniem głównym zmartwieniem 
dla branży mleczarskiej pozostaje obni-
żenie zarobków i wzrost poziomu bezro-
bocia, które wprost przełoży się m.in. na 
zmniejszenie popytu na produkty pre-
mium. SM Mlekpol wychodząc naprzeciw 
tym zmianom zaproponowała konsumen-
tom nowe, ekonomiczne produkty – tań-
sze lecz zachowujące swoją wysoką jakość. 
Należą do nich m.in. sery w plastrach 
i porcjach, dostępne w gramaturach 400 g 
i 700 g, które zastępują produkty z trady-
cyjnej lady. 

- SM Mlekpol inwestuje w produkty 
zdrowe, naturalne o prostym składzie, któ-
re produkowane są wyłącznie z polskiego 

mleka. Dlatego tak istotna jest współpraca 
z rodzimymi dostawcami, która gwarantu-
je najwyższą jakość i naturalny smak pro-
duktów – przekonuje Małgorzata Cebeliń-
ska, dyrektor handlu SM Mlekpol. 

*  *  *
Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol 
w Grajewie to od lat niekwestionowany 
lider rodzimego mleczarstwa oraz jeden 
z dwudziestu największych przetwórców 
mleka w Europie. Jako pierwszy podmiot 
skupowy w Polsce SM Mlekpol w tym 
roku przekroczyła granicę 1,93 mld li-
trów skupionego mleka rocznie wyłącz-
nie z własnej bazy skupowej. To ponad 5,3 
milionów litrów mleka dziennie od 9500 
producentów. Produkty Mlekpolu po-
wstają w 13 nowoczesnych i wysoko wy-
specjalizowanych zakładach produkcyj-
nych w: Grajewie, Zambrowie, Mrągowie, 
Kolnie, Sejnach, Bydgoszczy, Sokółce, Dą-
browie Białostockiej, Radomiu, Zwoleniu, 
Gorzowie Wielkopolskim i Suwałkach. 

Mlekpol w swojej ofercie posiada: mle-
ko pasteryzowane i UHT, śmietany, śmie-
tanki, napoje fermentowane, masło, twa-
rogi, serki wiejskie i śmietankowe oraz 
sery żółte. 

Flagowymi markami Mlekpolu są: Ła-
ciate, Maślanka Mrągowska, Milko, Ma-
zurski Smak, Mlekpol, Rolmlecz oraz Bia-
łe.

Małgorzata Cebelińska  
o wyzwaniach stojących przed  

branżą mleczarską w czasie epidemii

O wyzwaniach 
stojących przed branżą 
mleczarską w czasie 
epidemii Małgorzata 
Cebelińska, dyrektor 
handlu SM Mlekpol 
dyskutowała podczas 
Europejskiego 
Kongresu 
Gospodarczego, 
zorganizowanego  
w tym roku online
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- Wypadki drogowe - tragedie ludzkie 
i olbrzymie koszty

- Nowoczesna i bezpieczna 
infrastruktura drogowa oraz in-
teligentne pojazdy mogą ura-
tować życie pod warunkiem 
przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego. 

- Coraz mniej ograniczeń 
w związku z epidemią, to więcej 
wyjazdów również tych rekre-
acyjnych. GDDKiA przypomi-
na najważniejsze zasady i dobre 
praktyki na drodze. 

Kosztowne wypadki drogowe 
i nieodwracalne tragedie

Wypadki drogowe często 
kończą się tragedią ludzką. Bez-
myślność, brawura, a czasami al-
kohol skutkują niepowetowaną 
stratą w społeczeństwie. Więk-
szości tych zdarzeń można było-
by zapobiec. Wystarczy niewie-
le - spokój, opanowanie, zdrowy 

rozsądek i zachowanie szczegól-
nej ostrożności z poszanowa-
niem pozostałych uczestników 
ruchu drogowego. 

Wypadki drogowe to rów-
nież olbrzymie koszty dla pań-
stwa i zarządców dróg. Zgodnie 
z raportem Krajowej Rady Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego 
wypadki na wszystkich drogach 
w Polsce (również tych, które 
nie są zarządzane przez GDD-
KiA) to koszt 56,6 mld złotych. 
Z raportu KRBRD, gdzie ujęto 
wszystkie drogi (krajowe, gdzie 
zarządcą jest GDDKiA, ale rów-
nież wojewódzkie, powiatowe, 
gminne), wynika, że koszty jed-
nostkowe wypadków i kolizji 
drogowych w 2018 roku wynio-
sły:

• koszt jednostkowy ofiary 
śmiertelnej - 2,4 mln zł; 

• koszt jednostkowy ofiary 
ciężko rannej - 3,3 mln zł; 

• koszt jednostkowy ofiary 
lekko rannej - 48,2 tys. zł;

• koszt jednostkowy wypad-
ku drogowego - 1,4 mln zł;

• koszt jednostkowy kolizji 
drogowej - 26,7 tys. zł.

Wypadki a koszty 
infrastruktury drogowej

Podczas zdarzeń drogowych 
uszkodzeniu ulegają nie tylko po-
jazdy biorące w nim udział, ale 
również elementy infrastruktury 
drogowej. Skalę niech zobrazu-
ją dane statystyczne z ubezpie-
czenia infrastruktury drogowej 
zarządzanej przez GDDKiA 
oraz OC sprawców wypadków. 
W 2018 roku odnotowano nieco 
ponad 12 tys. szkód na kwotę po-
nad 41 mln złotych. W 2019 roku 
było to już blisko 13 tys. szkód na 
kwotę prawie 49 mln zł.

Na skutek zdarzeń drogowych 
uszkodzeniu ulegają nie tylko 

znaki drogowe, barie-
ry energochłonne, bra-
mownice czy ekrany 
akustyczne. Na skutek 
pożarów pojazdów lub 
wycieku substancji nie-
bezpiecznych uszko-
dzeniu ulega czasami 
nawierzchnia. W 2019 
roku koszt naprawy na-
wierzchni dróg zarzą-
dzanych przez GDD-
KiA i uszkodzonych 
w wyniku wypadków 
drogowych wyniósł 
blisko 900 tys. zł 

Bezpieczeństwo na drodze 
w dużej mierze zależy  
od nas samych

Bezpieczeństwo na 
drodze w dużej mierze 
zależy od nas samych. 
Po raz kolejny GDD-
KiA przypomina o naj-
ważniejszych zasadach 
i dobrych praktykach. 
Zachęca też do stoso-
wania się do poniższe-
go dekalogu rozsądne-
go kierowcy.

• Kierowco - patrz na znaki 
o zmiennej treści

• Kierowco - utrzymuj bez-
pieczny odstęp

• Kierowco - korytarz życia 
może uratować niejedno życie

• Kierowco - pas awaryjny 
tylko do awaryjnych sytuacji

• Kierowco - włączaj się bez-
piecznie do ruchu i korzystaj 
z „suwaka”

• Kierowco – zapamiętaj ten 
numer 19 111

• Kierowco - świeć przykła-
dem, skupiaj się na drodze i dbaj 
o odpoczynek 

Informacje o warunkach ruchu po 
drogach krajowych

Najświeższe informacje na 
temat sytuacji na drogach krajo-
wych zarządzanych przez GDD-
KiA dostępne są na stronie in-
ternetowej www.gddkia.gov.pl, 

w zakładkach „Serwis dla kierow-
ców” oraz „Mapa kamer monito-
rujących”, w której znajdują się 
aktualne odczyty z 550 stacji me-
teorologicznych wraz z obrazami 
sytuacji drogowej rejestrowany-
mi przez ponad 1300 kamer.

Kierowcy powinni zwracać 
uwagę na komunikaty wyświe-
tlane na znakach zmiennej tre-
ści umieszczonych przy drogach 
krajowych i stosować się do wy-
świetlanych tam informacji.

W przypadku, gdy dostęp do 
Internetu jest utrudniony, sko-
rzystać można z ogólnodostęp-
nego w całej Polsce numeru in-
formacji drogowej GDDKiA 19 
111, gdzie na bieżąco dyżurni 
pełniący dyżur przekażą infor-
mację o utrudnieniach i warun-
kach ruchu. 

Przetarg na kolejne odcinki S19 
w województwie podlaskim 

GDDKiA rozpoczyna postępowanie przetargowe na projekt i budowę dwóch 
fragmentów drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim. To 10-kilome-
trowy odcinek Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód oraz prawie 13-kilome-
trowy odcinek od węzła Białystok Południe do miejscowości Ploski nad Narwią.

- Via Carpatia, droga ekspresowa S19 to dla Polski Wschodniej 
i Podlasia szansa na rozwój, nowe inwestycje i miejsca pracy. Realiza-
cja tego projektu obejmuje także budowę obwodnicy Białegostoku, 
która pozwoli mieszkańcom tego miasta na odetchnięcie od uciążli-
wego ruchu tranzytowego – powiedział wiceminister infrastruktury 
Rafał Weber.

Odcinki S19 Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód oraz Bia-
łystok Południe - Ploski są elementem przyszłego szlaku komunika-
cyjnego Via Carpatia łączącego kraje nadbałtyckie z południem Eu-
ropy. Jednocześnie są przedłużeniem tzw. Południowej Obwodnicy 
Białegostoku: Krynice - Dobrzyniewo - Białystok w kierunku na pół-
noc i zachód od miasta oraz Białystok Południe - Ploski na południe 
od Białegostoku, w stronę Lublina.

Oba fragmenty S19 to w sumie około 23 kilometry dwujezdniowej 
drogi ekspresowej w przekroju 2x2, przystosowanej do ciężkiego ru-
chu. Technologię wykonania konstrukcji nawierzchni (beton cemen-
towy lub  nawierzchnia bitumiczna) wybierze wykonawca.

Na odcinku Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód zaplano-
wany został węzeł Białystok Zachód łączący S19 z drogą ekspresową 
S8. Zadanie obejmować będzie budowę Miejsca Obsługi Podróżnych, 
Obwodu Drogowego, 14 obiektów inżynierskich, w tym dwóch mo-
stów - nad rzeką Supraśl i rzeką Białą, a także wiaduktu kolejowego 
nad torami linii Białystok - Ełk. Na odcinku Białystok Południe – Plo-
ski przewidziano budowę węzła Zabłudów oraz przeszło 150-metro-
wego mostu nad doliną Narwi.

Zawarcie umów z wykonawcami zadań jest planowane w IV kwar-
tale 2020 r.

Kosztowne wypadki. 
GDDKiA przypomina 
najważniejsze zasady  

i dobre praktyki na drodze
Od kilku lat GDDKiA zwiększa długość nowoczesnych dróg szybkiego ruchu. Poprawia 
stan dróg krajowych, realizując na sieci kolejne inwestycje. Drogi i pojazdy stają się bez-
pieczniejsze, jednak to nie wystarczy, jeżeli użytkownicy dróg nie będą przestrzegać prze-
pisów ruchu drogowego i zachowywać zdrowego rozsądku.
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Od 21.04.2020 r. w Tygodniku Narew publikuje-
my fragmenty tomu 3 „Meandrów losu”. Auto-
rem jest Zenon Krajewski. Akcja w tym tomie 
dzieje się w ciągu kilkunastu dni po ataku Nie-
miec na Sowiety w 1941 r. i dotyczy początków 
Holocaustu na naszych ziemiach. To zdaniem 
autora najważniejszy tom w całym jego cyklu 
powieściowym.

Już o dziewiątej wieczorem Elian i Sa-
muel byli po kolacji i usiedli na ławecz-
ce przed domem, czekając na zmierzch. 
Przedtem obejrzeli raz jeszcze dwukół-
kę i otworzyli drzwi do prowizorycznej 
stajni, w której trzymali Narwana. Za-
mierzali jednak poczekać z jego zaprzę-
ganiem aż do zapadnięcia zmroku. 

- Jak ci się widzi ta nasza eskapada, 
kuzynie? – spytał Elian jakby od nie-
chcenia.

- Myślę, że masz rację, że nie nale-
ży z tym zwlekać, ale nawet gdybyś jej 
nie miał i mimo to uparł się, że jedziesz, 
pojechałbym z tobą. Zrobiłbym to dla 
Hannah. Bardzo ją polubiłem, chociaż 
to ty jesteś moją rodziną.

- Oboje jesteśmy twoją rodziną. 
Przygarnąłeś nas, gdy tego potrzebowali-
śmy. Zrobiłeś to mimo, że masz sam liczną 
rodzinę. Nigdy ci tego nie zapomnę.

- Ale niebawem wyjedziesz.
- Wyjedziemy, bo mamy już z powro-

tem nasz dom. W Łomży będziemy razem 
z najbliższymi. Sam nie wiem jak to się sta-
ło, że Hannah chciała tu jeszcze zostać.

- Nie mówiła ci, ale pewnie obawiała 
się ostrzału, bombardowania w mieście, 
a Stawiski to taka duża wieś. Nie jest war-
ta obrony. Sądziliśmy, że będzie tu spokój. 
I tak właśnie jest.

- Czyli byliście w zmowie – obruszył 
się Elian. – Jak mogłeś knuć przeciwko 
mnie? – spytał pół żartem, pół serio.

- Z tobą to nigdy nie wiadomo. Jak 
się na coś uprzesz, to nie ustąpisz. Nie 
chciałem cię namawiać. Wiedziałem, że 
mogę z tobą wygrać tylko działając po-
przez Hannah. Ona przeforsuje u ciebie 
wszystko. Jak pomyślała, że lepiej będzie 
jej u mamy, to tak musiało być, a ty potem 
ścianę gryzłeś z tęsknoty. 

- Masz rację. Tak było. Wariowałem tu 
bez niej. Dobrze, że to było w lecie i wcze-
sną jesienią, a na zimę wróciła. Wtedy za-
cząłem jeździć na te zakazane wsie. Mia-
łem mniej czasu na myślenie. Niemniej 
wieczory były ciężkie.

- Widzieliśmy to i współczuliśmy ci, ale 
nie mogliśmy o tym mówić.

- Wiem, byliście tu mi jak ojciec i mat-
ka. Sam nie wiem czy powinienem stąd 
wyjeżdżać. Może powinniśmy być razem 
na dobre i złe. Wspierać się i pomagać na-
wzajem. Mówię serio.

Elian objął kuzyna i przytulił się do 
niego. Samuel zmierzwił mu tylko włosy 
i wstał z ławki.

- Koniec z tymi rzewnościami, mój 
chłopcze. Zaprzęgajmy twojego wałacha. 
Po cichu i powoli, ale róbmy już to zamiast 
się mazgaić – klepnął chłopaka po ramie-
niu.

- No to do roboty, kuzynie.
Przyprowadzili Narwana do dwukółki  

i w kilka minut koń był zaprzęgnięty i go-
towy do drogi. Zmierzchało się. Postano-
wili zatem już dłużej nie czekać. Usadowili 
się w dwukółce i ruszyli.

Wyjechali na ulicę, aby po dwóch mi-
nutach skręcić w lewo, już na właściwą, 
żwirowaną drogę, prowadzącą do Roga-
li, Sokołów i Roman, a dalej do Wilamo-
wa i Słucza. Niby drogi do przebycia mieli 
niewiele, bo niecałe dziesięć kilometrów, 
ale chcąc przemieszczać się cicho i bez-
piecznie, musieli jechać wolno. Żwirówka 
najeżona była koleinami, więc trzeba było 
jechać ostrożnie. Lampy, którą wzięli ze 
sobą, nie zamierzali zapalać tak długo jak 
się da. Najpierw chcieli przyzwyczaić oczy 
do szarówki, a potem coraz głębszej ciem-
ności.

Początkowo, na pierwszym, ponad 
dwukilometrowym odcinku do Roga-
li, nawet ze sobą nie rozmawiali. Jechali 
w milczeniu, skupiając się na rozpoznawa-
niu zarysu otoczenia i konturów przydroż-
nych drzew. 

Cisza, która aż dzwoniła w uszach, 
była wszechobecna. Ciepłe, nagrzane ca-
łodziennym upałem, powietrze czyniło 
podróż przyjemną. I tylko uprzykrzał ją 
strach, że nagle mogą spotkać na drodze 
kogoś, kto zada niepotrzebne pytania, na 
które oni nie powinni udzielać odpowie-
dzi. Nie obawiali się spotkać Niemców. 

Wehrmacht przemieszczał się główny-
mi drogami, a wojska, mające zadanie za-
pewnić spokój i porządek na zajętych zie-
miach, miały jeszcze czas, aby to zrobić. 
Kuzyni, dla zapewnienia sobie bezpie-
czeństwa, trzymali jednak pod siedzeniem 
ponad metrowej długości i grubości mę-
skiej dłoni drewnianą broń „białą”, a tak-
że noże. Ci dwaj mężczyźni z owieczka-
mi prowadzonymi na rzeź mieli niewiele 
wspólnego.

- Zaraz miniemy Rogale po lewej – 
odezwał się w końcu Elian.

- Wiem, przecież jestem tutejszy. 
W Stawiskach się urodziłem i przeżyłem 
całe życie.

- Oswoiłem się już z tym pierwszym 
strachem. A ty, Samuelu?

- Ja uspokoję się, gdy wrócę do domu. 
I ciemno, i straszno. Trudno jednoznacz-
nie powiedzieć co z czego wynika.

- Dobrze, że zabudowania tych Roga-
li są oddalone od drogi. Te pierwsze co 
prawda tylko kilkadziesiąt metrów, ale 
ciężko dostrzec cokolwiek, to i nikt nie zo-
baczy co się dzieje na trakcie.

- Takiego komfortu nie będziesz miał 
ani w Sokołach, ani w Romanach, bo mu-
sisz przejechać między zabudowaniami. 

- No, ale będzie już później i mało kogo 
uświadczysz na dworze.

- W taką ciepłą noc ludzie długo sie-
dzą na ławkach, wietrząc chałupy przed 
spaniem. Naszą broń trzymałbym pod 
ręką. 

- A ja raczej bym nie odzywał się i nie 
prowokował nikogo, Samuelu. Chyba, że 
zatrzymają naszego konia. Ale i wtedy nie 
wyciągałbym tego naszego orużija. Nie 

mamy innej szybszej drogi powrotu do 
Stawisk. Musimy wracać tym samym trak-
tem.

- Co racja to racja. Zobacz, pogoniłeś 
trochę Narwana i już jesteśmy pod Soko-
łami. Nie gadajmy teraz, aż miniemy tą 
wieś.

- Masz rację, kuzynie. Już zamykam 
usta i nadstawiam ucha. 

- Musisz też mocno trzymać lejce. 
Droga tu wije się wśród zabudowań. 
Nie uszkodź jakiejś bramy czy stodo-
ły, bo wtedy to mielibyśmy kłopoty. 
Już i tak jestem kłębkiem nerwów.

- Dobrze. Już ani słowa i zdwojo-
na uwaga – obiecał Elian.

Wjechali w zabudowania Sokół. 
Wiernik mimowolnie pogonił Nar-
wan, który zareagował natychmiast, 
przechodząc w stępa. Na ławkach 
przydrożnych kuzyni nie zauważyli 
nikogo, ale w zagrodach ludzie jesz-
cze się kręcili. Po kilku dłużących im 
się minutach Elian i Samuel wyjecha-
li jednak poza wieś i odetchnęli. Nikt 
ich nie zaczepił, a może nawet i nie za-
uważył. 

Najtrudniejszy etap podróży był 
jednak jeszcze przed nimi. Dwa kilo-
metry dalej znajdowała się kościel-
na wieś Romany. Wiernik miał już 
związane z nią nieprzyjemne przeży-
cia sprzed kilku miesięcy. Postanowił 
podzielić się informacją o nich z Sa-
muelem. Znów mogli rozmawiać. Po 
opuszczeniu Sokół po prawej stronie 
drogi aż do Roman ciągnęły się zagajni-
ki. Teren leśny stwarzał pewniejszą oka-

zję do ucieczki i skutecznego ukrycia się, 
niż otwarta przestrzeń.

- No to przed nami Romany – odezwał 
się znów Elian. – Miałem tam kilka mie-
sięcy temu, jeszcze zimą, niezłą przepra-
wę. Kilku chłopów niechybnie przetrze-
pałoby mi skórę, gdyby nie interweniował 
Begier. Jemu zawdzięczam obronę.

- A czym się im naraziłeś?
- Samą obecnością, kuzynie. Udziela-

łem porady leczniczej pewnej kobiecie, 
a tu mnie znienacka otoczyło kilku chło-
pa. A wcześniej dwóch poprowadziło Be-
giera niby do księdza na rozmowę. My-
ślałem już, że nieźle oberwę, ale Janka coś 
tknęło i wyrwał się tym chłopom, którzy 
prowadzili go na plebanię. Zawrócił i do-
biegł do mnie, gdy było ze mną już kru-
cho. Dlatego tu bez wahania pochwycę za 
konar, który położyłem pod siedzenie.

- O ile zajdzie taka potrzeba, rzecz ja-
sna – dodał Lewent.

- Oczywiście. Nie chciałbym zgrywać 
bohatera, jeśli udałoby się w spokoju osią-
gnąć nasz cel.

- No to masz i Romany przed sobą, ku-
zynie. Podgonisz konia?

- Nie, nawet zwolnię, aby trochę od-
począł. Zbliża się jedenasta. Mało kto bę-
dzie jeszcze poza domem. Tak sądzę. Broń 
swoją trzymaj jednak w pogotowiu.

- Nie strasz mnie bardziej. I tak jadę tu 
z tobą niemal z duszą na ramieniu.

- Nie bój się! Damy sobie radę. W razie 
kłopotów pogonię wałacha batem.

- I urwiemy koło. Wtedy to naprawdę 
znajdziemy się w opałach.

- Już ani słowa, Samuelu. Wjeżdżamy 
do wsi.

literatura
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Zarząd województwa podlaskiego 
przeznaczył ponad 2 mln zł na przy-
stosowanie budynków do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. W su-
mie sześć placówek z regionu otrzyma 
dotacje w tym m.in. Łomża oraz Sta-
wiski.

W ramach Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON), 
zarząd województwa podlaskie-
go postanowił przeznaczyć po-
nad 2 mln zł na przystosowanie 
budynków do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami.

- Jako zarząd województwa 
wspieramy inwestycje czy pro-
jekty, które mają na celu dostoso-
wanie obiektów do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami - mówi 
Artur Kosicki, marszałek woje-
wództwa podlaskiego.

Poprzez Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, jednym z be-
neficjentów jest Miasto Łomża. 
Dotacja, która wynosi 197 455 
zł ma przyczynić się do przebu-

dowy pomieszczeń w budyn-
ku Publicznego Przedszkola nr 
4 z Oddziałami Integracyjnymi 
i Miejskiego Żłobka nr 2 przy ul. 
Spółdzielczej 8.

Gmina Stawiski natomiast 
otrzyma 1 200 000 zł na budowę 
hali sportowej przy ul. Polowej 
12 w Stawiskach.

W związku z projektem, 
podlaskie władze podpisały już 
pierwszą w tym roku umowę, 
a mianowicie z Miastem Biały-
stok.

- W ramach tej pomocy, pod-
pisujemy pierwszą z sześciu 
umów. To umowa z Miastem Bia-
łystok na kwotę prawie 300 tysię-
cy złotych - mówi Artur Kosicki, 
marszałek województwa podla-
skiego.

Umowa z Miastem Białystok 
dotyczy rozbudowy, przebudowy 
i modernizacji budynku Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
Nr 2, przy ul. Mazowieckiej 35. 
Dotacja wynosi 298 167 zł.

 W ramach inwestycji pla-

nowane jest zwiększenie licz-
by gabinetów i ich adaptacja do 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. Poszerzy to ofertę skie-
rowaną do dzieci i młodzieży 
oraz ich rodzin tj. m.in.: Trening 
Umiejętności Społecznych, Gru-
pa Wsparcia dla Rodziców Osób 
Niepełnosprawnych czy prowa-
dzenie terapii indywidualnej np. 
dla uczniów z autyzmem.

Dofinansowanie ze środków 
PFRON otrzymają również:

Powiat Białostocki na przebu-
dowę Domu Pomocy Społecznej 
„Jawor” w Jałówce - 307 641 zł;

Powiat Augustowski na re-
mont łazienki – likwidację barier 
architektonicznych dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych w bu-
dynku, w którym znajduje się Po-
radnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Augustowie - 10 815 zł;  

Miasto Suwałki na likwida-
cję barier architektonicznych 
w Szkole Podstawowej nr 2 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Aleksandry Piłsudskiej w Su-

200 tysięcy medycznych kombine-
zonów ochronnych zakupiła w Turcji 
i sprowadza do Polski fundacja Earth 
Wardens utworzona w Łomży.  Dostar-
czy je placówkom ochrony zdrowia 
i innym instytucjom zaangażowanym 
w walkę w epidemią Covid-19.  Na 
prośbę Marka Olbrysia, wicemarszał-
ka województwa podlaskiego, część 
tej pomocy pozostanie w wojewódz-
twie podlaskim.    

- To znakomity przykład 
wspomagania ochrony zdrowia 
przez biznes: firma ma dobre 
wyniki finansowe i tym swoim 
powodzeniem chce się podzie-
lić. Zostałem poinformowany, 
że właściciele firmy AQT Wa-
ter (dawniej Aquatech), którzy 
są także założycielami fundacji, 
postarali się zakupić certyfiko-
wane kombinezony, które prze-
każą m. in. szpitalom w Łomży, 
Grajewie, Kolnie Wysokiem Ma-
zowieckiem i Zambrowie oraz 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Łomży. Pew-
na część pozostanie także w re-
zerwie, którą będę mógł skiero-
wać tam, gdzie wskażą  potrzeby. 
Bardzo dziękuję. Także za to jak 
znakomitą wizytówką gospodar-
czą regionu jest firma odnosząca 
sukcesy w tak ważnych dziedzi-

nach jak zaopatrzenie w wodę 
i ochrona środowiska – powie-
dział wicemarszałek Marek Ol-
bryś.

Na zaproszenie prezesa AQT 
Water Wojciecha Babińskiego 
i Maciej Pawluka z zarządu spół-
ki (obaj tworzą także władze fun-
dacji „Opiekunów Ziemi”) obej-
rzał pierwszą dostawę 40 tysięcy 

sztuk kombinezonów, które do-
tarły do Łomży w sześciu turec-
kich ciężarówkach. Kolejnych 60 
tysięcy jest w drodze.

- Nasza fundacja powstała 
w 2019 roku. Dzięki wcześniej-
szym firmowym kontaktom mię-
dzynarodowym trafiliśmy na 
producenta kombinezonów me-
dycznych dla lekarzy i personelu 

„na pierwszej linii  frontu” walki 
z pandemią – wyjaśnił Wojciech 
Babiński.

Jak uzupełnił jego współ-
pracownik, Maciej Pawluk, 
fundacja przeprowadziła grun-
towne badania, aby zdobyć 
jednorazowe kombinezony 
ochronne spełniające wymogi 
bezpieczeństwa. Starannie tak-

że sprawdziła, gdzie przydadzą 
się najbardziej. 

- Na pewno będą to szpita-
le, ale także np. domy pomocy 
społecznej w województwach 
mazowieckim, wielkopolskim 
czy śląskim, gdzie sytuacja bar-
dzo się pogorszyła. Najpierw 
jednak, oczywiście, zadbamy 
o nasz region. Wielkie placówki 
w wielkich ośrodkach medycz-
nych mają na ogół finansowanie, 
w trudniejszej sytuacji są te małe, 
które też muszą zapewniać bez-
pieczeństwo pracownikom – do-
dał Maciej Pawluk. 

AQT Water to notowana na 
giełdzie, ceniona i wielokrot-
nie nagradzana firma działają-
ca w branży przydomowych 
oczyszczalni ścieków i oczysz-
czania deszczówki. Na począt-
ku maja tego roku otrzymała na-
grodę Ministerstwa Środowiska, 
za patent, który uznany został za 
„najbardziej innowacyjną polską 
technologię środowiskową roku 
2019”. W 2018 roku zdobyła tak-
że nagrodę Wschodniego Klastra 
Budowlanego. Jak wyjaśnia Woj-
ciech Babiński, w Łomży powsta-
ją instalacje – od zbiorników ze 
specjalnych tworzyw po elektro-
niczne „mózgi” sterujące – które 
wędrują na cały świat. 

- W Europie można je zna-
leźć praktycznie w każdym kraju, 
a najdalszych odbiorców mamy 
np. w Papui – Nowej Gwinei, 
Mongolii czy w obozach syryj-
skich uchodźców – poinformo-
wał Wojciech Babiński.   

4,4 mln zł na rozwój ekonomii 
społecznej w subregionie 

łomżyńskim
Zarząd województwa podlaskiego przyznał 4,4 mln zł na 
rozwój ekonomii społecznej w subregionie łomżyńskim. 
Wsparcie otrzyma Stowarzyszenie Europartner Akade-
micki Klub Integracji Europejskiej .

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego, przyznano dofinansowanie na rozwój ekonomii społecz-
nej w subregionie łomżyńskim. Decyzją podlaskich władz wsparcie 
w wysokości 4,4 mln zł otrzyma Stowarzyszenie Europartner Akade-
micki Klub Integracji Europejskiej.

W swojej koncepcji projekt zakłada tworzenie miejsc pracy 
w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych wa-
runków do ich rozwoju przez trzy lata, a konkretnie do 30 czerwca 
2023 roku. W jego zakres wchodzi m.in. szkolenia z zakładania i pro-
wadzenia takowych przedsiębiorstw, szkolenia zawodowe, wizyty stu-
dyjne, doradztwo np. biznesowe, prawne, finansowe, księgowe czy 
marketingowe. Jednym z celów jest także objaśnienie funkcjonowania 
inkubatorów przedsiębiorczości społecznej. 

W ramach projektu wsparciem objętych zostać ma 857 osób. 
Przedsięwzięcie zakłada, że już po jego zakończeniu 147 osób, zagro-
żonych ciężką sytuacją, ubóstwem czy wykluczeniem społecznym, 
nadal będzie miało pracę. Przewidziane jest również dofinansowanie 
na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 

Wartość całego projektu wynosić ma 4,7 mln zł. Wyłoniony został 
w konkursie w ramach działania 7.3 Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podlaskiego, a więc Wzmocnienie roli eko-
nomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa 
podlaskiego.

Łomża i Stawiski z dofinansowaniem,  
by pomóc niepełnosprawnym

Łomżyńska firma i fundacja  
na froncie walki z pandemią  

Od lewej Wojciech 
Babiński prezes 
AQT Water, 
Stanisław 
Kuligowski  
i Marek Olbryś 
wicemarszałek 
województwa 
podlaskiego
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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.

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.

Kukurydza mielona bigbak. Śniado-
wo k. Łomży. Tel. 660 260 555.

Sprzedam altanę 3x3 m, drewniana - 
500 zł, stan dobry oraz okna plastiko-
we 117 x 170 - 6 szt. używane - 50 zł/
sztuka. Tel. 512 560 894.

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.

Mieszkanie 2 pokoje w Warszawie na 
Bemowie do wynajęcia. Tel. 509 114 
008.

Szukam pokoju do wynajęcia na tere-
nie Łomży. Tel. 691 606 432.

Wynajmę lokal 120 m2: na rogu Pił-
sudskiego i Legionów obok Żabki. Tel. 
512 560 894.

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.

Pożyczki pozabankowe pod grunty 
rolne i nieruchomości bez Bik, umo-
wa notarialna, RRSO 36%, szybko 
i uczciwie. Tel.577 873 616.

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 
NIEOKRESLONY! 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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Już od najbliższej środy, 3 czerwca, 

rusza nabór wniosków o premie dla 

młodych rolników, którzy samodzielnie 

prowadzą gospodarstwo. Mogą oni 

otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR 

będzie przyjmować wnioski do 1 

sierpnia. W ubiegłym roku młodzi 

rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.
Od 3 czerwca młodzi rolni-

cy, którzy chcą rozwijać swoje 
gospodarstwo, będą mogli sta-
rać się o dofinansowanie. Kwo-
ta jest niebagatelna – to 150 tys. 
zł. Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa będzie 
przyjmowała wnioski przez naj-
bliższe dwa miesiące – do 1 sierp-
nia 2020 r.

- To już kolejny, 6 nabór 
wniosków w ramach operacji 
typu „Premie dla młodych rolni-
ków”. Wsparcie to jest zachętą dla 
młodego pokolenia do rozwija-
nia rolniczego biznesu. Nie tylko 
pozwala zachować opłacalność 
produkcji rolnej, ale przekłada 
się również, w dłuższej perspek-
tywie czasowej, na jej zwiększe-
nie, stąd rosnąca popularność 
tego programu. Z roku na rok za-
uważamy coraz większe zainte-
resowanie tym rodzajem wspar-
cia – mówi Tomasz Nowakowski 
Prezes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 

W pierwszym roku naboru 
(2015 r.) do ARiMR wpłynęło 
3 313 wniosków, a dwa lata póź-
niej 4 903. W 2018 r. było ich już 
5 411, natomiast w 2019 roku po-
nad 7 tys.

Wsparcie mogą otrzymać osoby,  
które m. in.:

- w dniu złożenia wniosku 
mają nie więcej niż 40 lat;

- posiadają odpowiednie kwa-
lifikacje zawodowe (lub uzupeł-
nią je w ciągu 36 miesięcy od 
dnia doręczenia decyzji o przy-
znaniu pomocy);

- posiadają gospodarstwo rol-
ne o powierzchni minimum 1 ha;

- rozpoczęły prowadzenie 
działalności rolniczej nie wcze-
śniej niż 24 miesiące przed dniem 
złożenia wniosku;

- posiadają lub utworzą gospo-
darstwo o wielkości ekonomicz-
nej mieszczącej się w przedziale 
od 13 tys. euro do 150 tys. euro;

- przedłożą biznesplan doty-
czący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?
Premia musi w całości zostać 

przeznaczona na prowadzenie 
gospodarstwa lub przygotowa-
nie do sprzedaży wytwarzanych 
w nim produktów rolnych. Mi-
nimum 70% premii należy prze-
znaczyć na inwestycje w środki 
trwałe. Środki będą wypłacane 
w dwóch ratach:

- 120 tys. zł – na wniosek 
o płatność, po spełnieniu przez 
młodego rolnika określonych 
warunków;

- 30 tys. zł – po realizacji biz-
nesplanu.

Wnioski będą przyjmowa-
ły oddziały regionalne ARiMR. 
Można je będzie składać dro-
gą elektroniczną, osobiście lub 
przesłać pocztą.

Więcej informacji na stronie 
www.arimr.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego Oddział Regionalny w Bia-
łymstoku informuje, że zgłoszenie 
wypadku przy pracy w gospodarstwie 
rolnym jest obligatoryjnym warun-
kiem ubiegania się o prawo do jedno-
razowego odszkodowania. 

Po przyjęciu zgłoszenia wy-
padku właściwa jednostka or-
ganizacyjna Kasy niezwłocznie 
wszczyna postępowanie dowo-
dowe w celu wyjaśnienia oko-
liczności i przyczyn wypadku. 
W przypadku uznania zdarzenia 
za wypadek przy pracy rolniczej 
ubezpieczonemu rolnikowi, do-
mownikowi i pomocnikowi 
rolnika, który w wyniku tego 
wypadku doznał stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu, lub członkom rodzi-
ny ubezpieczonego zmarłego 
wskutek wypadku przy pracy 

rolniczej, przysługuje jednora-
zowe odszkodowanie. Oznacza 
to, że przy spełnieniu wszystkich 
wymaganych prawem warun-
ków, następuje wypłata świad-
czenia.

- Oddział co roku prowa-
dzi zintensyfikowane działa-
nia informacyjne kierowane do 
rolników, które przypomina-
ją im o obowiązku niezwłocz-
nego zgłaszania wypadków do 
KRUS. Pomimo to, w ostatnich 
latach nastąpił znaczny spadek 
procentowego udziału wypad-
ków zgłaszanych w terminie do 
14 dnia, a także wzrost udzia-
łu procentowego wypadków 
zgłaszanych po upływie 60 dni 
od zdarzenia. Uwidacznia się 
w tym przypadku rzeczywiste 
postępowanie rolników, którzy 
często zgłaszają zdarzenia wy-

padkowe ze znacznym opóź-
nieniem – wyjaśnia Anna Zo-
fia Ignatowicz-Grądzka p.o. 
dyrektora oddziału regionalne-
go KRUS w Białymstoku.

Zwłoka w zawiadomieniu 
Kasy o zdarzeniu może skutko-
wać znacznym utrudnieniem 
przy  przeprowadzaniu postępo-
wania dowodowego. 

- Zgodnie bowiem z postano-
wieniami ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, niedopeł-
nienie obowiązku zgłoszenia wy-
padku bez zbędnej zwłoki będzie 
oceniane przy ustaleniu okolicz-
ności i przyczyn wypadku oraz 
prawa do jednorazowego od-
szkodowania. Niejednokrotnie 
późne zgłoszenie zdarzenia może 
skutkować wydłużeniem całego 
postępowania powypadkowego, 
jeśli natomiast nie można usta-
lić jego okoliczności i przebiegu, 
Kasa może odmówić prawa do 
jednorazowego odszkodowania 
– dodaje  Anna Zofia Ignatowicz-
-Grądzka. 

Wypadek przy pracy w go-
spodarstwie rolnym można zgło-
sić na wiele sposobów,   nawet 
bez konieczności bezpośredniej 
wizyty w siedzibie Placówki Te-

renowej, czy Oddziału Regional-
nego: za pośrednictwem poczty, 
telefonu lub poczty elektronicz-
nej. Osobista, tradycyjna forma 
zgłoszenia wypadku jest w dal-
szym ciągu aktualna. Do przy-
jęcia zgłoszenia upoważnione są  
wszystkie oddziały regionalne i  
placówki terenowe KRUS. 

Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego Oddział 
Regionalny w Białymstoku 
przypomina więc wszystkim 
ubezpieczonym rolnikom o bez-
zwłocznym zgłaszaniu zdarzeń 
wypadkowych przy pracy w go-
spodarstwie rolnym, nie należy 
czekać ze zgłoszeniem do zakoń-
czenia leczenia czy rehabilitacji, 
przyśpieszy to postępowanie po-
wypadkowe w KRUS a tym sa-
mym wypłatę ewentualnego od-
szkodowania.

Niezwłoczne zgłoszenie wypadku  przy 
pracy w gospodarstwie rolnym do KRUS

Młody rolnik 2020.  
Dla kogo 150 tys. zł 

wsparcia?
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Zabezpiecz 
swój rower

Dzielnicowi z Komendy Miejskiej Po-
licji w Łomży prowadzą znakowanie 
rowerów. W miniony weekend mun-
durowi oznakowali 5 jednośladów. 
Jednocześnie apelują do cyklistów 
o właściwe zabezpieczanie ich przed 
kradzieżą.

Znakowanie pomaga ziden-
tyfikować odzyskany jednoślad 

w przypadku, gdy dojdzie do 
jego kradzieży. Zdarza się bo-
wiem, że podczas zgłaszania 
faktu utraty roweru, właściciele 
nie są w stanie podać żadnych 
informacji identyfikujących ro-
wer i nie mają ich nigdzie zapi-
sanych. Dlatego też policjanci 
zachęcają do zapisania numeru 
ramy, zrobienia zdjęcia, a także 
do oznakowania swojego jedno-
śladu. Właściciel oznakowanego 
roweru otrzyma od funkcjona-

riusza potwierdzenie wykonania 
znakowania, wraz ze spisanymi 
wszystkimi cechami identyfiku-
jącymi. Informacje takie pozo-
staną również w jednostce Po-
licji. Znakowanie rowerów na 
terenie powiatu łomżyńskie-
go wykonują dzielnicowi, po 
wcześniejszym kontakcie tele-
fonicznym. Jednocześnie poli-
cjanci przypominają o właści-
wym zabezpieczaniu rowerów 
przed kradzieżą. Najczęściej do 
kradzieży dochodzi przy pozo-
stawieniu jednośladów na tzw. 
„chwilę” w miejscach ogólnodo-
stępnych, np. przy sklepach czy 

w klatkach schodowych.
Funkcjonariusze z KMP 

w Łomży przypominają o kilku 
zasadach, które mogą uchronić 
rower przed kradzieżą:

- Nie pozostawiajmy nieza-
bezpieczonego roweru: na klat-
ce schodowej, pod sklepem, ban-
kiem... Korzystajmy z dobrych 
zabezpieczeń technicznych, któ-
re dostępne są na rynku.

- Jeżeli rower musimy zosta-
wić w piwnicy dopilnujmy, aby 
drzwi piwnicy były dobrze za-
bezpieczone, wyczulmy sąsiadów 
na problem zamykania głównych 
drzwi prowadzących do piwnic. 

Nie ułatwiajmy złodziejom do-
tarcia do tego typu miejsc.

- Zachowajmy kartę gwa-
rancyjną roweru, a jeśli już jej 
nie mamy, to spiszmy numer fa-
bryczny roweru, jego nazwę i ce-
chy szczególne. Te dane znacznie 
ułatwią policjantom odzyskanie 
roweru w przypadku jego kra-
dzieży. Policjanci zachęcają do 
znakowania jednośladów.

- Ubezpieczmy rower przed 
kradzieżą w firmie ubezpiecze-
niowej

- W przypadku kradzieży 
jednośladu, należy natychmiast 
zgłosić ten fakt policji. 

bezpieczeństwo

Wpadł złodziej 
zdrapek

Zatrzymany przez łomżyńskich poli-
cjantów 27-latek odpowie przed są-
dem za kradzież loteryjnych zdrapek. 
Okazało się również, że mężczyzna był 
poszukiwany przez sąd celem odbycia 
karypozbawienia wolności. 

Kilka dni temu wieczorem, 
dyżurny łomżyńskiej komen-
dy Policji otrzymał zgłoszenie 
o kradzieży w jednym ze skle-
pów w centrum miasta. Łupem 
złodzieja padły zdrapki loteryjne 
o wartości około 200 zł. Niespeł-
na dwie godziny później, prze-
jeżdżający przez centrum miasta 
policjanci z "patrolówki", zauwa-
żyli jadącego rowerem mężczy-
znę. Jego wygląd przypominał ry-
sopis podejrzewanego o kradzież. 
W trakcie interwencji, mężczy-
zna przyznał się do wykroczenia.
Okazało się także, że 27-latek jest 
poszukiwany przez sąd do odby-
cia kary 6 miesięcy pozbawienia 
wolności za wcześniejsze prze-
stępstwo kradzieży.

27-latek trafił do aresztu. Jego 
dalszym losem zajmie się sąd.

Łomżyńscy policjanci systematycznie prowadzą 
działania, mające na celu zapewnieniebezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. W ubiegłym tygodniu, na 
terenie całego powiatu, trwała akcja „Prędkość”. 
Mundurowi przypominają, że nadmierna prędkość 
i nieprawidłowo wykonywane manewry to wciąż 
główne przyczyny wypadków drogowych. 

W ubiegłym tygodniu, policjanci z Wy-
działu Ruchu Drogowego w Łomży, na tere-

nie całego powiatu, przeprowadzili działania 
“Prędkość”. Celem było egzekwowanie od 
kierowców przestrzegania ograniczeń pręd-
kości, przede wszystkim na głównych szla-
kach komunikacyjnych. Punkty kontrolne 
ustawione były między innymi w Śniadowie 
na DW677 oraz w Miastkowie na DK61. Jed-
nak mundurowych spotkać można było rów-
nież w innych miejscach, tam,gdzie miesz-

kańcy poprzez Krajową Mapę Zagrożeń 
Bezpieczeństwa wskazują niepokojące zacho-
wania na drogach.

W ramach działań, policjanci ujawnili 46 
kierujących, którzy jechali niezgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Niestety, aż sześciu 
kierowcom zostało zatrzymane prawo jazdy 
w związku z przekroczeniem prędkości o wię-
cej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. 
Wśród nich był między innymi zatrzymany 
do kontroli drogowej 31-letni kierujący mer-
cedesem, który przez Śniadowo jechał z pręd-
kością 113 km/h. Przekroczył tym samym 
dozwoloną prędkość aż o 63 km/h. Kolej-
nym, okazał się 39-latek siedzący za kierow-
nicą renault. W jego przypadku, przekro-
czenieprędkości było o 58 km/h wyższe niż 
dozwolone w tym miejscu. Prawo jazdy zo-
stało zatrzymane także 26-letniemu kierow-
cy alfa romeo. Podczs pomiaru, miał on na 
liczniku o 56 km/h więcej niż obowiązujące 
50km/h. Ten kierowca zatrzymany został do 
kontroli w Miastkowie. 

Policjanci apelują o rozsądek na drodze 
i przypominają, że nadmierna prędkość jest 
jedną z głównych przyczyn wypadków w ru-
chu drogowym, dlatego, tego typu działania 
będą kontynuowane.

Kolejni kierowcy bez prawa jazdy

Wypadek  
na egzaminie

Jedna osoba trafiła do szpitala po wy-
padku, do którego doszło 29 maja na 
placu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Łomży. 

Jak informuje policja, zdarze-
nie miało miejsce poza drogą pu-
bliczną, a doszło do niego pod-
czas egzaminu praktycznego na 
prawo jazdy na kategorię T. 

Osoba przechodząca egzamin 
trafiła doszpitala. Dokładne okolicz-
ności zdarzenia wyjaśnia policja. 
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