
Teresa Steckiewicz założycielka i wie-
loletnia dyrektorka Hospicjum p.w. 
Świętego Ducha w Łomży, a także 
nieustannie prezes Łomżyńskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Ho-
spicjum” p.w. Św. Ducha w Łomży po 
blisko 30 latach i kolejnej rozbudowie 
placówki, dzieło swojego życia prze-
kazała pod nowe skrzydła. Skrzydła 
Izabeli Metelskiej. O tym jak szeroko 
będą rozpostarte, w jakim kierun-
ku będą prowadziły nową dyrektor, 
a także o tym ile wiatru w postaci 
ludzkiej życzliwości potrzebują Marle-
na Siok rozmawia z Teresą Steckiewicz 
oraz Izabelą Metelską. 

Marlena Siok: - Pani Tereso po blisko 
30 latach miejsce miłości, miłosier-
dzia i wiary, dzieło swojego życia 
przekazuje Pani pod inne skrzydła. 
Jak Pani myśli, jakie one będą?

Teresa Steckiewicz: - Myślę, 
że nie zniszczą tego co jest zro-
bione. Taką mam nadzieję. 
M.S:- Są obawy? Czy jest Pani raczej 
spokojna o to miejsce?

T.S:- Oczywiście cały czas 
zastanawiam się nad przyszło-
ścią hospicjum. Nie wyobrażam 

sobie, by było inaczej. Niemniej 
jednak więcej jest  spokoju. 
M.S:- Była to trudna decyzja?

T.S:- Nie. Jestem już wiekową 
osobą i muszę się przygotować, 
by komuś to przekazać. Najważ-
niejsze, by były to dobre ręce. 
M.S: - Pani Tereso pamiętam, gdy 2 
lata temu przy okazji 25-lecia hospo-
cjum rozmawiałyśmy o jego począt-
kach. Zalanym wodą budynku, w któ-
rym nie było nic oprócz żab, walce 
z przeciwnościami i tej sile, która po-

zwoliła je pokonać. Czy dziś podjęłaby 
Pani tę samą decyzję?

T.S:- Zdecydowanie tak. Pod-
jęłabym.
M.S:- Dlaczego?

T.S:- Moim zdaniem taki za-
kład powinien być w każdym 
mieście. Przynajmniej w powia-
towym. On się po prostu miesz-
kańcom należy. 
M.S:- Tak sobie myślę Pani Tereso, że 
Pani życie to nieustanny proces budo-
wy. Wolności, solidarności ale przede 
wszystkim tego miejsca. I nawet prze-
kazując hospicjum w ręce Pani Izabeli 
jeszcze zdążyła je Pani rozbudować, 
o kolejne pomieszczenia, ale przede 
wszystkim o 5 dodatkowych nowocze-
snych sal z łóżkami….

T.S:- Tak. Musiałam to zrobić, 
gdyż przy każdej kontroli sane-
pidu były uwagi, iż nie ma pod-
stawowych, niezbędnych do tego 
typu działalności pomieszczeń. To 
do rehabilitacji było za małe. Pa-
cjent nie mógł wejść z wózkiem. 
Rehabilitant  musiał go wprowa-
dzać. To ogromne obciążenie. 

Natomiast teraz mamy rehabilita-
cję z prawdziwego zdarzenia. Jest 
przestrzeń i wszystko to, co naj-
potrzebniejsze. Do tego pomiesz-
czenia, których brakowało. Mam 
tu na myśli chociażby szatnię, ma-
gazyny czy archiwa, bo przecież 
gdzieś trzeba przechowywać do-
kumentację pacjentów.  A przez 
25 lat  mamy jej naprawdę wiele. 
Dlatego ten nowy budynek to nie-
samowite rozkurczenie.  Jednak 
to, co najważniejsze to właśnie te 
5 dodatkowych nowoczesnych sal 
z łóżkami. Rozbudowa hospicjum 
pozwoliła na stworzenie jednej sali 
dwułóżkowej i czterech separatek 
dla pojedynczych pacjentów. Do 
nich kładzie się pacjentów, któ-
rzy są niespokojni, mogą zagrażać 
innym, bądź powinni być wyci-
szeni. Rozbudowa, która pochło-
nęła ponad milion 600 tysięcy zło-
tych możliwa była dzięki wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego w wyso-
kości 80 procent. Pozostałe 20 
procent to darowizny i środki po-
chodzące z 1 procent podatku. 

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Te-
rapii Uzależnień w Łomży doczekał się 
nowej siedziby. Po wielu latach, jego 
pracownicy będą wyciągać pomocną 
dłoń, już nie w oddziałach i porad-
niach znajdujących się przy ulicy Ry-
baki 3, a w nowej siedzibie przy ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie, w budyn-
kach po byłym szpitalu zakaźnym. 
Przeprowadzka ma nastąpić za nie-
co ponad dwa miesiące. Całkowity 
koszt inwestycji to ponad 22 miliony 
złotych. Jest to jedna z największych 
inwestycji prowadzonych przez samo-
rząd województwa podlaskiego.

- Ten nowy budynek to jest 
szansa. To jest dla nas rozwój. Bę-
dziemy mogli pomagać większej 
liczbie pacjentów- mówi Renata 
Szymańska, dyrektor WOPiTU.

Otwarcie nastąpi z początkiem 
września 2020 roku. Co ważne, 
nowa siedziba pozwoli na rozsze-
rzenie dotychczasowej działalności.

- Mamy poradnię uzależnień. 
Jest terapia od środków psychoak-
tywnych. Dzięki nowemu obiek-
towi będziemy pomagać znacznie 
większej liczbie osób. Chcemy też 

zwiększyć liczbę łóżek w stacjo-
narnym oddziale leczenia uzależ-
nień z 26 do 37 - wyjaśnia Renata 
Szymańska, dyrektor WOPiTU.

Nową działalnością ma być 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
z 30 miejscami dla pacjentów.  
Będzie to pierwsza tego typu pla-
cówka w Łomży. Jej uruchomie-
nie planowane jest na początek 
przyszłego roku.

Samorządowcy podkreślali, iż 
budowa rodziła się w bólach, i było 
to duże przedsięwzięcie. Przyspie-
szenie całego procesu możliwe 
było dzięki zaangażowaniu Renaty 
Szymańskiej, dyrektor Wojewódz-
kiego Ośrodka Profilaktyki i Tera-
pii Uzależnień  w Łomży.

- Mieliśmy szczęście, że w kon-
kursie wybrana został na dyrekto-
ra właśnie pani Renata Szymań-
ska. Zadbała o wszystko, od spraw 
administracyjnych po nadzoro-
wanie każdego etapu prac   - przy-
znaje Marek Olbryś, wicemarsza-
łek województwa podlaskiego. 
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Otwarcie nowego WOPiTU już we wrześniu

Najważniejszy jest człowiek

Od lewej Renata Szymańska, dyrektor WOPiTU, Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego i Piotr Modzelewski, 
radny sejmiku województwa podlaskiego
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Nie z talizmanami na szczęście, 
a z pakietem złożonym z rękawiczek, 
maseczki albo przyłbicy. zasiedli do 
egzaminu dojrzałości maturzyści 
z łomżyńskich szkół. To będą pierwsze 
w historii, tak inne egzaminy. 

- W tym roku zdających eg-
zaminy obowiązują obostrze-
nia sanitarne, ze względu na 
ryzyko zakażenia. W dniu egza-
minu w szkole mogą przebywać 
tylko osoby, które uczestniczą 
w egzaminach i je przeprowa-
dzają. Uczniowie wchodzący do 
szkoły powinni mieć założone 
maseczki. Po sprawdzeniu toż-
samości, miejsce w sali egza-
minacyjnej, w odróżnieniu od 
poprzednich, lat wylosują prze-
wodniczący zespołu nadzorujące-
go. Po zajęciu miejsca absolwent 
będzie mógł zdjąć maseczkę. Na 
dyrekcji szkoły spoczywa obo-
wiązek uprzedniej dezynfekcji 
stolików i poręczy krzeseł. W cza-
sie egzaminu można posiadać bu-
telkę z wodą mineralną, ale należy 
zaopatrzyć się w nią samodziel-
nie. W przypadku egzaminu z ma-
tematyki należy posiadać ze sobą 
przybory do geometrii i kalkula-
tory. Możliwe będzie korzystanie 
z kalkulatorów szkolnych , które 
wcześniej zostaną poddane de-
zynfekcji. Po egzaminie zdający 
zostawiają arkusz egzaminacyjny 
na stoliku, mogą wyjść z sali i po-
winni opuścić szkołę. Jeśli w tym 
samym dniu zdający przystępują 
do drugiego egzaminu, o godzi-

nie 14-tej to procedura związana 
z wejściem do sali egzaminacyj-
nej zostanie powtórzona – wyja-
śnia Paweł Brodecki , kierownik 
Wydziału Egzaminów z Zakresu 
Kształcenia Ogólnego w Okrę-
gowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Łomży.

W tym roku zmienia się for-
muła egzaminów ustnych.

- W związku z pandemią do 
egzaminu ustnego będą mogli 
przystąpić wyłącznie absolwen-
ci, którzy aplikują na studia za 
granicą. Ważne jest aby uczelnia 
wymagała wyniku , egzaminu 
ustnego z języka angielskiego lub 
języka ojczystego. Konieczne jest 
wcześniejsze przekazanie infor-
macji w szkole o zamiarze przy-
stąpienia do egzaminu ustnego 
z języka- dodaje Paweł Brodecki 

z Okręgowej Komisji Egzamina-
cyjnej w Łomży.

Obowiązkowy pisemny eg-
zamin z języka polskiego na po-
ziomie podstawowym już za 
abiturientami. W tym roku zmie-
rzyli się z “Weselem” i poezją, 
a dokładnie wierszem Anny Ka-
mieńskiej “Daremne”. 

- Na początku przed wejściem 
do szkoły dało się odczuć stres. 

Wszyscy staliśmy w masecz-
kach, dezynfekcja rąk, mierze-
nie temperatury, ale gdy usiedli-
śmy w ławkach mogliśmy zdjąć 
te maseczki i już było normalnie 
- mówi abiturientka z II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii 
Konopnickiej w Łomży.

Warto podkreślić, że przygo-
towanie do tegorocznej matury 
było dość specyficzne.

- Nie mieliśmy zbytnio moty-
wacji w domu. Nie ma co ukry-
wać, że przez te miesiące w izo-
lacji, część utworów była przez 
nas kompletnie zapomniana. 
Tak naprawdę moja nauka pole-
gała na odświeżaniu informacji. 
Niemniej jednak myślę, że po-
szło dobrze – przyznaje z opty-
mizmem  maturzystka z II LO 
w Łomży. 

Jakie tematy pojawiły się na 
kartach egzaminacyjnych? Je-
den dotyczył "Wesela" i na jego 
podstawie trzeba było uargu-
mentować, jak wprowadzenie 
elementów fantastycznych może 
wpływać na przesłanie utwo-

ru. Drugim tematem natomiast 
była analiza wiersza Anny Ka-
mieńskiej "Daremne". Ucznio-
wie z którymi mieliśmy okazję 
rozmawiać po napisaniu egzami-
nu znacznie chętniej zmagała się 
dramatem Stanisława Wyspiań-
skiego.

- Fantastyka ma bardzo duże 
znaczenie. Posłużyłem się ar-
gumentami ze “Sklepów Cyna-
monowych” Bruno Szchulza, 
oniryczną podróżą bohatera. 
Dodatkowo opracowałem bar-
dzo skrupulatnie "Wesele", a sku-
piłem się na tekście z arkusza, 
ponieważ zawarte były tam in-
formacje o chochole i rycerzu - 
mówi jeden z abiturientów II LO 
w Łomży.

Zdecydowana większość 
uczniów wychodzących ze szko-
ły miała bardzo dobre humory. 
Jednak jak to często bywa przy 
odchodzącym stresie nie pamię-
tali zbyt dużo z tego, co napisa-
li. Mamy nadzieję, że kolejny dni 
matur przyniosą mniej stresu 
i jeszcze więcej satysfakcji. 

Stefan Krajewski, poseł na Sejm RP 
zorganizował konferencję praso-
wą przy Szpitalu Wojewódzkim im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży. Polityk apelował o pełne 
otwarcie placówki dla potrzeb miesz-
kańców subregionu łomżyńskiego. 
Poinformował również, iż złożył w tej 
sprawie pismo do wojewody Bohdana 
Paszkowskiego.

- Znowu słyszmy, że kolejne 
oddziały będą uruchamiane. Nie-
stety są oddziały przeznaczone 
tylko dla pacjentów zakażonych 
COVID-19. Osoby, które korzy-
stają chociażby ze Stacji Dializ, 
co drugi dzień jeżdżą nie tylko 

po województwie podlaskim, 
ale także do województwa ma-
zowieckiego czy warmińsko-ma-
zurskiego, by poddać się dializie. 
To jest rzecz niezrozumiała dla 
wszystkich - wskazywał Stefan 
Krajewski.

Przypomniał również, iż 
władze województwa, zarówno 
poprzednie, jak i obecne, zain-
westowały pieniądze, by wypo-
sażenie i sprzęt w łomżyńskim 
szpitalu było jak najnowocze-
śniejsze i najlepsze. Tym bar-
dziej ta decyzja jest dla niego 
niezrozumiała.

- Słyszę od pacjentów, że dia-
liza trwa ok. 5 godzin. Dojazd 
do Białegostoku czy Suwałk to 
kolejne 2 -3 godziny. Osoby są 
zbierane na ten wspólny, zor-
ganizowany transport, czyli to 
wszystko trwa 10 czy 11 godzin 
– zarysowywał realia poseł na 
Sejm RP.

Stefan Krajewski wskazywał 
również, iż oddziały takie jak 
Nefrologiczny ze Stacją Dializ, 
Noworodków i Wcześniaków, 
Ginekologiczno-Położniczy, 
Neurologiczny, Płucny oraz Oku-
listyczny pozostają do dyspozycji 
jedynie chorych na COVID-19. 
Z rozmów jakie przeprowadza 
z personelem szpitala wynikać 
ma, że w Szpitalu Wojewódzkim 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Łomży nie ma osób za-
każonych koronawirusem, któ-

re potrzebują leczenia właśnie 
w tych oddziałach.

- Apeluję do pana wojewody, 
by zmienił tę decyzję. Słyszmy, że 
jeśli wspomniane oddziały nadal 
będą tylko dla pacjentów „covi-
dowych” to Stacja Dializ może 
nie działać przez rok. Dlatego 
też zgłaszam interwencję posel-
ską do Bohdana Paszkowskiego 
- mówił polityk.

Stefan Krajewski apelu-
je o wydzielenie specjalnej, za-
mkniętej, zakaźnej części dla 
osób chorych na COVID-19, za-
miast dalszego wyłączania z do-
stępu całych sektorów medycz-
nych łomżyńskiej placówki.

Poseł na Sejm RP  zaznacza, 
iż obóz rządzący oraz osoby, któ-
re powołują na stanowiska, mia-
ły konsultować decyzje ze społe-
czeństwem. Jego zdaniem tego 
nie robią i takich konsultacji wła-
śnie brakuje.

Głos zabrała również jedna 
z osób, która reprezentuje grupę 
jeżdżącą do Suwałk.

- Jest to dla nas już naprawdę 
męczące. Trzeci miesiąc, co ty-
dzień po 900 km, w jedną i dru-
gą stronę. Mało tego, to są diali-
zy nocne, więc wracam do domu 
mniej więcej o godzinie 1-2 
w nocy. Są jeszcze grupy, które 
wracają rano, gdyż dializy w Su-
wałkach zaczynają o północy - 
tłumaczyła pani Czesława Sizan-
kiewicz.
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MPGKiM ZB w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony w formie 
konkursu ofert na najem lokalu użytkowego
Lokal użytkowy w Miejskiej Hali Targowej w Łomży - pawilon nr 69 
o powierzchni 16,50 m2.
Termin odbycia przetargu: 29.06.2020 r., godz. 8:00, siedziba Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Nowogrodzkiej 7A (świetlica).
Więcej informacji na stronie internetowej https://bip-lomza.pl/mpgkim/ 
w zakładce „Lokale użytkowe”.

Stefan Krajewski z interwencją poselską  
w sprawie łomżyńskiego szpitala

Maturzyści vs. język polski, a tam: „Daremne”. „Wesele” 
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Andrzej Duda odwiedził plac budowy 
drogi S61 tzw. Via Baltica. Prezydent 
gościł w okolicach miejscowości Tysz-
ki-Nadbory (woj. mazowieckie), gdzie 
podkreślił, iż będzie to  jedna z naj-
ważniejszych dróg, nie tylko w Polsce, 
ale również w Europie.

- Na pewno w Europie Central-
nej, która jest dzisiaj zjednoczona 
współpracą w ramach Inicjatywy 
Trójmorza – podkreślał prezydent.

Andrzej Duda zaznaczał, iż 
Via Baltica jest niesłychanie waż-
na, z uwagi na to, iż połączy kraje 
od Bałtyku aż po Morze Czarne 
i Adriatyk. Budowa węzła,, którą 
oglądał,  jest elementem 17-ki-
lometrowego odcinka, który 

prowadzi od Łomży w kierunku 
Ostrowi Mazowieckiej.

- Ta inwestycja zepnie dro-
gę ku Europie Zachodniej, auto-
stradę A2 z granicą Litwy i dalej 
poprzez Łotwę po estoński brzeg 
Morza Bałtyckiego. W ten sposób 
kraje bałtyckie połączone zostaną 
również z Europą Południową - 
wskazywał Andrzej Duda.

Przy budowie węzła pracuje 
400 osób, 200 maszyn i 30 polskich 
firm, których pracownicy utrzymu-
ją swoje rodziny. Sama inwestycja 
w związku z pandemią SARS-CoV-2 
w kraju znalazła się w zagrożeniu, 
jednakże padły deklaracje, iż będzie 
ona cały czas realizowana. 

- Realizacja wszystkich wiel-
kich inwestycji drogowych czy 
infrastrukturalnych sprzyja przy-
szłemu rozwojowi Rzeczypospo-
litej. To są miejsca pracy, rodziny, 
które utrzymują się z tych pienię-
dzy, które zarabiane są poprzez 
podobne budowy. To w przy-
szłości rozwój biznesowy i tury-
styczny tych części kraju, gdzie te 
drogi przebiegają. Chociażby we 
wschodniej Polsce, gdzie ta infra-
struktura jest potrzebna i przez 
wiele lat była wyczekiwana. To 
jest remedium na wszystkie pro-
blemy gospodarcze, jakie ta część 
Polski miała – przekonywał pre-
zydent Andrzej Duda.

Via Baltica to fragment dro-
gi międzynarodowej E67, któ-
ra biegnie z Polski przez Litwę 
i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę 
najważniejszego połączenia dro-
gowego pomiędzy krajami bał-
tyckimi. Via Baltica przebiegać 
będzie drogą ekspresową S8 na 
odcinku od Warszawy do Ostro-
wi Mazowieckiej i dalej nową 
drogą ekspresową S61 przez 
Łomżę, Szczuczyn, Ełk i Suwałki 
do granicy państwa w Budzisku. 
Jak zapewniono, węzeł Śniado-
wo - Łomża ukończony ma być 
w czerwcu 2021 r. Natomiast 
plan realizacji całej Via Baltica 
zakłada finał prac do roku 2023. 

Rafał Trzaskowski  
zaczyna walkę  

w wyborach prezydenckich 
Sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego oficjalnie zainaugurował kampanię pre-
zydencką w województwie podlaskim. 4 czerwca na Rynku Kościuszki w Białym-
stoku przedstawiony został plan wyborczy oraz cele kandydata Koalicji Obywa-
telskiej  na prezydenta. Ten dzień był również 31. rocznicą częściowo wolnych 
wyborów do Sejmu oraz całkowicie wolnych do Senatu.

Elżbieta Witek, marszałek Sejmu podała formalną datę wybo-
rów prezydenckich. Wybór głowy państwa odbędzie się 28 czerwca. 
W związku z tym kampania wyborcza ruszyła na nowo.

Z racji tego, sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego, który debiu-
tuje w wyścigu o fotel prezydenta, oficjalnie zainaugurował kampanię 
prezydencką w województwie podlaskim. Podczas spotkania na Ryn-
ku Kościuszki w Białymstoku przedstawiono program wyborczy.

Jak zaznaczał Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku i zara-
zem szef podlaskiego sztabu wyborczego, najważniejsze jest doświad-
czenie samorządowe.

- Jest samorządowcem od półtora roku, ale poczuł o co chodzi, po-
czuł co to jest samorząd i wie na czym to polega- mówił Tadeusz Tru-
skolaski. - Rafał Trzaskowski jest  naszą nadzieja, i tych, którzy uwa-
żają, że małe ojczyzny tworzą jedną, wielka Polskę - dodawał Tadeusz 
Truskolaski. 

Zdaniem Tadeusza Truskolaskiego, obecny prezydent, Andrzej 
Duda się nie sprawdził i czas Polskę - jak to określił - zawierzyć sa-
morządowcowi. Zdaniem prezydenta Białegostoku obecny prezydent 
wielokrotnie złamał konstytucję.

Dzień 4 czerwca to także 31. rocznica częściowo wolnych wybo-
rów do Sejmu oraz w całości wolnych do Senatu, gdzie „Solidarność” 
zwyciężyła. Pod znajdującą się na frontonie łomżyńskiego Ratusza 
tablicą upamiętniającą tamto wydarzenie, złożone zostały kwiaty. 
W uroczystości udział wzięli m.in. prezydent Mariusz Chrzanowski 
wraz z radnymi Rady Miejskiej, członkowie Koalicji Obywatelskiej 
z Łomży, byli samorządowcy oraz przedstawiciele opozycji demokra-
tycznej z 1989 r.

Warto pamiętać ten dzień, gdzie na nowo narodziła się wolna Pol-
ska.

Andrzej Duda: Via Baltica jest remedium na problemy gospodarcze

Na Rynku Kościuszki w Białymstoku 
odbyła się konferencja prasowa regio-
nalnego sztabu kandydata na prezy-
denta RP Andrzeja Dudy. Spotkanie, 
w którym udział brał m.in. Dariusz 
Piontkowski, minister edukacji, roz-
poczęło kampanię wyborczą urzędu-
jącego prezydenta w województwie 
podlaskim.

- Prezydent nie jest sam. 
Mówiąc o swoim programie, 
mówi o rządzie, o zapleczu po-
litycznym, które go popiera. 
Mówi również o ludziach, któ-
rzy w terenie w poszczególnych 
miastach będą pracować na wy-
graną w wyborach – tłumaczył 
Dariusz Piontkowski.

Szef resortu edukacji narodo-
wej podkreślał, iż jest wielka wia-

ra w zwycięstwo Andrzeja Dudy 
w czerwcowych wyborach. Zda-
niem ministra, kandydat popiera-
ny przez PiS dobrze reprezentuje 
Polskę na arenie międzynarodo-
wej, dba o interesy Polaków oraz 
o rozwój gospodarczy kraju. Dla-
tego też Andrzej Duda powinien 
wygrać wybory

- Chcemy, by ta kadencja się 
przedłużyła. W naszym woje-
wództwie będziemy prowadzili 
bardzo mocną kampanię. Jeste-
śmy w stałym kontakcie ze szta-
bem wyborczym. Liczymy, że 
prezydent pojawi się w Białym-
stoku i będzie spotykać się z ludź-
mi, tak jak robił to dotychczas - 
przekonywał szef MEN-u.

Dariusz Piontkowski zaak-
centował, iż Prawo i Sprawiedli-

wość w skali całego kraju zebra-
ło 2 mln podpisów poparcia dla 
Andrzeja Dudy. W wojewódz-
twie podlaskim natomiast ak-
tywiści, wolontariusze związani 
zarówno z  partią rządząca jak 
i innymi organizacjami zebrali 
81 211 podpisów. Od począt-
ku tygodnia banery, plakaty czy 
ulotki znajdują się w miastach 
czy miasteczkach w regionie. 
Minister edukacji narodowej 
zachęcał również do odwie-
dzania biur wyborczych, a tak-
że mediów społecznościowych. 
Ponadto, zaznaczył, iż Polska 
to nie tylko wielkie miasta, ale 
również mniejsze miejscowo-
ści, w których sztab wyborczy 
zamierza spotykać się z miesz-
kańcami. 

Rozpoczęcie kampanii 
prezydenckiej Andrzeja 

Dudy w Białymstoku
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M.S:- To duża zmiana… 
TS: Największą zmianą jest 

to, że jest nowa Pani dyrektor, 
która będzie zarządzać persone-
lem, a także całym zakładem.
M. S:- Pani Izabelo, czy Pani również 
posiada w sobie ten gen opieki nad 
chorymi i pomocy drugiemu człowie-
kowi? 

Izabela Metelska:- Myślę, że 
tak. Przede wszystkim jestem za-
szczycona tym, iż taka osoba jak 
Pani Teresa Steckiewicz, można 
powiedzieć legenda naszego mia-
sta, zaufała mi. Jestem z tego po-
wodu dumna i szczęśliwa. Posta-
ram się nie zawieść tego zaufania, 
które pani prezes we mnie pokła-
da. Natomiast czuję potrzebę po-
magania ludziom. Jestem przecież 
pielęgniarką opieki paliatywnej 
i jako pierwsza w Łomży mia-
łam taką specjalizację i przez dłu-
gi czas jedyna. Także myślę, iż to 
świadczy o tym, że czuję potrze-
bę pomagania innym i znam po-
trzeby pacjentów. Mam nadzieję, 
że podołam temu zadaniu.
M.S:- Gdy otrzymała Pani tę propozy-
cję, były obawy?

I.M:- Przede wszystkim była 
obawa czy dam radę prowadzić 
hospicjum na takim poziomie, 
który narzuciła pani prezes. Będę 
robić wszystko żeby tak było.

M.S:- Jak zatem wyobraża sobie Pani 
swoją obecność tutaj?

I.M:- Na razie się uczę. Ina-
czej troszkę wyglądało moje zaan-
gażowanie w pracę tutaj, gdy by-
łam pielęgniarką przy pacjentach, 
a inaczej to wygląda z drugiej stro-
ny. Na razie przyglądam się, roz-
mawiam z panią prezes, uzgadnia-
my pewne rzeczy i konsultuje.
M.S:- Jak się domyślam to ogromne 
wyzwanie i odpowiedzialność, unieść 
i kontynuować tak potężne dzieło…

I.M: - To ogromne wyzwanie 
z racji tego, że tutaj najważniej-
szy jest człowiek. Aspekty zwią-
zane z zarządzaniem, które rów-
nież ukończyłam, nie są mi obce. 
Dlatego myślę, że poradzę sobie. 
Natomiast jak wspomniałam naj-
ważniejszy jest człowiek i wszyst-
kie nasze działania dążą do tego, 
by jemu pomóc i zapewnić dobre 
warunki. Jest to wielkie wyzwa-
nie.
M.S:- Czy są już jakieś plany?

IM:- Plany są. Jednakże do-
piero po konsultacjach z panią 
prezes będziemy je zdradzać. 
O planach lepiej nie mówić.
M.S: - Rozumiem, że woli Pani działać, 
dopiero później się tym chwalić? 

I.M: - Dokładnie tak. Na 
pewno o wszelkich efektach będę 
Państwa informowała. 

MS:- Czy to jest tak, że zupełnie po-
rzuca Pani fartuch pielęgniarki i zaj-
muje się Pani już tylko zarządzaniem?

I.M:- W tej chwili tak. Je-
stem jeszcze przewodniczą-
cą Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Łomży i tam 
moja praca to również w dużej 
mierze administracja. Nie zmie-
nia to faktu, iż codziennie zaglą-
dam do pacjentów. Moim zain-
teresowaniem jest leczenie ran 
i jeżeli zajdzie taka potrzeba to 
chętnie służę tutaj swoim do-
świadczeniem i wiedzą, ale na 
pewno nie będę siedzieć tylko 
za biurkiem. Będę żyła życiem 
naszych pacjentów.
M.S:- Pani Tereso, dlaczego akurat 
Pani Izabela?

TS:- Muszę wspomnieć, iż 
przed Panią Izabelą były jeszcze 
dwie inne panie. Niestety nie 
spełniły moich oczekiwań. Nie 
potrafiły zarządzać zarówno per-
sonelem, jak i zakładem i musia-
ły odejść. Jedna po roku, druga 
sama zrezygnowała. Nie potra-
fiły poprowadzić zakładu. Ob-
serwowałam obecną panią dy-
rektor. Jest operatywna. Wejdzie 
wszędzie tam, gdzie pozornie nie 
wpuszczają. I właśnie taka oso-
ba musi być na tym stanowisku. 
Czasami na siłę trzeba zawalczyć 
w urzędach i załatwić sprawę dla 
hospicjum. Musi tu być osoba, 
która ma wiedzę z zakresu admi-
nistracji i zarządzania, a Pani Iza-
bela jest taką osobą.
M.S:- Czy widzi Pani siebie w Pani Iza-
beli?

T.S:- Widzę tę operatywność, 
którą przez całe hospicyjne życie, 
ale nie tylko, musiałam wykorzy-
stywać. 
M.S:- Pani Izabelo, a te lata pracy 
z Panią Teresą? One czegoś nauczyły?

I.M:-  Lata pracy akurat nie 
były takie długie, ale obecność 
Pani Teresy w naszym środowi-
sku jest bardzo długa. Ja obser-
wowałam panią prezes i zawsze 

była dla mnie wzorem do naśla-
dowania chociażby z tego powo-
du, że skupiła się na dziedzinie, 
która jest mi bliska, a więc opiece 
paliatywnej.
M.S:- A dlaczego akurat opieka palia-
tywna? Przecież to bardzo trudne...

T.S:- Bardzo mocno śledzi-
łam ruch hospicyjny w Polsce. 
Podpatrywałam i rozważałam 
jak by to było, gdyby takie miej-
sce powstało w Łomży. W koń-
cu wstąpiłam do Krajowego 
Hospicjum Opieki Paliatywnej. 
W momencie, gdy w 1992 roku 
zaczynałam to czerpałam wie-
dzę od śp. Księdza Dutkiewicza, 
prezesa Krajowego Ruchu Ho-
spicyjnego w Gdańsku i właśnie 
tam jeździłam. Kiedy zakłada-
łam stowarzyszenie to nie wie-
działam od czego zacząć i mu-
siałam zobaczyć, wzorować się 
na innych zakładach. I tak zro-
dziło się zamiłowanie do opie-
ki paliatywnej, które zaowoco-
wało utworzeniem  Hospicjum 
p.w. Świętego Ducha w Łom-
ży. Wszyscy zastanawiali się jak 
to możliwe? Pielęgniarka? Za 
co ona to utrzyma? A my funk-
cjonujemy już 27 lat i jakoś się 
utrzymujemy. Ale to wszystko 
jest zasługą społeczeństwa, któ-
re naprawdę dużo nam pomaga 
wszelkimi datkami i darowizna-
mi. Natomiast samo hospicjum 
powstało dlatego, że pacjenci 
z rozpoznaniem choroby no-
wotworowej nie byli przyjmo-
wani do szpitala. Lekarz dyżur-
ny, który miał przyjmować tych 
ludzi, mówił rodzinie, że roz-
poznanie jest ustalone, a opie-
ka leży teraz po ich stronie, 
w domu. Ci ludzie wtedy kom-
pletnie nie wiedzieli co zrobić. 
Nie mieli do kogo się zwrócić. 
Dlatego mamy jeszcze opiekę 
domową, gdzie dojeżdżamy do 
pacjentów 30 kilometrów poza 
Łomżę. Pielęgniarka dwa razy 
w tygodniu, a lekarz raz w mie-

siącu jeżdżą do domu chorego, 
który nie chce przyjść do ho-
spicjum stacjonarnego. Wtedy 
lekarz bada pacjenta, wypisuje 
recepty. Jeśli potrzebna jest kro-
plówka to wtedy jeździ pielę-
gniarka. Także chorzy nie są po-
zostawieni sami sobie. 
M.S:- Pani Izabelo, a u Pani?

I.M:- Jeśli chodzi o mnie, to 
przekonanie, że chcę pracować 
w tym zawodzie pojawiło się na 
studiach. Były praktyki, gdzie 
chodziliśmy po różnych placów-
kach m.in. właśnie do hospicjum. 
Poczułam wtedy taką wewnętrz-
ną potrzebę związania się z tą 
dziedziną…. 
M.S:- Ostatnia niedziela maja to tra-
dycyjnie od 15 lat czas dorocznej kwe-
sty na potrzeby Hospicjum pw. Świę-
tego Ducha w Łomży. Jednak z uwagi 
na pandemię w tym roku kwesta się 
nie odbyła. Znaleźliście mimo to spo-
sób, by zbiórka się odbyła. Przenieśli-
ście ją po prostu do internetu. 

I.M:-  Tak. Uważamy, że nasi 
darczyńcy przychylą się do tego 
pomysłu, który tak naprawdę nie 
jest już nowy, bo zbiórki już jakiś 
czas funkcjonują w przestrzeni 
medialnej. Natomiast postanowi-
liśmy to przenieść by cokolwiek 
było, by nasi darczyńcy o nas nie 
zapomnieli, nie widząc nas przed 
kościołami. Dlatego zorganizo-
waliśmy wirtualną kwestę, do 
której bardzo serdecznie Państwa 
zapraszamy. Wystarczy wejść na 
stronę www.pomagam.pl/wir-
tualnakwesta i wpłacić dowolną 
darowiznę. Zapraszamy do prze-
kazywania darowizn na rzecz ho-
spicjum. 
M. S:- Jak duże są potrzeby hospi-
cjum?

T.S:- Dosyć duże. Roczne 
utrzymanie placówki to ok. 1,5 
miliona złotych. Kontrakt, któ-
ry otrzymujemy z Narodowego 
Funduszu Zdrowia pokrywa 70 
% kosztów. Resztę trzeba zdo-
być.

I. M:- Są to niebywale duże 
koszty. Teraz one jeszcze wzrosną 
ponieważ stanęliśmy w obliczu 
pandemii. Są pewne obostrzenia 
epidemiologiczne. Musimy zuży-
wać dużo więcej środków ochro-
ny osobistej typu: rękawicz-
ki, fartuchy czy gogle. Niestety 
nie jesteśmy na liście minister-
stwa, które dzieli środki i musi-
my radzić sobie sami. Jak mówi-
łam, koszty wzrosły kilkukrotnie 
i na przykład. paczka rękawiczek 
przed pandemią kosztowała 12 
-13 złotych, natomiast teraz ceny 
oscylują w granicy 50 - 60 zło-
tych. Widać jak jest to ogrom-
na różnica. Dlatego każdy grosz, 
każda wpłata jest dla nas na wagę 
złota. Będziemy wdzięczni jeśli 
zechcecie Państwo przekazać na 
naszą działalność nawet ten naj-
drobniejszy datek. Bo hospicjum 
to też życie. 

Najważniejszy jest człowiek

Rehabilitacja w nowym budynku Hospicjum to jedno z kilku nowych tak bardzo 
potrzebnych miejsc
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- Ten obiekt jest szalenie potrzeb-
ny dla Łomży i powiatu łomżyń-
skiego. Jest przecież wiele złych 
nawyków, a wymagają one zaan-
gażowania najnowszych techniki 
i metod terapeutycznych w do-
brych warunkach. 

Tutaj będą wszystkie instru-
menty by z uzależnieniami wal-
czyć - dodaje Marek Olbryś.

Wspomina również, iż oto-
czenie obecnego Wojewódzkie-
go Ośrodka Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień w Łomży, czyli daw-
nego "zakaźniaka" przy ul. Skło-
dowskiej-Curie, było dość nie-
bezpiecznym terenem. Dzięki 
nowej siedzibie ma się to zmie-
nić. Inwestycja pochłonęła po-
nad 22 miliony złotych. 

- Jest to duży wydatek. Na 
szczęście samorząd i skarb pań-
stwa za pośrednictwem minister-
stwa zdrowi, pomogły. Skorzysta-
liśmy także ze środków unijnych. 
Są jeszcze jakieś rzeczy do uregu-
lowania, ale nie przekracza to na-

szych możliwości - wskazuje wi-
cemarszałek.

Bardzo ważne jest, iż WOPiTu 
będzie mieć lepsze warunki pracy, 
co równoznaczne jest z lepszymi 
warunkami dla pacjentów. Intere-
sujące jest również to, iż ZOL bę-
dzie pierwszym w województwie 
podlaskim, w który leczone będą 
także osoby uzależnione od nar-
kotyków. Na to rozszerzenie do-
tychczasowej działalności pozwa-
la właśnie nowy ośrodek przy ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie, który 
przyjmować będzie uzależnio-
nych wraz z ich rodzinami.

Póki co, podlaskie władze nie 
chcą zdradzić, co znajdować się 
będzie w budynku WOPiTu przy 
ul. Rybaki 3.

- Chętnych mamy dużo. Roz-
mowy ciągle trwają i na pewno to 
miejsce będzie godnie wykorzy-
stane. Na pewno zostanie w łom-
żyńskich rękach i będzie służyło 
ludziom - wskazuje Marek Ol-
bryś.

Potrzebę utworzenia w Łom-
ży Zakładu Opiekuńczo-Leczni-
czego zauważa także przewodni-
czący społecznej rady WOPiTU 
i radny wojewódzki  Piotr Mo-
dzelewski.

- Staraliśmy się, by ta inwesty-
cja wykonana została w terminie. 
Mimo różnych perypetii, które 
miały miejsce na przykład z in-

frastrukturą czy też przyłączami, 
które zastaliśmy po byłym szpita-
lu zakaźnym w Łomży, udało się 
pokonać problemy - mówi Piotr 
Modzelewski.

Warto wspomnieć także, iż 
takiego dofinansowania ze stro-
ny Sejmiku wojewódzkiego nie 
miała jeszcze żadna inwestycja, 
żaden projekt. Mimo trudności, 

obiekt praktycznie jest już go-
towy. Trwają ostatnie prace bu-
dowlane.

- Jeszcze raz dziękuję. Moja 
placówka nie byłaby w stanie 
sama tego dokonać. Dla nas jest to 
ogromna szansa- podsumowuje 
Renata Szymańska, dyrektor Wo-
jewódzkiego Ośrodka Profilakty-
ki i Terapii Uzależnień w Łomży.

Zarząd województwa podlaskiego 
przyznał dotacje na rekreację, opiekę 
nad dziećmi oraz aktywizację miesz-
kańców. To wsparcie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego w ramach Lokal-
nych Grup Działania. Dofinansowanie 
otrzyma łącznie osiem projektów, 
w tym m.in. gmina Zbójna.

Podlaskie władze rozdyspo-
nowały środki na rekreację, opie-
kę nad dziećmi oraz aktywizację 
mieszkańców. Środki pochodzą-
ce z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego zainwestowane będą 
m.in. w świetlicę wiejską, mia-
steczko ruchu drogowego, tereny 
rekreacyjne czy remont przed-
szkola. Dotacje w ramach Lokal-
nych Grup działania przyznane 
zostały na osiem projektów. 

Gmina Zbójna utworzy Cen-
trum Kultury Kurpiowskiej 
w dawnym budynku przedszkola 
przy ul. Łomżyńskiej 48 w Zbój-
nej, który wyremontuje na po-
trzeby projektu. Centrum słu-
żyć będzie Stowarzyszeniu „Żyj 
z Kulturą”, Gminnemu Ośrodko-
wi Kultury w Zbójnej oraz lokal-
nym organizacjom pozarządo-
wym do prowadzenia warsztatów 
i zajęć społeczno-kulturalnych. 
Wartość tego projektu wyno-
si 429 tys. zł, a dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podla-

skiego to 364 tys. zł. Projekt ten 
został zgłoszony na nabór w ra-
mach Lokalnej Grupy Działania 
„Kraina Mlekiem Płynąca”.

Z kolei gmina miejska Wy-
sokie Mazowieckie uporządku-
je tereny zielone nad rzeką Brok 
przy ul. Przechodniej, co będzie 
kosztować 980 tys. zł, z czego 
dofinansowanie pokryje 271,6 
tys. zł. Tym samym utwardzi 

nawierzchnię, wybuduje alejki, 
chodniki, zamontuje ławki, ko-
sze, stojaki na rowery i oświetle-
nie oraz zasadzi zieleń. 

Natomiast gmina Kulesze 
Kościelne utworzy Centrum In-
tegracji i Kultury w miejscowo-
ści Gołasze Mościckie, w którym 
odbywać się będą imprezy kul-
turalne, rekreacyjne, służące in-
tegracji lokalnej. Wartość tej in-

westycji wynosi blisko 355 tys. 
zł, dotacja przekracza 300 tys. zł. 
Oba projekty pochodzą z LGD 
„Brama na Podlasie”.

Gmina Sokółka, w ramach 
LGD „Szlak Tatarski”, przepro-
wadzi modernizację i remont 
budynku Przedszkola nr 5 w So-
kółce. Przystosuje je do potrzeb 
dzieci w wieku przedszkolnym, 
w tym z niepełnosprawnościami. 

Z wyremontowanych pomiesz-
czeń będą korzystać nie tylko 
przedszkolaki, ale również inne 
dzieci z terenu gminy. Placówka 
we współpracy ze Stowarzysze-
niem na Rzecz Rozwoju Ziemi 
Sokólskiej „Barka” będzie organi-
zować tam wydarzenia integracyj-
ne. Inwestycja będzie kosztować 
ponad 1,4 mln zł, dofinansowanie 
wyniesie prawie 542 tys. zł

Kolejne cztery projekty zo-
stały zgłoszone w ramach LGD 
Fundusz Biebrzański. I tak gmi-
na Sztabin odnowi budynek OSP 
w Sztabinie i utworzy w nim 
świetlicę wiejską (koszt 990 tys. 
dofinansowanie 541 tys. zł), gmi-
na Lipsk zagospodaruje budy-
nek administracyjny na potrze-
by Twórczego Ośrodka Lokalnej 
Aktywności (koszt 637,5 tys. do-
finansowanie 542 tys. zł), a gmi-
na Janów przebuduje budynek 
po dawnym skupie mleka i będzie 
prowadziła tam różne zajęcia, np. 
kursy obsługi maszyn rolniczych, 
szkolenia z zakresu rolnictwa 
ekologicznego, naukę gry w sza-
chy dla dzieci czy zajęcia infor-
matyczne (koszt 448 tys. zł, dofi-
nansowanie 380,5 tys. zł). Z kolei 
gmina Korycin planuje budowę 
kompleksu rekreacyjnego, w któ-
rym znajdzie się miasteczko ru-
chu drogowego, plac zabaw czy 
ścieżki spacerowe. Wyposaży je 
również w rowery do dyspozycji 
mieszkańców. Inwestycja wynie-
sie blisko 600 tys. zł, dotacja po-
kryje prawie 508 tys. zł.

Gmina Zbójna utworzy Centrum Kultury Kurpiowskiej

Otwarcie nowego WOPiTU 
już we wrześniu
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Przez cały czerwiec ambiturienci zma-
gać się będą z najważniejszym w ich 
życiu egzaminem – egzaminem doj-
rzałości. Ale nie tylko oni. Swoją wie-
dzę sprawdzą także ósmoklasiści oraz 
Ci, którzy zechcą uzyskać potwierdze-
nie kwalifikacji w zawodzie. Wszystko 
z zachowaniem rygoru sanitarnego. 
Bo choć rząd zdejmuje kolejne obo-
strzenia, to przyrost liczy zakażonych 
jest wciąż znaczący. 

Jak się okazuje czerwiec, to 
egzamin dojrzałości nie tylko dla 
maturzystów czy ósmoklasistów. 
To również egzamin z demokra-
cji i odpowiedzialności  za kraj, 
przed którym staną wszyscy jego 
dorośli i dojrzali obywatele wy-
bierając głowę państwa. 

I skoto to już oficjalne i 28 
czerwca odbędzie się pierwsza 
tura wyborów prezydenckich 
warto wiedzieć o kilku podsta-
wowych informacjach, które 
mogą być przydatne. Nie trze-
ba głosować tam, gdzie jest się 
zameldowanym. To od każdego 
z nas zależy, gdzie dopisze się do 
spisu lub wpisze do rejestru wy-
borców. Obie te sprawy można 
załatwić online. Oto jak to zrobić.

Na stałe, czy tylko ten jeden raz?

Zacznijmy od tego, co nie dla 
wszystkich jest jasne: czym się 
różni dopisanie do spisu wybor-
ców od wpisania do rejestru wy-
borców? 

Jeśli chcemy na stałe zmienić 
miejsce głosowania, czyli od te-
raz chcemy głosować tam, gdzie 
mieszkamy, a gdzie nie jesteśmy 
zameldowani i to nie tylko ten je-
den raz, ale także w innych, przy-
szłych wyborach – powinniśmy 
wpisać się do rejestru wyborców.

Natomiast jeśli wiemy, że tyl-
ko tego jednego dnia - w dzień 
wyborów - nie będzie Nas w miej-
scu zamieszkania, ale poczucie 
obywatelskiego obowiązku mówi 
Nam, że powinniśmy zagłosować 
– dopiszmy się do spisu wybor-
ców w miejscu, w którym akurat 
wtedy będziemy.

Będzie to działanie jednora-
zowe, czyli dotyczy tylko tych 
jednych wyborów. W następnych 
zagłosujemy już u siebie.

Niezależnie, która z tych 
dwóch opisanych sytuacji Nas 
dotyczy – obie można załatwić 
online.

Wpis do rejestru wyborców

Jeśli chcemy na stałe zmienić 
miejsce głosowania – w takim ra-
zie to dla Nas ministerstwo cy-
fryzacji przygotowało e-usługę 
Złóż wniosek o wpisanie do reje-
stru wyborców.

- W tym przypadku kluczowe 
jest działanie z odpowiednim wy-
przedzeniem. Wpis nie następuję 
bowiem automatycznie, wymaga 

rozpatrzenia wniosku, a później de-
cyzji urzędnika. Przed wydaniem 
decyzji urzędnicy muszą zweryfi-
kować, czy mieszkamy tam, gdzie 
deklarujemy – mówi minister cy-
fryzacji Marek Zagórski.

Co przygotować? – Profil za-
ufany, skan lub zdjęcie dowodu 
osobistego i elektroniczną wer-
sję innego dokumentu, który po-
twierdza miejsce naszego stałego 
zamieszkania. Taki załącznik uła-
twi urzędnikowi podjęcie decyzji 
i może przyspieszyć rozpatrzenie 
wniosku – podpowiada szef MC.

Co może być takim dodat-
kowym dokumentem? Umowa 
najmu mieszkania, oświadczenie 
właściciela (najemcy) mieszka-
nia, w którym mieszkamy, rachu-
nek za prąd, na którym są na-
sze dane; umowa o pracę; karta 
mieszkańca, itp. Więcej przykła-
dów można znaleźć na GOV.PL. 
Można także skontaktować się 
z urzędem i zapytać, jaki doku-
ment dołączyć do wniosku.

Jeśli nie posiadamy profilu za-
ufanego, załóżmy go.

Wszystkie dokumenty przy-
gotowane. Co dalej?

Krok 1: na GOV.pl wybiera-
my e-usługę Złóż wniosek o wpi-
sanie do rejestru wyborców.

Krok 2: Klikamy przycisk 
Złóż wniosek i zaloguj się profi-
lem zaufanym (lub e-dowodem, 
jeśli go masz).

Krok 3: Wybieramy obywa-
telstwo.

Krok 4: Adresujemy wniosek 
– wybieramy urząd gminy, w któ-
rej mieszkamy lub przebywamy 
na stałe.

Krok 5: Podajemy dane do-
wodu osobistego (nazwę i nu-
mer) – dołączamy skan lub zdję-
cie tego dokumentu.

Krok 6: Dołączamy dodat-
kowe załączniki, które pozwolą 
zweryfikować miejsce Naszego 
stałego zamieszkania.

Krok 7: Podajemy adres stałe-
go miejsca zamieszkania/przeby-
wania i zaznaczamy oświadcze-
nie, że pod nim mieszkaszmy.

Krok 8: Sprawdzamy wniosek 
i podpisujemy go elektronicznie 

profilem zaufanym (lub e-dowo-
dem, jeśli go mamy). Potwierdze-
nie złożenia wniosku otrzymamy 
na swoją skrzynkę na koncie Mój 
GOV (www.GOV.pl) i podany 
we wniosku adres e-mail.

Teraz musimy zaczekać na 
odpowiedź z urzędu. Samo wy-
słanie wniosku nie oznacza wpi-
sania do rejestru wyborców.

Urzędnik może skontaktować 
się z Nami pocztą tradycyjną, 
e-mailem, telefonicznie lub przez 
skrzynkę na koncie Mój GOV. 
Sprawdzajmy swoją skrzynkę - 
jeśli odpowiemy na wiadomość 
urzędnika, przyspieszy to zała-
twienie sprawy.

Decyzję o wpisaniu lub od-
mowie wpisania do rejestru 
wyborców urzędnik podejmie 
w ciągu 5 dni od złożenia wnio-
sku. Otrzymamy ją pocztą trady-
cyjną lub na skrzynkę na koncie 
Mój GOV. Jeżeli w ciągu 5 dni 
nie otrzymamy korespondencji, 
skontaktujmy się z urzędem. Bez 
tej decyzji lub gdy decyzja będzie 
odmowna, nie znajdziemy się 

w rejestrze wyborców. Oznacza 
to, że nie zagłosujemy w gminie, 
do której wysłaliśmy wniosek.

Urzędnik może wpisać Nas 
tylko do jednego rejestru.

Usługa jest bezpłatna.
Uwaga! E-usługa jest wyłącza-

na na pięć dni przed wyborami.

Dopisanie do spisu wyborców

Jeśli chcemy zagłosować, 
a w dzień wyborów nie będzie 
Nas w miejscu zameldowania – 
dla takich osób ministerstwo cy-
fryzacji przygotowało e-usługę 
Dopisz się do spisu wyborców.

Jedynym, co powinniśmy 
przygotować, aby skorzystać z tej 
e-usługi jest profil zaufany i ad-
res, pod którym będziemy w dniu 
wyborów. Co dalej?

Krok 1: na GOV.PL wybiera-
my e-usługę Dopisz się do spisu 
wyborców.

Krok 2: Klikamy przycisk 
Dopisz się do spisu wyborców 
i logujemy się profilem zaufanym 
(lub e-dowodem, jeśli go mamy).

Krok 3: Wypełniamy wnio-
sek. Wskazujemy powód, dla któ-
rego chcemy dopisać się do spisu 
wyborców.

Krok 4: Sprawdzamy wniosek 
i podpisujemy go elektronicznie 
profilem zaufanym (lub e-dowo-
dem, jeśli go mamy). Potwierdze-
nie złożenia wniosku otrzymamy 
na swoją skrzynkę na koncie Mój 
GOV (www.GOV.pl) i podany 
we wniosku adres e-mail.

Jeśli urzędnik stwierdzi we 
wniosku braki lub błędy, skon-
taktuje się z Nami: telefonicz-
nie, pocztą tradycyjną, e-mailem 
lub przez na koncie Mój GOV. 
Sprawdzajmy swoją skrzynkę – 
jeśli odpowiemy na wiadomość 
urzędnika, przyspieszy to zała-
twienie sprawy.

Usługa jest bezpłatna.
Uwaga! E-usługa jest wyłącza-

na na pięć dni przed wyborami.

Stan epidemii 
w cieniu 

wyborów  
i egzaminów 

Maturzysta  
z II LO  

w Łomży
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W tych wyborach można 
wziąć udział tradycyjnie lub ko-
respondencyjnie. Na portalu 
GOV.pl ruszyła e-usługa umoż-
liwiająca zgłoszenie chęci głoso-
wania korespondecyjnego.

Sytuacja epidemiologiczna 
w regionie 

Jeśli chodzi o diagnosty-
kę pod kątem COVID-19, na 
8 czerwca liczba przebadanych 
próbek w całym województwie 
to 28158. Od początku marca 
do 1 czerwca w regionie zaka-
żenie koronawirusem potwier-
dzono u 524 osób. Z informacji 
przekazywanych przed Podlaski 
Urząd Wojewódzki wynika, iż 
383 mieszkańców regionu poko-
nało koronawirusa i uznawanych 
jest za tzw. ozdrowieńców. Ozba-

cza to, iż liczba aktywnie zakażo-
nych to 141. 

Według najnowszych danych 
w Łomży i okolicy nie potwier-
dzono nowych przypadków za-
każenia koronawirusem. W kwa-
rantannie pozostają 64 osoby 
z Łomży i 39 w powiatu łomżyń-
skiego. W całym województwie 
rygorowi izolacji poddane są 
1724 osoby.  

Na szczęście liczba zgonów 
nie wzrosła. W województwie 
podlaskim odnotowano ich 9. 

Zasady wyjazdów do 
"odmrożonych" uzdrowisk.  
Ważne informacje dla pacjentów 

Od 15 czerwca uzdrowiska 
wznawiają swoją działalność. Pa-
cjenci, którzy oczekują na lecze-
nie uzdrowiskowe będą mogli 

je rozpocząć lub kontynuować, 
w przypadku gdy byli zmuszeni 
przerwać leczenie z powodu pan-
demii.

Leczenie uzdrowiskowe 
na podstawie potwierdzonego 
w oddziale wojewódzkim skiero-
wania będzie przysługiwać tym 
pacjentom, którzy:

- mają potwierdzone skiero-
wanie na leczenie uzdrowiskowe 
po 15 czerwca - realizacja odby-
wa się na podstawie tego skiero-
wania,

- mieli rozpocząć leczenie 
w okresie od 14 marca do 14 
czerwca,

- musieli przerwać leczenie 
uzdrowiskowe z powodu pan-
demii (turnus leczniczy trwał 
poniżej 15 dni), oraz kolejnym 
pacjentom oczekującym na roz-
poczęcie leczenia.

Ważne: Warunkiem rozpo-
częcia leczenia jest negatywny 
wynik testu diagnostycznego 
w kierunku SARS-CoV-2.

Testy będzie można wyko-
nać nie wcześniej niż 6 dni przed 
terminem rozpoczęcia leczenia 
uzdrowiskowego w punktach 
pobrań zwanych drive-thru. Te-
sty sfinansuje Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Podstawą do wy-
konania testu diagnostycznego 
w kierunku SARS-CoV-2 jest 
skierowanie na leczenie uzdro-
wiskowe lub rehabilitację uzdro-
wiskową.

 Jak podkreśla Adam Nie-
dzielski, prezes NFZ – o tym, 
gdzie wykonać takie badanie 
pacjenta poinformuje pisem-

nie właściwy oddział wojewódz-
ki NFZ. Oddział wskaże adresy 
punktów pobrań oraz godziny, 
w których osoba oczekująca na 
rozpoczęcie leczenia uzdrowi-
skowego, będzie mogła poddać 
się badaniu.

Wynik testu przed wyjazdem 
przekaże pacjentowi uzdrowisko, 
do którego pacjent został skiero-
wany. W przypadku negatywne-
go wyniku testu – uzdrowisko 
potwierdzi telefonicznie rozpo-
częcie leczenia.

Szczegółowe informacje oraz 
adresy punktów pobrań, w któ-
rych można wykonać test, do-
stępne są na stronie Podlaskiego 
NFZ www.nfz-bialystok.pl oraz 
pod bezpłatnym numerem Te-
lefonicznej Informacji Pacjenta: 
800- 190- 590.

Ważne wskazówki dla pacjen-
tów :

- każdy, kto po 15 czerwca 
wyjedzie do uzdrowiska dosta-
nie w najbliższych dniach list od 
NFZ – w liście będą wszelkie in-
strukcje postępowania, nie trze-
ba teraz kontaktować się z NFZ, 
to niczego nie przyspieszy,

- każdy, kto dostanie list z in-
formacją o wyjeździe do uzdro-
wiska 6 dni przed wyjazdem 
musi wykonać test na obecność 
koronawirusa,

- negatywny wynik testu bę-
dzie „przepustką” na wyjazd do 
uzdrowiska,

- test będzie bezpłatny, należy 
go wykonać w mobilnym punk-
cie pobrań, wystarczy mieć do-
wód tożsamości i numer PESEL.
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Film, który mówi o potędze 
i możliwościach ludzkiego ducha 
i najważniejszych wartościach: 

przyjaźni, miłości,  
odwadze, honorze.

Historia człowieka o wielkim sercu, 
który nigdy nie rezygnuje z poszukiwania 
tego, co dla niego najważniejsze – miłości.

Są filmy, które idą pod prąd kinowym 
modom, a jednak – a może właśnie dlate-
go – stają się przebojami. Jedną z takich 
produkcji jest „Forrest Gump”. To historia 
życia urodzonego w latach 50. na amery-
kańskiej prowincji tytułowego bohatera. 
A właściwie antybohatera.

Gump ma iloraz inteligencji 75, loku-
jący go w okolicach poważnego upośledze-
nia umysłowego, niedowład nóg i, oględnie 
rzecz ujmując, mało troskliwą matkę Nor-
mę (Sally Field). Ojca nie zna. Te okolicz-
ności mogłyby sprawić, że spędzi życie 
wegetując we własnym pokoju. A jednak 
los, przypadek, przeznaczenie spowodo-
wały, że stał się uczestnikiem – a czasem 
inspiratorem – najważniejszych wydarzeń 
w powojennej historii USA, a nawet świata. 

Odzyskuje sprawność w nogach, gdy 
ucieka przed prześladowcami. Podczas 
jednej z ucieczek przypadkowo trafia na 
trening drużyny futbolowej. Jego ponad-
przeciętna szybkość zostaje zauważona, 

a trener przyjmuje go do zespołu. Forrest 
dostaje się do College Football All-Ame-
rica Team i w związku z tym wybiera 
się na studia. Po ich ukończeniu zostaje 
wcielony do wojska i jedzie na misję do 
Wietnamu. Trafia do plutonu, którego do-
wódcą jest porucznik Dan Taylor (Gary 
Sinise, nominowany za tę rolę do Oscara). 
Jedynym kolegą Gumpa zostaje Bubba 
(Mykelti Williamson). To tylko niektóre 
z lawiny przygód, które go spotykają. For-
rest uczy Elvisa Presleya tańca, spotyka 
Johna F. Kennedy'ego, poznaje Lyndona 
Johnsona, przemawia na antywojennym 
wiecu w Waszyngtonie, pokonuje chiń-
ską drużynę narodową tenisa stołowego, 
spotyka Richarda Nixona, odnosi sukces 
w biznesie i staje się jednym z pierwszych 
inwestorów Apple Computers. 

Forrest nigdy nie zapomina jednak 
o swojej miłości z dzieciństwa – Jenny 
(Robin Wright). Podczas swego życia 
osiągnął więcej, niż ktokolwiek mógłby 
sobie wymarzyć, lecz do szczęścia brakuje 
mu tylko jednego – ukochanej Jenny.

Forrest nigdy nie był mądry – miał 
inteligencję poniżej normy. Nie miał 
problemów jak mądrzy i rozważni lu-
dzie: robił to, co mu kazano i odnajdywał 
w tym radość, a kiedy miał ochotę robić 
coś innego, to robił. Nigdy nie zważał na 
konsekwencje, za to uparcie trzymał się 
wartości i sekwencji, jakie matka mu wpa-
jała od najmłodszych lat. Forrest może nie 
posiadał mądrości, ale miał za to dobre 
serce. Był jak dziecko: nazywał rzeczy po 

imieniu, nigdy nie owijał w bawełnę, robił 
to, czego w danym momencie potrzebo-
wał, uważnie słuchał. Był niesamowicie 
wyrozumiały i... potrafił kochać.

To nie tylko przewrotne spojrzenie na 
50 lat amerykańskiej historii, ale bardzo 
poważne pytaniem o kondycję dzisiejszej 
ludzkości. Naiwność i dobre serce boha-
tera nie stały się jego przekleństwem, lecz 
siłą i pancerzem. Może wszyscy w głębi 
duszy jesteśmy dobrzy i potrzebujemy 
tylko zachęty, by to okazać? A jeśli Forrest 
jest upośledzony umysłowo, dlaczego nikt 
tego nie zauważa? I w jaki sposób odnosi 
takie sukcesy? Może to świat jest nienor-
malny? Film pokazuje, że słabsi od nas 
pod względem intelektualnym cieszą się 
ze świata bardziej niż my, potrafią go do-
cenić i odnoszą sukcesy. 

Obsypany nagrodami błyskotliwy 
obraz w reżyserii Roberta Zemeckisa– 
13 nominacji i sześć Oscarów, w tym za 
najlepszy film, scenariusz adaptowany, 
reżyserię, montaż, efekty specjalne. Tom 
Hanks za stworzoną przez siebie kreację 
otrzymał Nagrodę Akademii i Złoty Glob.

Ta popularna filmowa lekcja filozofii 
jest wspomagana baterią zabawnych bon 
motów z tym najsławniejszym: Życie jest 
jak pudełko czekoladek: nigdy nie wiesz, 
na co trafisz.

Pewnie nie wiesz...
Jenny miały zagrać Demi Moore lub Ni-

cole Kidman. Obie odrzuciły rolę.

Do wcielenia się w postać Forresta 
Gumpa pod uwagę brani byli: Bill Murray 
i Chevy Chase. John Travolta odrzucił rolę, 
czego później bardzo żałował.

Film zarobił w kinach na świecie prawie 
700 milionów dolarów, kosztował 55 milionów.

Tom Hanks nie dostał ustalonej z góry 
gaży za zagranie głównej roli, umówił się 
na procent od zysków. Zarobił 40 milionów 
dolarów.

W scenach biegania Tom Hanks był du-
blowany przez swojego brata, Jima.

W pierwszej scenie każdej zmiany swo-
jego wieku Forrest nosi niebieską koszulę 
w kratę.

W meczach ping-ponga piłeczka została 
wstawiona komputerowo.

Nogi Gary'ego Sinise'a zostały owinięte 
niebieskim materiałem, który umożliwił ich 
późniejsze cyfrowe usunięcie. Iluzjonista 
natomiast zaprojektował wózek inwalidzki, 
w którym aktor mógł ukryć nogi, ale pozycja 
była tak niewygodna, że wytrzymywał w niej 
tylko kilka minut.

W wiecu pokojowym w Waszyngtonie 
wzięło udział 1500 statystów. Komputero-
wo zrobiono z nich kilkaset tysięcy.

Sally Field, grająca matkę Toma Hank-
sa jest tylko dziesięć lat od niego starsza.

Jeden z kinomanów zaoferował 500 000 
dolarów za ławkę, na której siedzi i opowia-
da swoje życie Forrest Gump.

Forrest Gump
Polsat sobota 11.35
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Dwa tysiące osób i ponad tysiąc ma-
szyn budowlanych i pojazdów pracuje 
na budowie kolejnych odcinków przy-
szłej drogi ekspresowej S61, stano-
wiącej fragment międzynarodowego 
szlaku Via Baltica. 

Prace budowlane trwają na 
siedmiu odcinkach realizacyj-
nych, a na trzech kolejnych Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad oczekuje na wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej. Kierow-
cy korzystają już też z trzech od-
cinków trasy, która w przyszłości 
połączy S8 na wysokości Ostrowi 
Mazowieckiej z Budziskiem na 
granicy Polski z Litwą.

S61 - w użytkowaniu, projektowaniu 
i budowie

Łączna długość przyszłej S61 
to ponad 214 km, z czego kierow-
cy już korzystają z trzech odcin-
ków o łącznej długości ok. 33,5 
km. Jako pierwszy, w listopadzie 
2014 roku, został oddany odci-
nek Raczki – Suwałki Południe 
o długości ok. 12,7 km, zbudo-
wany w ramach realizacji obwod-
nicy Augustowa. Od kwietnia 
2019 roku kierowcy mogą ko-
rzystać z kolejnych 12,8 km, czyli 
obwodnicy Suwałk, a od 15 maja 
br. z drugiej jezdni obwodnicy 
Szczuczyna o długości ok. 8 km.

Pozostała część S61, oko-
ło 180 kilometrów podzielone 
na dziesięc odcinków, jest w re-
alizacji - w formie podpisanych 
umów z wykonawcami w syste-
mie „Projektuj i buduj” (trzy od-
cinki na etapie uzyskania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej - ZRID) albo fi-
zycznie – w budowie (siedem od-
cinków).

Wartość wszystkich podpi-
sanych i realizowanych umów 
(z wyjątkiem obwodnicy Au-
gustowa), to przeszło 6,5 mld 
zł, a ponad 6,1 mld zł odliczając 
wykonane już obwodnice Su-
wałk oraz Szczuczyna. Budowa 
polskich fragmentów międzyna-
rodowej trasy Via Baltica współ-
finansowana jest przez Unię Eu-
ropejską w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę” (CEF) dla od-
cinków od Szczuczyna do Budzi-
ska oraz Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020 (POIiŚ) dla 
odcinków od Ostrowi Mazo-
wieckiej do Szczuczyna. W ra-
mach CEF dofinansowanie wy-
nosi ok. 1,754 mld zł, a w ramach 
POIiŚ 1,637 mld zł, co łącznie 
daje kwotę blisko 3,4 mld zł.

Zaawansowanie budowy S61
Postęp prac na poszczegól-

nych odcinkach zależny jest od 

terminu zakończenia projekto-
wania oraz uzyskania decyzji 
ZRID. Tam, gdzie GDDKiA uzy-
skało już stosowne zgody, prace 
trwają pomimo pandemii koro-
nawirusa. Przypomnijmy, że dla 
trzech odcinków trwa procedura 
administracyjna związana z wy-
daniem decyzji ZRID prowadzo-
na przez urzędy wojewódzkie 
w Białymstoku i Olsztynie.

Podborze – Śniadowo: 19,4 
km, etap – uzyskiwanie decyzji 
ZRID. Planowany termin udo-
stępnienia kierowcom – III kw. 
2022 r. Wartość umowy „Projek-
tuj i buduj” – 750 mln zł.

Śniadowo – Łomża Połu-
dnie: 16,99 km, etap – w budo-
wie od sierpnia 2019 r. Zaawan-
sowanie rzeczowo- finansowe 
prac znacząco przekroczyło 30 
procent, a w niektórych bran-
żach – np. mostowej zbliża się 
do 50 proc. Na budowie pracuje 
ok. 400 osób i blisko 200 maszyn 
budowlanych i pojazdów. Wyko-
nano niemal 90 proc. odhumu-
sowania, trwają roboty ziemne, 
powstaje podbudowa drogi. Na 
wszystkich 14 obiektach mosto-
wych wykonano posadowienie 
i fundamenty, a także podpory. 
Przebudowano wszystkie ko-
lizje z istniejącą infrastrukturą 
(wodociągowe, energetyczne, 
teletechniczne) i kontynuowane 
są prace, związane z budową ka-
nalizacji deszczowej, kanalizacji 
sanitarnej, budową zbiorników 
retencyjnych i infiltracyjnych, 
budową kanału technologiczne-
go, oświetlenia wraz z zasilaniem. 
Planowany termin udostępnie-
nia kierowcom – czerwiec 2021 
r. Wartość umowy „Projektuj 
i buduj” - 380 mln zł.

Łomża Południe – Łomża 
Zachód: 7,1 km, etap – w budo-
wie od lutego 2020 r. Po przeka-
zaniu placu budowy wykonawca 
rozpoczął odhumusowywanie te-
renu oraz pierwsze roboty ziem-
ne. Trwają badania archeolo-
giczne, rozpoczęto prace przy 
obiektach inżynierskich, a wy-
konawca gromadzi materiały na 
placu budowy. Zaawansowanie 
rzeczowe wynosi ok. 10 proc. 
Planowany termin udostępnienia 
kierowcom – IV kw. 2021 r. War-
tość umowy „Projektuj i buduj” – 
218 mln zł.

Łomża Zachód – węzeł 
Kolno: 12,9 km, etap – uzyski-
wanie decyzji ZRID. Planowany 
termin udostępnienia kierow-
com – IV kw. 2022 r. Wartość 
umowy „Projektuj i buduj” – 
525,6 mln zł.

węzeł Kolno – Stawiski: 
16,4 km, etap – w budowie od 
października 2019 r. Prowadzo-

ne są roboty ziemne, trwają pra-
ce przy obiektach inżynierskich, 
usuwane są kolizje z innymi sie-
ciami, trwa wykonywanie warstw 
podbudów nawierzchni. Na bu-
dowie pracuje ok. 300 osób i 160 
maszyn budowlanych i pojaz-
dów. Zaawansowanie rzeczowe 
wynosi blisko 40 proc. Plano-
wany termin udostępnienia kie-
rowcom – III kw. 2021 r. War-
tość umowy „Projektuj i buduj” 
– 288,3 mln zł.

Stawiski – Szczuczyn: 18 
km, etap – w budowie od wrze-
śnia 2019 r. Prowadzone są ro-
boty ziemne, trwają prace przy 
obiektach inżynierskich, usuwa-
ne są kolizje z innymi sieciami, 
trwa wykonywanie warstw pod-
budów nawierzchni. Na budowie 
pracuje ok. 400 osób i 180 ma-
szyn budowlanych i pojazdów. 
Zaawansowanie rzeczowe wyno-
si blisko 40 proc. Planowany ter-
min udostępnienia kierowcom – 
III kw. 2021 r. Wartość umowy 
„Projektuj i buduj” – 342,1 mln 
zł.

II jezdnia obwodnicy 
Szczuczyna: 8 km, etap – od-
dana do użytku 15 maja 2020 r. 
Wartość umowy „Projektuj i bu-
duj” – 75 mln zł.

Szczuczyn – węzeł Ełk Po-
łudnie: 23,3 km, etap - w budo-
wie od marca 2020 r. Wykonawca 
zakończył wycinkę i rozpoznanie 
saperskie, prowadzi odhumuso-
wanie i wymianę gruntów, przy-
gotowuje się do wzmocnień. 
Rozpoczął prace przy obiektach 
mostowych - betonowanie fun-
damentów podpór. Na budowie 
pracuje ok. 290 osób i 200 ma-
szyn budowlanych i pojazdów. 
Zaawansowanie rzeczowe wy-
nosi ok. 16 proc. Planowany ter-
min udostępnienia kierowcom – 
koniec 2021 r. Wartość umowy 
„Projektuj i buduj” – 700 mln zł.

węzeł Ełk Południe – węzeł 
Wysokie: 22,9 km, etap – uzy-
skiwanie decyzji ZRID. Plano-
wany termin udostępnienia kie-
rowcom - IV kw. 2021 r. Wartość 
umowy „Projektuj i buduj” – 686 
mln zł.

węzeł Wysokie – Racz-
ki: 20,2 km, etap - w budowie 
od października 2019 r. Wyko-
nawca prowadzi roboty ziemne 
- wzmocnienia gruntów, wyko-
nuje odwodnienie przepustów, 
rozpoczął wykonywanie podbu-
dowy. Na obiektach mostowych 
wykonywane są fundamenty, 
podpory i konstrukcje oporo-

we. Na budowie pracuje ok. 380 
osób i 155 maszyn budowlanych 
i pojazdów. Zaawansowanie rze-
czowe wynosi ponad 25 proc. 
Planowany termin udostępnie-
nia kierowcom – II/III kwartał 
2021 r. Wartość umowy „Projek-
tuj i buduj” – 484 mln zł.

Raczki – Suwałki Południe 
(fragment obwodnicy Augu-
stowa): 12,75 km, etap - w użyt-
kowaniu od listopada 2014 r. 
Cały koszt obwodnicy Augusto-
wa (z jednojezdniowym frag-
mentem DK8) – 659 mln zł.

obwodnica Suwałk: 12,83 
km, etap – oddana do użytku 13 
kwietnia 2019 r. Wartość umowy 
„Projektuj i buduj” – 299,45 mln 
zł.

Suwałki – Budzisko: 24,1 
km, etap - w budowie od stycz-
nia 2020 r. Prowadzone są prace 
przygotowawcze, trwa opraco-
wanie zamiennej decyzji ZRID. 
Na budowie pracuje ok. 200 
osób i 110 maszyn budowlanych 
i pojazdów. Zaawansowanie rze-
czowe wynosi blisko 2 proc. Pla-
nowany termin udostępnienia 
kierowcom – III kw. 2022 r. War-
tość umowy „Projektuj i buduj” – 
1,37 mld zł.

ŹRÓDŁO: GDDKIA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

Powstają kolejne odcinki Via Baltica
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Film, który mówi o potędze 
i możliwościach ludzkiego ducha 
i najważniejszych wartościach: 

przyjaźni, miłości,  
odwadze, honorze.

Historia człowieka o wielkim sercu, 
który nigdy nie rezygnuje z poszukiwania 
tego, co dla niego najważniejsze – miłości.

Są filmy, które idą pod prąd kinowym 
modom, a jednak – a może właśnie dlate-
go – stają się przebojami. Jedną z takich 
produkcji jest „Forrest Gump”. To historia 
życia urodzonego w latach 50. na amery-
kańskiej prowincji tytułowego bohatera. 
A właściwie antybohatera.

Gump ma iloraz inteligencji 75, loku-
jący go w okolicach poważnego upośledze-
nia umysłowego, niedowład nóg i, oględnie 
rzecz ujmując, mało troskliwą matkę Nor-
mę (Sally Field). Ojca nie zna. Te okolicz-
ności mogłyby sprawić, że spędzi życie 
wegetując we własnym pokoju. A jednak 
los, przypadek, przeznaczenie spowodo-
wały, że stał się uczestnikiem – a czasem 
inspiratorem – najważniejszych wydarzeń 
w powojennej historii USA, a nawet świata. 

Odzyskuje sprawność w nogach, gdy 
ucieka przed prześladowcami. Podczas 
jednej z ucieczek przypadkowo trafia na 
trening drużyny futbolowej. Jego ponad-
przeciętna szybkość zostaje zauważona, 

a trener przyjmuje go do zespołu. Forrest 
dostaje się do College Football All-Ame-
rica Team i w związku z tym wybiera 
się na studia. Po ich ukończeniu zostaje 
wcielony do wojska i jedzie na misję do 
Wietnamu. Trafia do plutonu, którego do-
wódcą jest porucznik Dan Taylor (Gary 
Sinise, nominowany za tę rolę do Oscara). 
Jedynym kolegą Gumpa zostaje Bubba 
(Mykelti Williamson). To tylko niektóre 
z lawiny przygód, które go spotykają. For-
rest uczy Elvisa Presleya tańca, spotyka 
Johna F. Kennedy'ego, poznaje Lyndona 
Johnsona, przemawia na antywojennym 
wiecu w Waszyngtonie, pokonuje chiń-
ską drużynę narodową tenisa stołowego, 
spotyka Richarda Nixona, odnosi sukces 
w biznesie i staje się jednym z pierwszych 
inwestorów Apple Computers. 

Forrest nigdy nie zapomina jednak 
o swojej miłości z dzieciństwa – Jenny 
(Robin Wright). Podczas swego życia 
osiągnął więcej, niż ktokolwiek mógłby 
sobie wymarzyć, lecz do szczęścia brakuje 
mu tylko jednego – ukochanej Jenny.

Forrest nigdy nie był mądry – miał 
inteligencję poniżej normy. Nie miał 
problemów jak mądrzy i rozważni lu-
dzie: robił to, co mu kazano i odnajdywał 
w tym radość, a kiedy miał ochotę robić 
coś innego, to robił. Nigdy nie zważał na 
konsekwencje, za to uparcie trzymał się 
wartości i sekwencji, jakie matka mu wpa-
jała od najmłodszych lat. Forrest może nie 
posiadał mądrości, ale miał za to dobre 
serce. Był jak dziecko: nazywał rzeczy po 

imieniu, nigdy nie owijał w bawełnę, robił 
to, czego w danym momencie potrzebo-
wał, uważnie słuchał. Był niesamowicie 
wyrozumiały i... potrafił kochać.

To nie tylko przewrotne spojrzenie na 
50 lat amerykańskiej historii, ale bardzo 
poważne pytaniem o kondycję dzisiejszej 
ludzkości. Naiwność i dobre serce boha-
tera nie stały się jego przekleństwem, lecz 
siłą i pancerzem. Może wszyscy w głębi 
duszy jesteśmy dobrzy i potrzebujemy 
tylko zachęty, by to okazać? A jeśli Forrest 
jest upośledzony umysłowo, dlaczego nikt 
tego nie zauważa? I w jaki sposób odnosi 
takie sukcesy? Może to świat jest nienor-
malny? Film pokazuje, że słabsi od nas 
pod względem intelektualnym cieszą się 
ze świata bardziej niż my, potrafią go do-
cenić i odnoszą sukcesy. 

Obsypany nagrodami błyskotliwy 
obraz w reżyserii Roberta Zemeckisa– 
13 nominacji i sześć Oscarów, w tym za 
najlepszy film, scenariusz adaptowany, 
reżyserię, montaż, efekty specjalne. Tom 
Hanks za stworzoną przez siebie kreację 
otrzymał Nagrodę Akademii i Złoty Glob.

Ta popularna filmowa lekcja filozofii 
jest wspomagana baterią zabawnych bon 
motów z tym najsławniejszym: Życie jest 
jak pudełko czekoladek: nigdy nie wiesz, 
na co trafisz.

Pewnie nie wiesz...
Jenny miały zagrać Demi Moore lub Ni-

cole Kidman. Obie odrzuciły rolę.

Do wcielenia się w postać Forresta 
Gumpa pod uwagę brani byli: Bill Murray 
i Chevy Chase. John Travolta odrzucił rolę, 
czego później bardzo żałował.

Film zarobił w kinach na świecie prawie 
700 milionów dolarów, kosztował 55 milionów.

Tom Hanks nie dostał ustalonej z góry 
gaży za zagranie głównej roli, umówił się 
na procent od zysków. Zarobił 40 milionów 
dolarów.

W scenach biegania Tom Hanks był du-
blowany przez swojego brata, Jima.

W pierwszej scenie każdej zmiany swo-
jego wieku Forrest nosi niebieską koszulę 
w kratę.

W meczach ping-ponga piłeczka została 
wstawiona komputerowo.

Nogi Gary'ego Sinise'a zostały owinięte 
niebieskim materiałem, który umożliwił ich 
późniejsze cyfrowe usunięcie. Iluzjonista 
natomiast zaprojektował wózek inwalidzki, 
w którym aktor mógł ukryć nogi, ale pozycja 
była tak niewygodna, że wytrzymywał w niej 
tylko kilka minut.

W wiecu pokojowym w Waszyngtonie 
wzięło udział 1500 statystów. Komputero-
wo zrobiono z nich kilkaset tysięcy.

Sally Field, grająca matkę Toma Hank-
sa jest tylko dziesięć lat od niego starsza.

Jeden z kinomanów zaoferował 500 000 
dolarów za ławkę, na której siedzi i opowia-
da swoje życie Forrest Gump.

Forrest Gump
Polsat sobota 11.35
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dla siebie
Zemsta Sokoła

TV Puls piątek 20.00

Sensacyjny. John Chapman jest byłym żołnierzem 

marines, udaje się w misji specjalnej do Brazylii. 

W São Paulo dochodzi do ataku na jego siostrę. John 

trafia w środek mrocznego świata zbrodni, narkotyków 

i handlu żywym towarem, pod okiem skorumpowanych 

policjantów.

Dzień zagłady
Super Polsat piątek 20.00

Katastroficzny. Czternastoletni Leo Biederman odkrywa 

dużych rozmiarów kometę, która zostaje nazwana jego 

imieniem. Wkrótce okazuje się, że tor jej lotu przecina się 

z orbitą Ziemi. Badania wykazują, że w wyniku zderzenia 

żadna forma życia nie przetrwa katastrofy. Powstaje plan 

zniszczenia komety.

Krótkie spięcie
TV6 sobota 17.55

Komedia. W robota wojskowego, uzbrojonego w broń 

laserową, trafia piorun. To budzi go do życia. Robot 

zaczyna przejawiać typowo ludzkie postawy: odczuwa 

smutek, lęk, radość. Zdobywa przyjaciół. Ale twórcy chcą, 

by powrócił do poprzedniego stanu...

John Stratton
TV Puls sobota 22.05

Film akcji. John, brytyjski agent sił specjalnych, i jego 

partner Marty przemierzają kompleks laboratoryjny 

w Iranie, próbując przechwycić śmiertelną broń 

biochemiczną. Skomplikowana misja kończy się jednak 

tragicznie.

Służba nie drużba
TV4 niedziela 15.25

Komedia. Dwóch nieudaczników marzy o własnym 

sklepie. Niestety nie mają pieniędzy. Zaciągają się więc 

do amerykańskiej armii. Przechodzą szkolenie i zostają 

wysłani do Afryki. Ich zadaniem jest zlikwidowanie 

wyrzutni rakiet przeciwnika.

Król 
Artur

Eliksir miłości

Trzy tygodnie szaleństwa
Nieśmiały biochemik Paul (Tate Donovan) otrzymuje od Cyganki mada-

me Ruth (Anne Bancroft) eliksir miłości – tajemniczą miksturę o cudow-
nym działaniu. W domu medykament ląduje w koszu. Przypadkowo pró-
buje go kot Paula. Efekt jest zgodny z tym, co powiedziała Ruth. 

Swym odkryciem Paul dzieli się z koleżanką z pracy Diane Ferryl 
(Sandra Bullock). Zamieszkują sąsiednie mieszkania, słuchają takiej 
samej muzyki, czytają takie same książki i mają takiego samego pecha 
w miłości. Młodzi naukowcy chcą wypróbować tajemniczy środek. 
Zażywają eliksir i postanawiają nie kontaktować się ze sobą przez trzy 
tygodnie. W tym czasie nieśmiała dotąd Diane – teraz demon seksu – 
rozkochuje w sobie mężczyzn, a za Paulem szaleją kobiety. On jednak 
zakochuje się w Dianie i zamierza pokonać wszystkich rywali. Wkrótce 
cudowna substancja dostaje się jednak w niepowołane ręce, co staje się 
przyczyną wielu zabawnych perypetii...

Eliksir miłości
Nowa TV piątek 21.00

Trzymający w napięciu, zrealizowany z rozma-
chem film przygodowy, odkrywa nieznaną wersję 
dziejów mężnego króla Artura (Clive Owen), jego 
ukochanej żony Ginewry (Keira Knightley), szla-
chetnego Lancelota (Ioan Gruffudd) oraz lojalnych 
Rycerzy Okrągłego Stołu, walczących o wolność dla 
siebie i swoich bliskich.

„Król Artur” to spektakularna produkcja, która 
łączy w sobie historyczną prawdę oraz pasjonującą, 
pełną zaskakujących zwrotów akcji opowieść.

V wiek n.e. Siedmiu zasłużonych rycerzy Okrą-
głego Stołu z Arturem na czele, po 15 latach służby 
pragnie opuścić Wielką Brytanię i wrócić do Rzymu. 
Teraz, wszyscy mają otrzymać obiecaną wolność. 
Wkrótce jednak biskup Germanius każe im wykonać 
jeszcze jedną misję.

Pewnie nie wiesz...
Keira Knightley grająca Ginewrę przed rozpoczę-

ciem zdjęć do filmu powiększyła sobie górną wargę. 

„Jeśli ta królowa była pożądana przez tylu mężczyzn 
musiała mieć coś w sobie, a już na pewno dobrze cało-
wała”.

19-letnia wtedy Keira Knightley przeszła ostry tre-
ning: nauczyła się strzelać z łuku, walczyć mieczem i na 
noże. Spędzała 2-3 godziny dziennie na siłowni oraz 
ćwiczyła podnoszenie ciężarów, boks, jazdę konną, 
łucznictwo oraz szermierkę.

By nadać realizmu działaniom wojennym, kame-
ry były przymocowywane do tarcz, mieczy, hełmów 
i włóczni.

W filmie użytych około 300 mieczy, 700 włóczni 
i 300 toporów. Uszyto 2000 kostiumów .

W filmie wystąpiło ponad 400 statystów grających 
saksońskich wojowników. 

Zbudowanie muru, otaczającego twierdzę, zajęło 
4,5 miesiąca.

Król Artur
TV Puls sobota 7.55

Królowa 
dobrze 

całuje



Prawo zemsty

Lekcja 
sprawiedliwości

Clyde Shelton (Gerard Butler) jest przykładnym mężem i ojcem. Gdy dwóch ban-
dytów napada na jego dom, mordując mu żonę i córkę, ten ciepły i opiekuńczy facet 
z przedmieść zmienia się nie do poznania. Czara goryczy zostaje przelana, kiedy młody, 
ambitny, głodny sukcesu prokurator z Filadelfii Nick Rice ( Jamie Foxx) podpisuje ugodę 
z pojmanymi przestępcami. Clyde postanawia więc zemścić się na oprawcach swej rodzi-
ny, a przy okazji udzielić bezwzględnej lekcji sprawiedliwości nieskutecznym stróżom 
prawa. Po dziesięciu latach od osobistej tragedii rozpoczyna złożoną i niebezpieczną grę, 
za przeciwników mając zarówno przestępców, jak i nieudolnych pracowników z biura 
prokuratora.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie ponad 130 milionów dolarów, kosztował 50 milionów.
Człowiekiem, który trzyma Biblię w scenie zaprzysiężenia Nicka przez panią burmistrz 

był, aktualny w czasie kręcenia filmu, burmistrz Filadelfii Michael Nutter.
Bomba w samochodzie wybucha około godziny 18.00. W Pensylwanii na przełomie jesie-

ni i zimy byłoby już wtedy ciemno.

Prawo zemsty
TV4 niedziela 20.00

Człowiek o żelaznych pięściach

Polowanie  
na skarb

W jednej z chińskich wiosek pracuje czarnoskóry 
kowal (RZA). Planuje uzbierać wystarczającą ilość 
pieniędzy, by móc opuścić wioskę ze swoją ukocha-
ną Lady Silk, pracującą w domu publicznym. Okazji 
do zarobku ma wiele, bowiem w wiosce istnieje kilka 
wrogich klanów zaopatrujących się u niego w broń. 
Kiedy przywódca jednego z nich zostaje zamordowa-
ny, wybucha krwawa wojna. Gdy konflikt przybiera 
na sile w okolicy pojawia się tajemniczy Jack Knife 
(Russell Crowe). Tymczasem do wioski zmierza rzą-
dowy transport złota, który wielu chciałoby przejąć... 
Wszyscy szanowani wojownicy, płatni zabójcy i mor-
dercy rozpoczynają polowanie na skarb.

Debiut reżyserski RZA (Wu Tang Clan), który 
w połączeniu sił z producentem, Elim Rothem nakrę-
cił porywający film przesiąknięty krwią oraz dźwię-
kiem łamanych kości. Nad scenariuszem pracowali 
dwa lata.

Pewnie nie wiesz...
RZA to Robert Diggs urodzony w 1969 roku, amery-

kański producent muzyczny, raper, aktor.
Pierwsza wersja filmu trwała 4 godziny, RZA musiał 

go skrócić do 90 minut. 
Crowe zgodził się zrobić film w zamian za to, że 

RZA da lekcje rapu członkom drużyny rugby, której jest 
współwłaścicielem.

Crowe mógł spędzić na planie tylko 10 dni.

Człowiek o żelaznych pięściach
TVN7 piątek 20.00

Ostateczna rozgrywka

Przerwany mecz
Mecz piłkarski zamienia się w koszmar, gdy na sta-

dionie pojawiają się bezwzględni terroryści.
To miał być wspaniały dzień, pełen radości i spor-

towych emocji. Trybuny wypełnione są rozentu-
zjazmowanymi kibicami, a zawodnicy dają z siebie 
wszystko. Nagle sportowe święto zmienia się w kosz-
mar. Pełen ludzi stadion zostaje opanowany przez 
grupę znakomicie uzbrojonych bandytów. Przestępcy 
żądają wysokiego okupu, grożą, że zabiją ludzi zgro-
madzonych na trybunach. Nie wiedzą, że wśród 35 
tysięcy zakładników znajduje się wojskowy weteran. 
Ten były komandos użyje wszystkich swoich umiejęt-
ności, aby uwolnić przetrzymywanych, a wśród nich 
jedyną córkę swojego poległego przyjaciela.

Ostateczna rozgrywka
TV Puls sobota 20.00

wybierz  
coś  

dla siebie
Zemsta Sokoła

TV Puls piątek 20.00

Sensacyjny. John Chapman jest byłym żołnierzem 

marines, udaje się w misji specjalnej do Brazylii. 

W São Paulo dochodzi do ataku na jego siostrę. John 

trafia w środek mrocznego świata zbrodni, narkotyków 

i handlu żywym towarem, pod okiem skorumpowanych 

policjantów.

Dzień zagłady
Super Polsat piątek 20.00

Katastroficzny. Czternastoletni Leo Biederman odkrywa 

dużych rozmiarów kometę, która zostaje nazwana jego 

imieniem. Wkrótce okazuje się, że tor jej lotu przecina się 

z orbitą Ziemi. Badania wykazują, że w wyniku zderzenia 

żadna forma życia nie przetrwa katastrofy. Powstaje plan 

zniszczenia komety.

Krótkie spięcie
TV6 sobota 17.55

Komedia. W robota wojskowego, uzbrojonego w broń 

laserową, trafia piorun. To budzi go do życia. Robot 

zaczyna przejawiać typowo ludzkie postawy: odczuwa 

smutek, lęk, radość. Zdobywa przyjaciół. Ale twórcy chcą, 

by powrócił do poprzedniego stanu...

John Stratton
TV Puls sobota 22.05

Film akcji. John, brytyjski agent sił specjalnych, i jego 

partner Marty przemierzają kompleks laboratoryjny 

w Iranie, próbując przechwycić śmiertelną broń 

biochemiczną. Skomplikowana misja kończy się jednak 

tragicznie.

Służba nie drużba
TV4 niedziela 15.25

Komedia. Dwóch nieudaczników marzy o własnym 

sklepie. Niestety nie mają pieniędzy. Zaciągają się więc 

do amerykańskiej armii. Przechodzą szkolenie i zostają 

wysłani do Afryki. Ich zadaniem jest zlikwidowanie 

wyrzutni rakiet przeciwnika.

Król 
Artur

Eliksir miłości

Trzy tygodnie szaleństwa
Nieśmiały biochemik Paul (Tate Donovan) otrzymuje od Cyganki mada-

me Ruth (Anne Bancroft) eliksir miłości – tajemniczą miksturę o cudow-
nym działaniu. W domu medykament ląduje w koszu. Przypadkowo pró-
buje go kot Paula. Efekt jest zgodny z tym, co powiedziała Ruth. 

Swym odkryciem Paul dzieli się z koleżanką z pracy Diane Ferryl 
(Sandra Bullock). Zamieszkują sąsiednie mieszkania, słuchają takiej 
samej muzyki, czytają takie same książki i mają takiego samego pecha 
w miłości. Młodzi naukowcy chcą wypróbować tajemniczy środek. 
Zażywają eliksir i postanawiają nie kontaktować się ze sobą przez trzy 
tygodnie. W tym czasie nieśmiała dotąd Diane – teraz demon seksu – 
rozkochuje w sobie mężczyzn, a za Paulem szaleją kobiety. On jednak 
zakochuje się w Dianie i zamierza pokonać wszystkich rywali. Wkrótce 
cudowna substancja dostaje się jednak w niepowołane ręce, co staje się 
przyczyną wielu zabawnych perypetii...

Eliksir miłości
Nowa TV piątek 21.00

Trzymający w napięciu, zrealizowany z rozma-
chem film przygodowy, odkrywa nieznaną wersję 
dziejów mężnego króla Artura (Clive Owen), jego 
ukochanej żony Ginewry (Keira Knightley), szla-
chetnego Lancelota (Ioan Gruffudd) oraz lojalnych 
Rycerzy Okrągłego Stołu, walczących o wolność dla 
siebie i swoich bliskich.

„Król Artur” to spektakularna produkcja, która 
łączy w sobie historyczną prawdę oraz pasjonującą, 
pełną zaskakujących zwrotów akcji opowieść.

V wiek n.e. Siedmiu zasłużonych rycerzy Okrą-
głego Stołu z Arturem na czele, po 15 latach służby 
pragnie opuścić Wielką Brytanię i wrócić do Rzymu. 
Teraz, wszyscy mają otrzymać obiecaną wolność. 
Wkrótce jednak biskup Germanius każe im wykonać 
jeszcze jedną misję.

Pewnie nie wiesz...
Keira Knightley grająca Ginewrę przed rozpoczę-

ciem zdjęć do filmu powiększyła sobie górną wargę. 

„Jeśli ta królowa była pożądana przez tylu mężczyzn 
musiała mieć coś w sobie, a już na pewno dobrze cało-
wała”.

19-letnia wtedy Keira Knightley przeszła ostry tre-
ning: nauczyła się strzelać z łuku, walczyć mieczem i na 
noże. Spędzała 2-3 godziny dziennie na siłowni oraz 
ćwiczyła podnoszenie ciężarów, boks, jazdę konną, 
łucznictwo oraz szermierkę.

By nadać realizmu działaniom wojennym, kame-
ry były przymocowywane do tarcz, mieczy, hełmów 
i włóczni.

W filmie użytych około 300 mieczy, 700 włóczni 
i 300 toporów. Uszyto 2000 kostiumów .

W filmie wystąpiło ponad 400 statystów grających 
saksońskich wojowników. 

Zbudowanie muru, otaczającego twierdzę, zajęło 
4,5 miesiąca.

Król Artur
TV Puls sobota 7.55

Królowa 
dobrze 

całuje
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Kolejną część cyklu 
o nazwiskach łomżan otwie-
ra nazwa osobowa Pruszyński. 
Reprezentuje ona tę grupę an-
troponimów, która wskazuje na 
podlaskie korzenie jej nosicie-
li, obecnych w Łomży od 1730 
roku.  

PRUSZYŃSKI: Łukasz Pru-
szyński 1730, LBŁ 130; Paweł 
Pruszynski instigator civitalen-
sis 1747, LMŁ 1300; (instyga-
tor ‘1. urzędnik w dawnej Pol-
sce, który dochodził krzywd 
krajowi wyrządzonych, proku-
rator królewski; 2. dający po-
wód, oskarżyciel’ (za: SW, cz. 
I, s. 421); nazwisko utworzone 
od n. msc. Maz. Pruszyn, siedl., 
gm. Siedlce (za: SEM cz. 3, s. 
153) formantem -ski [2].

Forma żeńska: Gertruda 
Pruszyńska 1745, LMŁ 1166.

Natomiast nazwisko Prusz-
ko, którego liczna grupa nosi-
cieli żyje obecnie w Łomży, ma 
wielomotywacyjną etymolo-
gię. Wskazuje ona między in-
nymi na to, że pochodzi ono 
od nazwy etnicznej Prus ‘czło-
nek narodu pruskiego’, jak po-
twierdza to „Słownik nazwisk 
Polaków” K. Rymuta (s. 302), 
co ma swoje uzasadnienie m.in. 
w tym, że to nazwisko pojawia 
się w XIX wieku w dużej re-
prezentacji na terenie parafii 

Jedwabne, np. Antoni Prusz-
ko, włościanin, syn Stanisła-
wa i Franciszki z Ptaszyńskich, 
w służbie parobka zostający, za-
warł małżeństwo z Scholastyką 
Zaykowską włościanką, córką 
Krzysztofa i Maryanny z To-
maszewskich. Kucze Wielkie; 
KMJ 1832, poz. 41; Jan Prusz-
ko, żebrak, wdowiec po Mał-
gorzacie z Krasnoskich. Ku-
cze Wielkie; KZJ 1835, poz. 
28.  Jeszcze liczniejszych jego 
nosicieli notują metryki w pa-
rafii Wizna: Bolesław Pruszko 
syn Franciszka i Anny w Wiź-
nie urodzony 1890, KAUW 
78; Bolesław Pruszko cztery 
miesiące urodzony i zmarły 
w Wiźnie syn Jozefa i Marian-
ny 1890, KAZW 42; Bolesław 
Pruszko dwa miesiące urodzo-
ny i zmarły w Wiźnie syn Fran-
ciszka i Anny 1890, KAZW 98; 
Franciszek Pruszko syn Panny 
Ewy Pruszkowny w Domu pod 
Numerem osiemnastym w Wi-
znie urodzony 1809I, KAUW 
161; Franciszek Pruszko po-
sadnik rolny czterdzieści lat 
w Wiźnie mieszkający 1890, 
KAUW 78; Franciszek Pruszko 
czterdzieści dwa lata posadnik 
rolny w Wiźnie mieszkający 
1890, KAUW 229; Franciszek 
Pruszko kawaler chłop rolnik 
dwadzieścia lat urodzony i za-
mieszkały przy matce we wsi 
Smoliarze 1890, KAMW 5; 
Franciszek Pruszko czterdzie-
ści jeden lat posadnik rolny 
w Wiźnie mieszkający 1890, 
KAZW 60; Franciszek Pruszko 
ojciec zmarłego Bolesława mąż 
Anny posadnik rolny w Wiź-
nie mieszkający 1890, KAZW 
98; Jakob Pruszko mieszcza-
nin gospodarz w Miescie Wiz-
nie zamieszkały lat trzydzieści 
pięć 1826, KAUW 155; Jakob 
Pruszko mieszczanin gospo-
darz lat trzydzieści pięć w Wiź-
nie zamieszkały 1827, KAZW 
38; Jan Pruszko Gospodarz lat 
trzydzieści dwa w Domu pod 
Numerem czwartym w Mie-
scie Wiznie zamięszkały 1808, 
KAUW 67.

W Łomży źródła potwier-
dzają jego formę żeńską, stąd 
formant -owa, a nie -ko:

PRUSZKO: Forma żeńska: 
Franciszka Pruszkowa 1864, 

KAZŁ 201; nazwisko utworzo-
ne od proch, prószyć, gw. prusz 
‘drzazgi’, też dźwiękonaśladow-
cze gw. pruś ‘przywoływanie 
krów i owiec’, także gw. pru-
szek ‘cząstka’ (za: SEM cz. 1, 
s. 237) lub od nazwy etnicznej 
Prus ‘członek narodu pruskie-
go’ (NP2, s. 302); też od nazwy 
miejscowej Proszki, dziś Prusz-
ki Wielkie wieś szlachecka, gm. 
Rutki-Kossaki, pow. Zambrów; 
formantem -owa [51].

Nazwisko Przestrzelski – 
jedna z nazw osobowych lo-
kalnych, pochodząca od na-
zwy miejscowej Przestrzele. 
W słownikach nazwisk opisy-
wana jako pochodząca od wy-
razu przestrzelić ‘przebić strza-
łem’ (NP2, s. 309). 

PRZESTRZELSKI: Łukasz 
Przestrzelski wyrobnik 1862, 
KAZŁ 254; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Maz: Przestrzele, 
łomż., gm. Jedwabne (za: SEM 
cz. 3, s. 155) formantem -ski 
[38].

Jak potwierdzają to źródła, 
nosicielami tego nazwiska byli 
także Żydzi łomżyńscy: Prze-
strzelski Jankiel Moszk, Limer; 
11/1884, Łomża; Przestrzel-
ski Abram Ick, Dawid; 2/1905, 
Łomża; Przestrzelski Ariel 
Lejb, Szejma; 5/1929, Nowo-
gród. 

Liczni nosiciele tego nazwi-
ska pojawiają się w źródłach 
z parafii Jedwabne, np.: Anto-
ni Przestrzelski, syn Jana i Ju-
lianny Chrzanowskiey. Kaimy; 
KZJ 1826, poz. 60; Apolinary 
Przestrzelski, syn Grzegorza 
i Franciszki Konopczyny. Rost-
ki; KZJ 1826, poz. 64; Jozef 
Przestrzelski, syn Mikołaja y 
Maryanny Januszewskiey, mąż 
Małgorzaty z Polkowskich. Ka-
imy; KZJ 1827, poz. 21; Igna-
cy Przestrzelski, Szlachcic, syn 
Jana i Heleny z Brzostowskich, 
zawarł małżeństwo z Mar-
cjanną Grądzką, córką Hyla-
rego i Julianny Rydzewskiey. 
Mocarze; KMJ 1828, poz. 15 
Jozef Przestrzelski, Szlach-
cic, syn Mateusza i Maryanny 
Gorskiey, zawarł małżeństwo 
z Justyną Przestrzelską, córką 
Mikołaja i Maryanny Janczew-
skiey. Kaimy; KMJ 1829, poz. 
8;Tomasz Przestrzelski, Szlach-

cic, syn Woyciecha i Franciszki 
Dąbrowskiey, zawarł małżeń-
stwo z Maryanną Kossakow-
ską, córką Michała i Barbary 
Karwowskiey. Mocarze; KMJ 
1829, poz. 25Karol Lucyan 
Przestrzelski, szlachcic, syn 
Franciszka i Heleny z Kali-
nowskich, zawarł małżeństwo 
z Joanną Supińską wdową, 
szlachcianką, córką Jana i Kata-
rzyny z Grądzkich. Kąty Chro-
stowo; KMJ 1832, poz. 8.

PRZEŹDZIECKI: Alexan-
der Konstanty Przeździec-
ki 1875, KAŚŁ 79; nazwisko 
utworzone od n. msc. Maz.: 
Przezdziecko, dziś Przeź-
dziecko-Drogoszowo, Przeź-
dziecko-Dworaki, Przeździec-
ko-Grzymki, Przeździecko-Jachy, 
Przeździecko-Lenarty, łomż., 
gm. Andrzejewo; Przeździec-
ko-Mroczki, gm. Zambrów 
(za: SEM cz. 3, s. 156); też 
od n. msc. Przezdziatka (za: 
SHNO t. II, s. 154) forman-
tem -cki [14].

Forma żeńska: Teofila 
Przeździecka 1873, KAŚŁ 5.

PRZYBOROWSKI: Michał 
Przyborowski 1647, LBŁ 
2387; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp: Przeborowo, 
dziś Przyborowo, pozn., gm. 
Łubowo; leszcz., gm. Krobia; 
Młp: Przeborowie, Przyboro-
wie, dziś Przyborów, tarn., gm. 
Czarna; Maz: Przyborowice 
Wielkie, Przeborowice, Przy-
borowo, łomż., gm. Grabowo 
(za: SEM cz. 3, s. 154) forman-
tem -ski [3].

PRZYBYLSKI: Albert Przi-
bylski 1616, LBŁ 486; nazwi-
sko utworzone od n. os. Przy-
był, też Przybyła, Przybyło (za: 
NMK s. 320) formantem -ski 
[34].

PRZYBYŁOWSKI: Leon Przy-
byłowski 1865, KAZŁ 227; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Krpłd: brak n.m. (za: SEM cz. 
3, s. 156); może też od przy-
być, przybyły’ przybysz, ten, 
kto przybył’ (za: NMK s. 320) 
formantem -owski [25].

PRZYBYSI(Z)EWSKI: Lu-
cjan Przybysiewski 1693, LBŁ 
1354; nazwisko utworzone od 
n. msc. Krpłd: Przybyszówka, 
rzesz., gm. Świlcza (za: SEM 
cz. 3, s. 156) [3].

PRZYCHODZIEŃ: Helena 
Przychodzień 1793, KACŁ 
1424; nazwisko utworzone 
od ap. przychodzień ‘przy-
były’ (za: SHNO t. II, s. 54) 
[50].

PRZYIEMSKI: Franciszek 
Przyiemski 1829, KAUŁ 155; 
nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Przyjma, koniń., gm. 
Golina (za: SEM cz. 3, s. 157) 
formantem -ski. 

PRZYTULSKI: Józef Przytul-
ski 1789, KACŁ 909; nazwisko 
utworzone prawdopodobnie 
od przytulić ‘przycisnąć, przy-
garnąć do siebie’ (za: SEM cz. 
1, s. 242); też od n. msc. Przy-
tuły gm. Jedwabne formantem 
-ski.

Forma żeńska: Scholastyka 
Przytulska 1781, KACŁ 52.

PSTRĄGOWSKI: Franciszek 
Pstrągowski 1874, KAŚŁ 17; 
nazwisko prawdopodobnie 
utworzone od ap. pstrąg ‘gatu-
nek ryby’ formantem -owski; 
też od n. msc. Pstrągowa rzesz., 
gm. Czudec (za: NP2, s. 318) 
formantem -ski [4].

PSZCZOŁKOWSKI: Marcin 
Pszczołkowski 1810, KAUŁ 
361, 324; nazwisko utworzo-
ne od ap. pszczółka formantem 
-owski.

Forma żeńska: Antonina 
Pszczołkoska 1810, KAZŁ 261.

PTAK: Małgorzata Ptak 
1620, LBŁc 1322; nazwisko 
utworzone od ptak (za: SEM 
cz. 1, s. 243); też od ap. ptak 
‘rodzaj gry towarzyskiej’, ‘czło-
nek męski’ (za: NMK s. 321) 
[28].

PTASIŃSKI: Laurenty Pta-
siński 1794, KACŁ 1600; na-
zwisko utworzone od por. Ptak 
formantem -iński.

Forma żeńska: Katarzyna 
Ptasinska 1711, LBL 1324.

PTASZYŃSKI: Jan Adam Pta-
szyński 1767, KAUŁ 807; na-
zwisko utworzone od por. Ptak 
formantem -yński [17].

Forma żeńska: Marianna 
Ptaszyńska 1745, LBŁ 297.

PUCHALAK: Ignacy Pucha-
lak 1724, LBŁ 327; nazwisko 
utworzone prawdopodobnie 
od błr. puchal ‘człowiek nadę-
ty’; też od puchacz, gw. pucha-
ła (za: SEM cz. 1, s. 243) for-
mantem -ak.

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 

Forma żeńska: Antoniow-
ny Puchalaczki dziecię 1739, 
LMŁ 838.

PUCHALCZYK: Aron Jan-
kielowicz Puchalczyk mularz 
1827, APŁ z. 169; nazwisko 
utworzone formantem -czyk 
od por. Puchalak.

PUCHALSKI: Walenty Pu-
chalski 1722, LBŁc 206; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Maz: Puchały, warsz., gm. Ra-
szyniec; łomż., gm. Łomża (za: 
SEM cz. 3, s. 157); też od n. os. 
Puchal, Puchała (za: NMK s. 
322) formantem -ski [21].

Forma żeńska: Katarzyna 
Puchalska 1725, LBŁc 443.

(PUŁAWSKI) Forma żeńska: 
Józefa Puławska 1820, KA-
ZŁc 159; nazwisko utworzo-
ne prawdopodobnie od n. msc. 
Pułazie (za: SHNO cz. II, s. 58) 
formantem -ski [6].

PUSZ: Józefa Pusz 1868, 
KAZŁ 58; nazwisko utworzo-
ne być może od ap. pusz ‘pió-
ropusz’ (za: SEM cz. 1, s. 244) 
[17].

PUŹNIEWSKI: Jan Puzniew-
ski 1751, LBŁ 834; nazwisko 
utworzone od ap. stp. poździe 
‘późno’ (za: NP2, s. 289) for-
mantem -ewski.

Forma żeńska: Marianna 
Puzniewska 1751, LBŁ 833.

(PUŻEWSKI) Forma żeńska: 
Pużewska 1706, LMŁ 199; na-
zwisko utworzone od ap. puzo 
‘brzuch bydlęcy’ (za: NP2, s. 
325) formantem -ewski.

PYCIA: Ludwik Lumnia 
Pycia 1808, ADŁ; nazwisko 
utworzone od pytać, por. też 
gw. ap. pyta ‘ogon; członek mę-
ski; powróz do bicia’ (za: NP2, 
s. 326) [2].

PYTLEWSKI: Aleksander Py-
tlewski 1870, KAŚŁ 47; na-
zwisko utworzone prawdopo-
dobnie od ap. pytel ‘rodzaj sita’, 
‘koszula pokutna’, pożyczka ze 
stwniem. butil lub śrwniem. 
biutel (za: SEM cz. 1, s. 246); 
też od n. os. Pytel <pytel ‘wo-
rek, miech, mieszek’, też pytel 
młynarski „do niego przesiewa 
się zmieloną mąkę’ (za: NMK 
s. 323) formantem -ewski [2].

R
RACZKOWSKI: Stanisław 

Raczkowski 1876, WPRŁ 
188; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp: Raczkowo, 

pozn., gm. Skoki; Raczko-
wo,dziś Raczków, sier., gm. 
Warta; Raczki, wieś w daw-
nym województwie łęczyc-
kim, dziś zaginiona; Racz-
kowa, krośn., gm. Sanok (za: 
SEM cz. 3, s. 158) formantem 
-(ow)ski [7].

Forma żeńska: Aniela Racz-
kowska 1871, KAŚŁ 22.

RADGOWSKI: Stanislaus 
Radgowski de districtu 
Lomzensi 1568, RTA s. 217; 
nazwisko utworzone od n. msc. 
Maz: Radgoszcz, ostroł., gm. 
Troszyn (za: SEM cz. 3, s. 159) 
formantem -ski [12] .

Forma żeńska: Dorota Rad-
gowska1657, LBŁ 3203.

RADŁOWSKI: Walerian Ra-
dłowski 1866, KAZŁ 190; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Radłowo, koniń., gm. 
Strzałkowo; Radłowo, dziś 
Radłów, kal., gm. Raszków; 
Krpłd: Radłowice (za: SEM cz. 
3, s. 159) formantem -ski.

Forma żeńska: Marcyanna 
Radłowska 1868, KAŚŁ 23. 

RADOMSKI: Jan Radom-
ski 1638, LBŁ 1453; nazwisko 
utworzone od n. msc. Młp: Ra-
dom (za: SEM cz. 3, s. 159) 
formantem -ski [12].

Forma żeńska: Justyna Ra-
domska 1685, LBŁ 906.

RADULSKI: Chudor Radul-
ski 1444, HKap. poz. 448; na-
zwisko utworzone od Maz. n. 
msc. Radule, biał., gm. Tykocin 
(za: SEM cz. 3, s. 160) forman-
tem -ski [5].

(RADZIKOWSKI) Forma 
żeńska: Joanna Radzikow-
ska 1819, KAZŁ 88; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp: 
Radziki, Radzikowo, dziś Ra-
dziki Duże i Małe, tor., gm. Wą-
pielsk; Młp: Radzików, siedl., 
gm. Mordy; Maz: Radzikowo, 
dziś Radzików-Kornica, Radzi-
ków-Oczki, Radzików-Stopki, 
Radzików Wielki, warsz., gm. 
Błonie (za: SEM cz. 3, s. 160) 
formantem -ski [2].

RADZI(Y)MIŃSKI Gorgo-
niusz Radzymiński 1870, 
KAŚŁ 42; nazwisko utworzo-
ne od n. m. Maz. Radzimino-
-Sona, wieś w dawnym powie-
cie ciechanowskim, dziś zagin.; 
Radzimino-Włosty, dziś Wło-
sty, część wsi Kozdroje, ciech., 
gm. Regimin (za: SEM cz. 3., s. 
160) formantem -ski.

Forma żeńska: Kazimiera 
Radzimińska 1878, KOPŁ 52.

RAFALCZYK: Dorota Rafal-
czik 1614, LBŁ 67; nazwisko 
utworzone od por. Rafał.

RAFALIK: Krzysztof Rapha-
lik 1722, LBŁ 222; nazwisko 
utworzone prawdopodobnie 
od im. Rafał formantem -ik.

RAFALSKI: Aleksander Ra-
falski 1887, KOPŁ 93; nazwi-
sko utworzone prawdopodob-
nie od por. Rafał [2].

Forma żeńska: Emilia Ra-
falska córka wyrobnicy 1842, 
WMZŁ 176.

RAFAŁ: Raphael de Lomza 
1546, RTA s. 30; nazwi-
sko utworzone od im. Rafał,  
z hebrajskiego ‘(którego) Bóg 
uzdrawia’, łac. Raphael (za: 
SEM cz. 2, s. 114).

RAFAŁOWICZ: Stanisław Ra-
fałowicz 1863, KAZŁ 52; na-
zwisko utworzone formantem 

-owicz od por. Rafał (za: 
SEM cz. 2, s. 114).

RAFAŁOWSKI: Michał Raffa-
łowski 1738, LBŁ 47; nazwisko 
utworzone od n. msc. Młp: Ra-
fałowice, Rachwałowice, dziś 
Rachwałowice, kiel., gm. Ko-
szyce (za: SEM cz. 3, s. 161) 
formantem -ski [12].

Forma żeńska: Katarzyna 
Rafałowska 1743, LBŁ 115.

RAJKOWSKI: Adam Rajkow-
ski 1796, KACŁ 1869; nazwi-
sko utworzone prawdopodob-
nie od ap. raj ‘niebo’ albo raić 
‘nastręczyć’ (za: SEM cz. 1, s. 
248) formantem -owski [18].

Forma żeńska: Maryanna 
Raykoska 1810, KAZŁc 350.

RAJMUNTOWICZ: Rajmun-
towicz 1896, KS; nazwisko 
utworzone od niem. n. os. 
Reimond, ta od im. złożonego 
Raginmund (za: NP2, s. 335) 
formantem -owicz [6].

RAKO(W)SKI: Jacobs Ra-
kowski f. d. Nicolai Troszin-
ski capitanei Lomzensis 1569, 
RTA s. 242; 1569, RTA s. 252; 
nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp: Rakow, Rakowiec, 
dziś Raków, płoc., gm. Pacy-
na; Młp: Rakowice, dziś część 
miasta Krakowa; Rakow, Ra-
kowice, dziś Raków,kiel., gm. 
Jędrzejów; Maz: Rakowiec, 
dziś część miasta Warszawy; 
Rakowo Wielkie, dziś część 
miasta Warszawy (za: SEM 
cz. 3, s. 161); też Maz. Ra-

kowo gm. Piątnica, Rakowo 
Nowe gm. Mały Płock (por. 
NWHS, s. 161) formantem 
-ski [43].

Forma żeńska: Julianna Ra-
koska 1810, KAZŁ 342.

RAMA: Jan Rama 1618, LBŁ 
867; nazwisko utworzone od 
podstawy ram-, por. rama, ra-
mię, niem. n. os. Ram (za: 
NP2, s. 337) [1].

RAMOTOWSKI: Adam Ra-
motowski wyrobnik 1869, 
KAZŁ 60; nazwisko utwo-
rzone prawdopodobnie od n. 
msc. Maz: Romoty, dziś Ra-
moty, łomż., gm. Stawiski; Ra-
moty -Piotrowo, Ramoty Stare 
gm. Śniadowo (por. NWHS, s. 
162) formantem -owski.

RANTOWICZ: Kazimierz 
Rantowicz 1756, LMŁ 1997; 
nazwisko utworzone od niem. 
n. os. Rand, Rant, te od stw-
niem. rant ‘brzeg tarczy’ (za: 
NP2, s. 337) formantem 
-owicz.

Forma żeńska: Anna Ranto-
wiczowa 1747, LML 1346.

RAPNICKI: Tytus Daniel 
Makary Rapnicki 1833, KAUŁ 
33; nazwisko utworzone od ap. 
rap, rapa ‘koń ciemnej maści’ 
(za: NP2, s. 339) formantem 
-n+icki.

Forma żeńska: Jadwiga 
Rapnicka 1863, KAZŁ 49.

RASZ//RAŚ Józef Rasz 
1869, KAŚŁc 53; nazwisko 
utworzone od formy Ra-sz 
członów: Raci- < z ps. ratь ‘woj-
na, walka’ lub Rado- < z ps.radь 
‘być zadowolonym, chętnym, 
cieszyć się’ (za: SEM cz. 1, s. 
246-248) [23]. 

RASZKIEWICZ: Jan Alexan-
der Raszkiewicz 1830, KAUŁ 
127; nazwisko utworzone for-
mantem -ewicz prawdopodob-
nie od por. Rasz [4].

RATAJ: Stanisław Ratay 
1615, LBŁ 274; nazwisko 
utworzone od ap. rataj ‘kmieć, 
oracz, wieśniak, chłop, też gbur, 
prostak’ (za: NMK s. 327).

RATOWSKI: Jacobs Rathow-
ski f. d. Stanislai Podoski de 
districtu Lomzensi 1555, RTA 
s. 42; nazwisko utworzone 
prawdopodobnie od n. msc. 
Młp: Ratoszyn, rad., gm. Ra-
dzanów (za: SEM cz. 3, s. 161) 
formantem -ski [2]. 

Forma żeńska: Aniela Ra-
towska 1871, KAŚŁ 2.

RATUSKI: Grzegorz Ratu-
ski 1686, KAŚŁ 12; nazwisko 
utworzone od n. msc. Krpłd: 
Ratusza (za: SEM cz. 3, s. 162) 
formantem -ski [2].

Forma żeńska: Stefanowa 
Ratuska 1709, LMŁ 317.

RATYŃSKI: Kazimierz Ra-
tyński 1869, KAZŁ 169; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Krpłd: Ratyniec (za: SEM cz. 
3, s. 162); też od n. msc. Raty-
niec, Ratyńce (za: SHNO cz. 
II, s. 66) formantem -ski [6].

Forma żeńska: Teofila Ra-
tyńska 1833, KAUŁc 74.

RAUSZ: Ulryka Amalia 
Rausz 1833, KAUŁ 7; nazwi-
sko utworzone prawdopodob-
nie od zniemczonej formy rze-
czownika Rus ‘Ruś’ – Raus, 
Rausch (za: SEM cz. 4, s. 12).

(RAWECKI) Forma żeńska: 
Eufemia Rozalia Konstancya 
Rawecka córka adwokata 1811, 
KAUŁ 26; nazwisko utwo-
rzone prawdopodobnie od n. 
herb. Rawa < 1. n. os. Rawa, 2. 
n. msc. Rawa, następnie Stara 
Rawa, dziś wieś, niegdyś osada, 
zapewne dawny gród książęcy 
przeniesiony z czasem do mia-
sta Rawy (za: SEM cz. 6, s. 50) 
formantem -cki.

(RAYSKI) Forma żeńska: 
Felicyanna Maryanna Rayska 
1809, KAUŁ 183; nazwisko 
utworzone formantem -ski od 
por. Rajkowski; też od n. msc. 
Raj w pow. brzeżań., kozienic., 
iłżec. lub od n. msc. Rajskow 
pow. kalis. (za: NMK s. 326) 
formantem -ski [1].

(RAŻEŃSKI) Forma żeńska: 
Dorota Rażeńska 1700, KAŁŚ 
223; nazwisko utworzone od 
razić ‘uddrzać’, raz, stp. ap. raza 
‘cios’ (za: NP2, s. 342) forman-
tem -eński.
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Mont Saint-Michel: opactwo na skale 
TVP Historia niedziela 11.35

Klasztor Mont Saint-Michel we Fran-
cji, wznoszący się przy brzegu Atlantyku 
jak magiczny, baśniowy pałac, jest jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych obiektów 
na świecie. Został wybudowany na du-
żej granitowej skale na morzu. Ten film 
przedstawia jego XIII-wieczną historię. 
Autorzy docierają do miejsc, do których 
zwiedzający nie mają wstępu. Prezentują 
także opinie ekspertów oraz wizualizacje 
3D obiektu. 

Lokalizacja opactwa, które w prze-
szłości było miejscem kultu i więzieniem, 
w obliczu klęsk żywiołowych, angielskich 
ataków czy zniszczenia, od zawsze była 
jego największym atutem. Opuszczony 
przez lata, kilkadziesiąt lat temu został na 
nowo odkryty przez pielgrzymów i tury-
stów.

Michał Archanioł, według legendy, 
w roku 709 ukazał się biskupowi sąsied-
niego miasta, prosząc o zbudowanie opac-

twa na swoją cześć. Musiał to powtarzać 
kilka razy, wreszcie dotknął głowy biskupa 
palcem, wypalając w niej dziurę. Biskup 
przeżył, kościół na skale został zbudowa-
ny (budowa całego opactwa trwała 500 
lat), a czaszka z wypaloną dziurą do dzisiaj 
znajduje się w katedrze w Avranches. 

Skała ma wysokość prawie 80 metrów. 
Na niej wzniesiono 155 metrowej wyso-
kości kościół, jego iglica zwieńczona jest 
posągiem Michała Archanioła.

Aż 53 razy w ciągu roku woda podnosi 
się tutaj i opada nawet o 15 metrów. Wzgó-
rze z lądem Francji łączyła jedynie wąska 
grobla o długości około 1,8 km. Od 2014 
roku jest most.

Na wyspę corocznie przybywa ponad 
trzy miliony turystów. Jest to drugie (po Pa-
ryżu) najpopularniejsze miejsce we Francji. 

Wyspa Mont Saint-Michel w 1979 
roku została umieszczona na Liście Świa-
towego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

Mont Saint-Michel: opactwo na skale

Archanioł  
nad wodą

Hitler i narkotyki

Cukierki  
na odwagę

Według niektórych historyków 
blitzkrieg był napędzany w równym stopniu 
przez czołgi i samochody, jak przez… amfe-
taminę. Niemieccy żołnierze łykali tabletki 
zawierające ten narkotyk niczym cukierki.

W 1938 roku przedsiębiorstwo farma-
ceutyczne Temmler wprowadziło na nie-
miecki rynek tabletki pervitinu reklamo-
wane jako stymulant orzeźwiający umysł 
i łagodzący skutki rozmaitych dolegliwości, 
od depresji po spadek libido. Produkt ten 
szybko stał się popularny i przyciągnął uwa-
gę niemieckiego wojska.

Po testach na kierowcach Wehrmachtu 
w czasie kampanii w Polsce stwierdzono, że 
skutki zażycia badanego specyfiku przypo-
minają działanie adrenaliny: wzrost kon-
centracji i pewności siebie, a także spadek 
zahamowań i zwiększenie skłonności do 
ryzyka. Wniosek był oczywisty: taki stymu-
lant pomógłby Niemcom wygrać wojnę.

Wiosną i latem 1940 roku wojsko otrzy-
mało ponad 35 milionów tabletek perviti-
nu. Żołnierzom zalecono przyjmowanie 
od jednej do dwóch trzymiligramowych 
pigułek, by podtrzymać aktywność mimo 
braku snu. Ich działanie pobudzało również 
żołnierzy do walki, łagodziło ból i wyzwala-
ło ukryte pokłady energii. Wszystko czego 
potrzebowała „niezwyciężona” armia III 
Rzeszy. Na front wysyłano dla żołnierzy mi-
liony tego typu tabletek. 

Hitler i narkotyki
WP1 sobota 14.00, niedziela 18.00

Pervitin (dziś znany jako metamfetamina, 
nazwy slangowe: speed, crank, ice, quartz ). 
Czy ten narkotyk pomógł Niemcom  
wygrać II wojnę światową?

Wielkie zagadki starożytnego Egiptu

Lista 
tajemnic

 
W 10 odcinkach tej serii będzie 

mowa: o historii piramid w Gizie; 
prawdziwej twarzy Kleopatry, naj-
słynniejszej królowy Egiptu; kon-
trowersyjnym faraonie Echnatonie; 
o tym, dlaczego Egipcjanie mieli ob-
sesję na punkcie śmierci i jak balsamo-
wali zmarłych; tajemnicach pozaziem-
skich obiektów pochowanych wraz 
z pewnym faraonem; mordercach 
z rodzin królewskich i złodziejach 
okradających groby; o życiu elit sta-
rożytnego Egiptu; o tym, jak Ramzes 
II walczył z biblijną suszą; kim była 
pierwsza kobieta faraon; zagadce klą-
twy Tutanchamona; rozpuście i nar-
kotykach; śladach wskazujących na 
kanibalizm Egipcjan; o ich sekretach 
zdrowia i bogactwa, i o tym, jak do-
szło do tego, że królowa Hatszepsut 
niechcący doprowadziła do własnej 
śmierci i jaki jest najstarszy przypa-

dek raka piersi. I na koniec: czy efekty 
działalności współczesnego człowieka 
zagrażają temu, co pozostało ze staro-
żytnego Egiptu?

Cywilizacja starożytnego Egip-
tu, istniejąca od IV tysiąclecia p.n.e. 
do podboju arabskiego w VII w. n.e., 
należy do najwspanialszych w dzie-
jach świata. Dla nas jednak to wciąż 
zagadkowa kraina. Wielu ekspertów 
sądzi, że największe znaleziska wciąż 
jeszcze są ukryte pod piaskami pusty-
ni. Program łączy analizy ekspertów 
i świadectwa archeologów, dzięki któ-
rym możemy lepiej zrozumieć świat 
naszych przodków.

Wielkie zagadki starożytnego Egiptu
Focus TV piątek 9.55, sobota 15.40, 

odc. 1/10
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Doskonały świat

Ucieczka  
z dzieckiem

Butch Haynes (Kevin Costner) w młodości dokonał napadu z bronią w ręku. 
Otrzymał za to niewspółmierny do przewinienia wyrok czterdziestu lat pozbawienia 
wolności. Udaje mu się uciec z więzienia. Z uwagi na to, że do tego właśnie zakładu 
karnego ma przybyć za kilka dni prezydent John F. Kennedy, schwytanie przestępcy 
staje się punktem honoru policji. W pościgu bierze również udział człowiek, który kie-
dyś wpłynął na wymiar kary dla Haynesa, Garnett (Clint Eastwood). Zbieg po drodze 
porywa zakładnika, którym jest siedmioletni chłopiec, Phillip. Nieoczekiwanie rodzi 
się między nimi niezwykła przyjaźń i zaufanie. Butch zastępuje Phillipowi ojca, które-
go chłopiec nigdy nie miał. 

Pozornie jest to film sensacyjny, ale tak naprawdę jest to obyczajowa historia 
o przyjaźni oraz inicjacji z bardzo dramatycznym finałem. Nie brakuje tutaj scen 
przemocy, jednak nie są one pokazywane wprost (wyjątkiem jest to, co się dzieje 
u czarnoskórej rodziny), a wszystko to jest pozbawione naiwności i sentymentalizmu. 
Towarzyszą temu naprawdę piękne zdjęcia, trzymająca w napięciu muzyka oraz nie-
pozbawiona dobrych dialogów oraz zabawnych sytuacji historia.

Pewnie nie wiesz...
Clint Eastwood reżyserował ten film, ale nie miał w nim grać. Namówił go do tego do-

piero Kevin Costner.
Początkowo Eastwood chciał, by główną rolę zagrał Denzel Washington.
Phillip jest świadkiem Jehowy, a mimo to mówi, że za kradzież czeka go piekło. W rze-

czywistości świadkowie Jehowy nie wierzą w koncepcję Piekła. Jest to dla nich miejsca 
spoczynku zmarłych, w którym nie doznają wiecznych mąk. To wspólny grób ludzkości, 
przyjmuje bez wyjątku wszystkich ludzi.

Doskonały świat
TVN piątek 22.20

Cienki Bolek

Trening  
na sucho

Milioner James King (Will Ferrell), zostaje skazany na dziesięć lat pozbawienia 
wolności za oszustwa finansowe. Sąd daje mu trzydzieści dni na uporządkowanie 
spraw. Potem mężczyzna ma trafić do San Quentin, więzienia o zaostrzonym rygo-
rze. Zdesperowany James postanawia zawczasu przygotować się do odsiadki. W tym 
celu zwraca się o pomoc do Darnella Lewisa (Kevin Hart), pracownika myjni samo-
chodowej, którego bierze za człowieka z kryminalną przeszłością. Problem w tym, 
że Darnell nigdy w życiu nie dostał mandatu, nie mówiąc już o pobycie w więzieniu.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie prawie 112 milionów dolarów, kosztował 40 milio-

nów. 
Kevin Hart, przed premierą, zaprosił w mediach społecznościowych swoich fanów na 

seans o 17.30 w Greenville w Południowej Karolinie. Chętnych było trzy razy więcej. Był 
obecny na spotkaniach z widzami na tych trzech seansach.

Larry Jay Levine, federalny konsultant ds. więzień i były przestępca, został zaanga-
żowany do czuwania, by zachowanie Willa Ferrella było zgodne z realiami więzienia.

Cienki Bolek
TVN7 sobota 22.25
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Milo James Thatch, młody kartograf i lingwista, 
przekonał kolegów z muzeum, w którym pracu-
je, że wie, gdzie znajduje się legendarna Atlantyda. 
Podczas pierwszej ekspedycji Milo i jego towarzy-
sze trafili do słynnego podwodnego miasta i ocalili 
przed zagładą tajemnicze królestwo i wszystkich jego 
mieszkańców.

W drugiej części Milo, Kida i ich załoga muszą 
stawić czoła nowym wyzwaniom na powierzchni 
oceanu i poznać potęgę mistycznej siły. Muszą zmie-

rzyć się z gigantycznymi, morskimi potworami, nie-
zwykłymi duchami i prastarymi legendami. Podczas 
wyprawy Kida odkrywa potężną moc cudownego 
kryształu pochodzącego z jej rodzinnego królestwa. 
Musi zdecydować czy roztropniej będzie ukryć Ser-
ce Atlantydy, czy podzielić się jego światłem z resztą 
świata. 

Atlantyda. Zaginiony ląd 8.35
Atlantyda. Powrót Milo 10.35

TV6 sobota

Atlantyda. Zaginiony ląd i Atlantyda. Powrót Milo

Pod wodą  
i na powierzchni

Babe: świnka w mieście

Farma zagrożona
Sprytna i gadatliwa 

świnka Babe powraca na 
ekran w drugiej części 
swych przygód. 

Po wygraniu zawo-
dów psów pasterskich 
państwo Haggett wraz ze 
świnką stają się sławni. 
Zewsząd przychodzą za-
proszenia na zawody lub 
wystawy. Pewnego dnia 
Arthur Haggett postana-
wia założyć pompę. Babe 
bardzo chce mu pomóc, 
lecz zamiast tego powo-
duje wypadek, w wyniku 
którego Haggett zostaje 
ciężko rany. Nad farmą gromadzą się czarne chmury. Je-
dynym wyjściem z opresji jest wzięcie udziału w wystawie 
zwierząt. Babe wyrusza z panią Hogett i kaczorem Ferdym 
do miasta, by ratować swych gospodarzy przed bankruc-
twem. Jednak sprawy przyjmują nie najlepszy obrót, a pani 
Hogett trafia do aresztu.

Babe: świnka w mieście
TVN sobota 11.30

Gang Wiewióra

Cenne orzechy
Mieszkający w miej-

skim parku Wiewiór zo-
staje z niego wygnany do 
miasta. Powód nie jest 
błahy. W wyniku jego 
nieodpowiedzialnego za-
chowania spłonęło drze-
wo, w którym gromadzo-
no zapasy na zimę dla 
wszystkich zwierząt, które być może czeka zimą zagłada.

W mieście szczęście mu sprzyja. Wiewiór odkrywa 
sklep z orzechami i postanawia go ogołocić. Okazuje się 
jednak, że ten rajski przybytek jest dziuplą ludzkich rabu-
siów, pod przewodnictwem Króla. Wiewiór, zakochana 
w nim wiewiórka Andzia, starający się o jej względy Tryb-
syn oraz inne gryzonie skutecznie przeszkadzają czterem 
złoczyńcom w realizacji ich niecnych planów.

Gang Wiewióra
Polsat niedziela 9.45

Dinozaur

Ucieczka z wyspy
Opowieść rozgrywa się 65 milionów lat temu, gdy na 

Ziemi królowały prehistoryczne olbrzymy – dinozaury. 
Podczas trudnej i niebezpiecznej wędrówki w poszukiwa-
niu obfitującej w wodę i pożywienie doliny odkrywają, że 
dzięki odwadze, lojalności i nadziei mogą pokonać naj-
większe trudności i przeszkody. 

Młody dinozaur Aladar, oddzielony od rodziców, został 
wychowany na samotnej wyspie wśród stadka lemurów, razem 
z mądrą Zini i zwariowanym Plio. Gdy apokaliptyczny deszcz 
meteorytów pogrąża świat w chaosie, Aladar i jego przybrana 
rodzina uciekają na stały ląd i przyłączają się do grupy dino-
zaurów poszukujących bezpiecznych miejsc lęgowych. 

Dinozaur
TV4 sobota 13.30
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- Może być to pozostałość po 
wodopoju. Choć gromadząca się 
tutaj woda szybko wsiąka. Może 
znajdowała się tutaj studnia, któ-
ra została zasypana. Będziemy 
wiedzieli więcej po przeprowa-
dzeniu badań georadarem. Mam 

nadzieję, że w przyszłości obiekt 
zostanie wyeksponowany - przy-
znaje prowadzący badania arche-
ologiczne Mieczysław Bienia.

Naukowcom udało się do-
trzeć do warstwy ziemi z XV wie-
ku. 

- Na tej niewielkiej po-
wierzchni znaleźliśmy około 70. 
denarów z okresu panowania 
pierwszych Jagiellonów, kiedy 
kształtowała się Łomża. Znaleźli-
śmy także kilka szelągów krzyżac-
kich oraz plomby kupieckie z XV 
i XVI wieku. Znalezione monety 
mają ogromną wartość historycz-
ną. Tylu jeszcze nigdy nie udało 
się znaleźć w Łomży. Pochodzą 
z początków lokacji miasta. Dla 
nas mają ogromną wartość, bo 
pokazują procesy osadnicze , to-
czące się w sercu Łomży - wyja-
śnia Mieczysław Bienia.

Archeolodzy znaleźli też wie-
le przedmiotów z okresów póź-
niejszych: XIX wieczne plomby 
kupieckie, monety carskie, pol-
skie z okresu międzywojennego.

Przebiegiem prac wykopa-
liskowych żywo interesują się 
mieszkańcy Łomży. Andrzej 
Wszeborowski, znawca historii 
miasta, wykonawca prac konser-
watorskich wielu zabytkowych 

budynków, ze wzruszeniem oglą-
da odkryte obiekty sprzed pół ty-
siąca lat.

- Jestem tym zafascynowany. 
Co tydzień nowe odkrycia. Naj-
ciekawsze są te założenia archi-
tektoniczne ratusza, który został 
zbudowany po nadaniu Łom-
ży praw miejskich przez księcia 
Janusza Mazowieckiego. Wiele 
ciekawych obiektów może znaj-
dować się po przeprowadzeniu 
badań w odkrytym kamiennym 
kręgu. Mogła znajdować się tam 

studnia, do której mogły trafiać 
różne przedmioty, na przykład 
fragmenty naczyń, a nawet bro-
ni - mówi Andrzej Wszebrowski.

Archeolodzy spodziewają się 
odkrycia wiele ciekawych znale-
zisk po przeprowadzeniu wyko-
palisk na terenie przylegającym 
do dawnej hali targowej, prze-
mieniającej się obecnie na halę 
kultury. Termin rozpoczęcia prac 
uzależniony jest od terminu za-
kończenia przez ekipę budowla-
ną prac przy przebudowie hali. 

Budżet 
Obywatelski  
od sierpnia

W sierpniu ponownie ruszą konsulta-
cje społeczne dotyczące Budżetu Oby-
watelskiego na 2021 rok. 

Zostały one zawieszone 27 
marca w związku z ogłoszonym 
w całym kraju stanem epidemii 

związanym z rozprzestrzenia-
niem się koronawirusa SARS-
-CoV-2.

Budżet Obywatelski na 2021 
rok zostanie wznowiony 1 sierp-
nia kampanią informacyjną. 
Mieszkańcy propozycje zadań 
będą mogli zgłaszać od 17 sierp-
nia do 14 września. Następnie 
do 1 października planowana 
jest weryfikacja zgodności zgło-
szonych zadań z regulaminem. 

Październik będzie miesiącem, 
w którym przewidziano tryb od-
woławczy od decyzji Zespołu 
Koordynującego oraz zgłaszanie 
i rozpatrywanie protestów. Osta-
teczne ogłoszenie listy zadań 
poddanych pod głosowanie pla-
nowane jest 26 października, zaś 
samo głosowanie odbędzie się od 
2 do 20 listopada. Wyniki powin-
ny zostać ogłoszone 15 grudnia 
br.

Boże Ciało jednak  
z tradycyjnymi procesjami 

Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski wydał kolejne zarządzenie w sprawie 
organizowania tradycyjnych procesji Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrtystusa. 

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30 maja 2020 r., N.419/B/2020, 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami państwowymi, biorąc 
także pod uwagę wyjaśnienia prawne Biskupa Artura Mizińskiego, Se-
kretarza Generalnego Konferencji Episkopatu z dnia 3 czerwca 2020 r. 
zachęcam duszpasterzy do organizowania tradycyjnych procesji Uroczy-
stości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Przy czym należy pamię-
tać o uprzednim uzyskaniu zgody i zabezpieczenia odpowiednich służb, 
w tym policji, straży miejskiej oraz zarządcy dróg.

Podczas zgromadzeń organizowanych poza kościołami i innymi 
obiektami kultu religijnego (w ramach działalności Kościołów i innych 
związków wyznaniowych) nie obowiązuje limit 150 osób, a uczestnicy 
mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult 
religijny. (Zachowanie odległości między osobami nie mniejszej niż 2 me-
try, o czym stanowi rozporządzenie Rady Ministrów, jest bardzo trudne 
w realizacji).

W ogłoszeniach parafialnych zachęcających do udziału w uroczysto-
ściach należy podkreślić konieczność zaopatrzenia się w maseczki ochron-
ne i ich bezwzględne używanie w czasie procesji.

Na liczne oraz przeżywane z pełnym zaangażowaniem i czystymi ser-
cami uczestnictwo we wspomnianych wydarzeniach wszystkim diecezja-
nom oraz przybywającym do nas gościom z serca błogosławię.

+Janusz Stepnowski
Biskup Łomżyński

Skarby z serca Łomży

Po zakończeniu prac wykopaliskowych, na ulicy Giełczyńskiej, archeolodzy odkrywają 
kolejne warstwy ziemi na Starym Rynku w Łomży. Odkopane zostały fragmenty ratusza, 
domu mieszkalnego, oberży. Zagadkowe jest też odkrycie niecki wyłożonej kamieniami.

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

Romany pogrążone były w ciszy. 
I ciemnościach. Jadąc wolno przez wieś, 
kuzyni lustrowali uważnie opłotki. 

Pusto. Było już zbyt późno, aby ludzie 
wysiadywali na przyzbach. Podróżni nie 
mieli się czego obawiać. Leniwa, upalna 
niedziela zmęczyła wszystkich. Złe wie-
ści o nowej wojnie przygnębiły ludzi. Na-
gadali się już od południa na ten jeden 
temat aż za dużo. Teraz, zmęczeni całym 
dniem wrażeń i pogodą, udali się na spo-
czynek. Podróżnym nic nie groziło z ich 
strony.

Elian w końcu opuścił wieś. Do celu 
pozostał mu jedynie kilometr żwirówki. 
Begier mieszkał przecież na skraju wsi. 
Kuzyni raz jeszcze odetchnęli głęboko. 
Narwan znów ruszył stępa. Tym razem 
zagajniki i stawy na dodatek, mieli z lewej 
strony. 

Ani się obejrzeli, a podjeżdżali już pod 
bramę Begiera. Była zamknięta, a dom 
wyglądał na uśpiony. Elian cicho zatrzy-
mał swojego wałacha i raźno zeskoczył 
z dwukółki. W chwilę potem zdjął haczyk 
i otworzył furtkę. Samuel przejął lejce nie-
dbale rzucone na siedzenie i czekał.

Wiernik podszedł do okna kuchen-
nego i zaczął cicho, chociaż metodycz-
nie, weń stukać. Trzy razy, przerwa i znów 
trzy razy. Nie chciał obudzić całej rodziny. 
Żony i dzieci. 

Po chwili usłyszał jakieś stłumione kro-
ki. Begier podszedł do okna. Stał tam kilka 
sekund i skierował się do drzwi. Odryglo-
wał je i pchnął na zewnątrz. Przez moment 
przyzwyczajał oczy do ciemności, poczym 
ujrzał stojącego przed nim Wiernika.

- Elian?! Co ty tu robisz? – wykrzyknął, 
nie kryjąc zdumienia.

- Przyjechałem tu z kuzynem do ciebie.
- To chodźmy na ławkę. Zawołaj też ku-

zyna.
- Obudziłem cię?
- Właśnie zasypiałem. I nagle usły-

szałem to stukanie. Rychło w czas, panie 
Wiernik.

- Specjalnie przyjechałem w nocy. To 
co, możemy wjechać na podwórko?

- A wy na nocleg?
- Nie, mamy inny cel. Podejdźmy do 

bramy.
- Dobrze, otworzę. Niech twój kuzyn 

wjeżdża.
Obydwaj gestem zachęcili Lewenta 

do akcji. Ten zrozumiał zaproszenie i nie 
zwlekając wjechał na podwórko. Elian 
podprowadził konia do miejsca, gdzie 

zwykle zatrzymywał się i gestem polecił 
Samuelowi zejść z dwukółki. Lewent chęt-
nie skorzystał z możliwości rozprostowa-
nia swoich członków. Zsunął się z wózka, 
rozciągnął, a następnie przywitał się z pod-
chodzącym doń Begierem.

- Widzimy się dzisiaj po raz drugi – za-
uważył gospodarz.

- Nic dziwnego. Wydarzenia nabierają 
tempa.

- To chodźmy porozmawiać sobie na 
ławeczce.

- Najpierw idź założyć jakąś koszulę 
– zasugerował Elian. - Spodnie zdążyłeś 
wsunąć i buty też, ale koszuli jakoś nie. Idź, 
my tu poczekamy.

Begiera nie trzeba było dwa razy nama-
wiać, bo szybko można było odczuć chłód 
nocy. Szybko wrócił do domu i po chwi-
li był z powrotem. Koszulę zdążył założyć 
na plecy i wsunąć ręce. Wychodząc zapinał 
po kolei guziki, zostawiwszy ją jednocze-
śnie wypuszczoną na spodnie.

- No to siadajmy i gadajcie w czym 
rzecz.

Pierwszy usiadł Lewent, za nim Wier-
nik i na końcu Begier, jak przystało na go-
spodarza.

- Potrzebujemy więcej żywności. 
Mamy pieniądze, aby jej sporo dokupić – 
wypalił Elian prosto z mostu.

- Zamierzacie się ukrywać? – spytał 
Begier. - Jeśli tak, to u mnie byłoby wam 
najlepiej. Poszerzylibyśmy piwnicę. Już ci 
to dziś proponowałem – spojrzał na Elia-
na.

- Nie o to chodzi. Na razie nikt nie za-
mierza wyjeżdżać ze Stawisk. Samuel ma 
tam wygodny dom. My z żoną to co inne-
go. W końcu pewnie wyjedziemy do Łom-
ży jak wszystko się uspokoi. Pewnie stanie 
się to w ciągu dwóch tygodni, ale na tyle 
czasu żywności nie mamy…

- No pewnie – zgodził się z nim Begier. 
- Wy nie wytwarzacie żywności. Akurat 
jest na przednówku. Zboża stoją na polu, 
kartofle raptem kilka tygodni temu jak za-
sadzone.

- Ceny wszelkiej żywności skoczą teraz 
radykalnie w górę – włączył się do rozmo-
wy Samuel. - Co mógłbym dla was zrobić? 
– Begier zapytał o konkrety.

- Skupić co się da z samego rana na wsi. 
Możemy na to przeznaczyć pięćset rubli.

- Czego potrzeba wam najbardziej?
- Mąki chociaż z dziesięć kilogramów. 

Poza tym mięsa drobiowego, jaj, warzyw. 
Ziemniaki.

- Dobrze, zrobię to dla was. Pójdę rano 
w obchód po wsi. Skupię co się da. Pewnie 
po cichu ludzie zaczną gadać, że wyczułem 
okazję do spekulacji, ale niech tam. Te pie-
niądze to w jakich banknotach macie?

- W różnych. Nie w setkach i nie 
w pięćdziesiątkach. Drobniejsze. Wiado-
mo, że nie obkupisz się w jednym miejscu. 
Toć znam już tę wieś dosyć dobrze.

- Daj te pieniądze.
Elian wyciągnął plik banknotów z we-

wnętrznej kieszeni spodni i podał Begie-
rowi, który je zrolował, trzymając w ręce 
i myśląc o czymś intensywnie.

- Jedno ci powiem, Elian. Nie możesz 
tu przyjechać po raz drugi po to, co ci ku-
pię. Sam ci to przywiozę co uda mi się ze-
brać. Może tak być?

- Pewnie. Jechaliśmy tu z kuzynem 
z duszą na ramieniu. Powrót też będzie dla 
nas nie lada przeżyciem, mimo że to kawał 
w noc. Oszczędzisz nam nerwów – ucie-
szył się Wiernik.

- No to załatwione.
- A pan sam nie będzie się obawiał tej 

wycieczki do Stawisk? – spytał Lewent.
- Co kto mi może zrobić? Jestem wśród 

swoich. Wy to co innego. Wszystkie żale 

wam teraz wygarną ci co bardziej zapal-
czywi.

- A pewnie. Wrogów mamy niemało 
i wśród Polaków. Na bolszewików patrzy-
liśmy tak samo, jak wy, ale dla wielu wa-
szych i szare, i czarne to nie jest białe.

- Jednego się jeszcze obawiam – prze-
rwał Lewentowi Begier. – Czy na wsi ze-

chcą jutro brać te ruskie pieniądze. 
W końcu Sowietów już nie ma, to jak-
by ich ruble straciły wszelką wartość, no 
nie? – spojrzał na Wiernika, a potem Le-
wenta.

- Niemców pewnie jeszcze jutro nie 
będzie, a tym bardziej marek, ich pienię-
dzy – zauważył Elian. - Zanim doprowa-
dzą do wymiany, a może nawet unieważ-
nią ruski pieniądz, trochę czasu zejdzie. 
Myślisz, że przez tydzień lub dwa ludzie 
będą wymieniać towar za towar?

- Może i nie, ale nie godzi się ludziom 
wciskać trefnych pieniędzy.

Elian i Samuel spojrzeli po sobie, po 
czym odezwał się Lewent.

- To nie są trefne pieniądze - zaprote-
stował. - Jako kupiec i wytwórca obracać 
powinienem pieniądzem aż do jego wy-
miany lub unieważnienia. Niemcy z pew-
nością zrobią jakiś ruch. Ale kto ich wie 
jaki konkretnie.

- Powiem ci coś, Janku. Aby być w po-
rządku wobec swoich ludzi, dzień lub dwa 
dni później poinformuj ich, aby nie trzy-
mali tych ruskich pieniędzy na czarną go-
dzinę, tylko wydali je na najbliższym tar-
gu. Gdzie macie najbliżej?

- Do Przytuł.
- Kiedy tam dni targowe?
- We wtorek i piątek.
- A niech to szlag… - Elian zaklął pod 

nosem. – Musisz im zatem powiedzieć, 
aby pozbyli się ruskich pieniędzy już jutro 
– spojrzał niepewnie na Begiera.

- Wiesz co, mądralo. Ja nie mogę 
w swojej wsi stracić twarzy. Jestem tu soł-
tysem. Wybrali mnie jeszcze przed wojną, 
bo mieli do mnie zaufanie i tak powinno 
pozostać.

- Co zatem proponujesz? – zniecierpli-
wił się Wiernik.

- Kupię cokolwiek od tych, którzy ze-
chcą jeszcze przyjąć ruble, ale od razu po-
wiem im, żeby pozbyli się sowieckich pie-
niędzy na wtorkowym targu, póki jeszcze 
Niemców tu nie będzie. Resztę gotów-
ki zwrócę wam wieczorem. Może jeszcze 
gdzieś ją upchniecie. Ja swoim ludziom 
ich wciskać na siłę nie będę.

Lewent z uznaniem spojrzał na Be-
giera. Nic nie mówiąc złożył kilkakrotnie 
ręce do oklasków. Chłop nawet tego nie 
zauważył. Zrozumiał, że znalazł się między 
młotem i kowadłem, którymi były chęć 
pomocy Elianowi i konieczność zachowa-
nia miru wśród mieszkańców wsi.

- No to co? Wszystko uzgodnione, tak? 
– Lewent podniósłszy się z ławki pierwszy, 
podszedł do Begiera, podając mu rękę. On 
wstał również, poklepując poufale Wierni-
ka po ramieniu.

- Podjadę z wami do końca Roman. 
To dla waszego bezpieczeństwa i spoko-
ju mojego sumienia. Potem przejdę się te 
dwa kilometry. W taką piękną, ciepłą noc 
nie żal stracić godzinę snu.

Wszyscy trzej wsiedli do dwukółki. Gdy 
wyjeżdżali z Wilamowa, minęła już północ.

literatura

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski

tom III, 
cz. 8
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W Kinie Millenium w Łomży 
żadnych sekretów nie ma  
– wszystkiego się dowiemy
Repertuar 12– 18 czerwca 2020

Piątek 12 czerwca
Duża sala: Naprzód - godz. 12:00, 
Doktor Dolittle – godz. 14:00, Sonic  
– godz. 16:00, Brahms: The Boy II – 
godz. 18:00, Niewidzialny człowiek 
– godz.20:00.
Mała sala: Był sobie pies 2 – 
godz. 12:00; Gang zwierzaków – 

godz.14:00, Naprzód – godz. 16:00, 
Nędznicy – godz. 18:00, Kłamstew-
ko – godz. 20:00.
Sobota 13 czerwca
Duża sala: - Sonic godz. 10:00;  
Gang zwierzaków – godz. 12:00 ; 
Doktor Dolittle godz. 14:00;  Na-
przód – godz. 16:00, 
Brahms: The Boy II 
– godz. 18:00, Nie-
widzialny człowiek 
– godz.20:00.
Mała sala: Naprzód 
– godz. 10:00; Był 
sobie pies 2 – 
godz.12:00, 16:00; 
Sonic – godz. 14:00, 
Nędznicy – godz. 
18:00, Kłamstewko 
– godz. 20:00.

Niedziela 14 czerwca
Duża sala: Sonic godz. 10:00;  Gang 
zwierzaków – godz. 12:00 ; Dok-
tor Dolittle godz. 14:00;  Naprzód 
– godz. 16:00, Brahms: The Boy II – 
godz. 18:00, Niewidzialny człowiek 
– godz.20:00

Mała sala: Naprzód 
– godz. 10:00; 
Był sobie pies 2 – 
godz.12:00, 16:00; 
Sonic – godz. 14:00, 
Nędznicy – godz. 
18:00, Kłamstewko – 
godz. 20:00.
Poniedziałek  
15 czerwca
Duża sala: Naprzód - 
godz. 12:00, Doktor 
Dolittle 14:00; Sonic 

– godz. 16:00; Brahms: The Boy II – 
godz. 18:00, Niewidzialny człowiek 
– godz.20:00 .  
Mała sala: – Był sobie pies 2 
godz. 12:00, Gang zwierzaków 
godz.14:00, Naprzód- godz. 16:00, 
Nędznicy– godz. 18:00, Kłamstewko  
godz.20:00.  
Wtorek 16 czerwca 
Duża sala: Naprzód - godz. 12:00, 
Doktor Dolittle 14:00; Sonic – godz. 
16:00; Brahms: The Boy II – godz. 
18:00, Niewidzialny człowiek – 
godz.20:00 .  
Mała sala: Był sobie pies 2 
godz. 12:00, Gang zwierzaków 
godz.14:00, Naprzód- godz. 16:00, 
Nędznicy– godz. 18:00, Kłamstewko  
godz.20:00.  

Środa 17 czerwca 
Duża sala: Naprzód - godz. 12:00, 
Doktor Dolittle 14:00; Sonic – godz. 
16:00; Brahms: The Boy II – godz. 
18:00, Niewidzialny człowiek – 
godz.20:00 .  
Mała sala: Był sobie pies 2 godz. 
12:00, Gang zwierzaków godz.14:00 
, Naprzód- godz. 16:00, Nędznicy– 
godz. 18:00, Kłamstewko  godz.20:00.  
Czwartek 18 czerwca
Duża sala:  Naprzód - godz. 12:00, 
Doktor Dolittle 14:00; Sonic – godz. 
16:00; Brahms: The Boy II – godz. 
18:00, Niewidzialny człowiek – 
godz.20:00 .   
Mała sala:  Był sobie pies 2 godz. 
12:00, Gang zwierzaków godz.14:00 
, Naprzód- godz. 16:00, Nędznicy– 
godz. 18:00, Kłamstewko  godz.20:00.  

Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych 
w Łomży wznowił swoją podstawową działal-
ność, która została zawieszona z powodu pan-
demii koronawirusa. To dobra informacja dla 
wszystkich kochających kulturę na żywo. 

Od 1 czerwca wróciły:
• Indywidualne zajęcia wokalne
• Zajęcia plastyczne w grupie do 8 

osób
• Próby chóru
• W grupach do 10 osób: streching i pi-

lates
Od 8 czerwca organizowane są warsz-

taty kreatywności dla kobiet. Nadal obo-
wiązuje reżim sanitarny.

• Osoby z objawami infekcji nie mogą 
brać udziału w zajęciach,

• W sali może przebywać maksymalnie 
10 osób oraz instruktor,

• Wszyscy uczestnicy zobowiązani są 
do dezynfekcji rąk,

• Sale podlegają dezynfekcji po każ-
dych zajęciach,

Ponieważ ograniczona jest liczba 
uczestników zajęć, prowadzone są zapisy. 
Od 1 czerwca #mdkpelnakulturawdomu 
zmienia się na MDK-DŚT pełna kultura 
live! 

Jakie są statystyki domu kultury w cza-
sie pandemi?

• 61 dni codziennych rekomendacji 
kulturalnych online,

• 95509 odbiorców postów z propozy-
cjami kulturalnymi,

• 2 wernisaże live w Galerii Pod Arka-
dami obejrzało 14581 osób,

• W warsztatach wielkanocnych wzię-
ło udział 11 790 internautów,

• 12667 zainteresowało się pilatesem, 
strechingiem i jogą,

• Teatr Herbatnik z filmowymi rozmo-
wami z widelcem dotarł do 1882 widzów,

• Koncertu Magdy Sinoff i piosenek 
zespołu eMDeK słuchało 18 249 osób,

• Nawet niszowy konkurs poetycki im. 
Jana Kulki dotarł do 6543 fanów.

- Prowadziliśmy zajęcia i konsultacje 
online. Zaprosiliśmy Was do przygoto-
wania książki artystycznej, zamieszczali-
śmy zdjęcia z okresu pandemii w Wirtu-
alnej Galerii Fotograficznej. To kolejne 
tysiące odsłon. To wszystko przygotowa-
liśmy dla Was! Dziękujemy, że byliście 
z nami. Do MDK wracają zajęcia, a nie-
długo – miejmy nadzieję – również im-
prezy. Wraca również Cafe Kultura 
w sierpniu, a we wrześniu – z naszych 
rekomendacji kulturalnych stworzymy 
wirtualny łomżyński przewodnik po im-
prezach, wydarzeniach artystycznych, za-
jęciach i atrakcjach związanych ze sztuką. 
Bądźcie z nami! - informuje Zespół Miej-
skiego Domu Kultury-Domu Środowisk 
Twórczych w Łomży

Nowy projekt  
w Teatrze Lalki  

i Aktora w Łomży
Teatr Lalki i Aktora w Łomży rozpoczął nowy 
projekt pt. „Rekwizytornia Online”, którego 
głównym motywem przewodnim jest "Klasycz-
na literatura dla dzieci w nowych dekoracjach”.  
4 czerwca opublikowane zostało premierowe 
nagranie. Natomiast 8 czerwca druga z sześciu 
pozycji.

W czasie pandemii SARS-CoV-2 
w Polsce instytucjom kultury niezwykle 
ciężko jest docierać do publiczności i re-
alizować swoje programy. Teatr Lalki i Ak-
tora w Łomży postanowił zatem stworzyć 
projekt „Rekwizytornia Online", które-
go głównym motywem przewodnim jest 
„Klasyczna literatura dla dzieci w nowych 
dekoracjach”.

Nowy cykl rozpoczął się 4 czerwca, 
kiedy to opublikowane zostało premie-
rowe nagranie w ramach programu „Re-
kwizytornia Online”, które można zoba-
czyć we własnym domu. Na czas realizacji 
programu scena i widownia przekształ-
cona została w studio teatralno-telewi-
zyjne. Zaaranżowana przez scenografa 
przestrzeń przypomina świat iluzji i dzie-
cięcych marzeń, w którym obecne są lal-
ki teatralne, kostiumy, maski i inne środki 
inscenizacyjne, którym towarzyszy mu-
zyka wykonywana na żywo.

„Rekwizytornia Online” realizowana 
jest w zakresie programu „Kultura w sieci” 

dofinansowanego ze środków Narodowe-
go Centrum Kultury. Do programu zgło-
szonych zostało 5 948 wniosków, z czego 
projekt Teatru Lalki i Aktora zdobył 87 
punktów i znalazł się na 19 miejscu wśród 
1182 pozytywnie rozpatrzonych zgłoszeń. 
Warto podkreślić, iż przyznane dofinan-
sowanie pozwala realizować projekt, co 
skutkuje obecnością kultury w domach. 

Pierwszą z sześciu odsłon „Rekwizy-
torni Online” było performatywne czy-
tanie w wykonaniu Elizy Mieleszkiewicz 
pt. „Calineczka” na podstawie baśni H. 
Ch. Andersena. To opowieść o maleńkiej 
dziewczynce, zrodzonej z kielicha zacza-
rowanego kwiatu, która wędruje w poszu-
kiwaniu własnego świata, podążając za 
głosem serca i marzeniami. 

Drugim nagraniem był „Kominiar-
czyk” również duńskiego mistrza twór-
czości baśniopisarskiej, czytany przez To-
masza Bogdana Rynkowskiego. Utwór 
opowiada o pięknej miłości między por-
celanową figurką Pastereczki a porcelano-
wą figurką Kominiarczyka.

Kolejne nagranie udostępnione będą 
za pośrednictwem strony internetowej 
i mediów społecznościowych Teatru Lal-
ki i Aktora w Łomży.

15.06.2020 – „Jaś i Małgosia” – Czyta 
Marzanna Gawrych

22.06.2020 – „Kopciuszek” – Czyta 
Beata Antoniuk

29.06.2020 – „Czerwony Kapturek” – 
Czyta Daria Głowacka

06.07.2020 – „Kot w Butach” – Czyta 
Rafał Swaczyna

MDK-DŚT  
wznowił 
działalność
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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.

Sprzedam dom w Gontarzach dział-
ka 1500 m2 gm.Zbójna blisko Narwi 
atrakcyjne miejsce, posiadam, rów-
nież działki w Balikach z domkiem let-
niskowym lub samą działkę. Tel. 535 
480 220.

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

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 konstruk-
cji dachowych, kominy z klinkieru, 
podbitki, montaż okien dachowych 
i włazów, materiały. Łomża, Boguszy-
ce 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.

Opiekunka bez nałogów, zaopiekuje 
się osobą starszą. Tel. 661 863 366.

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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Wrześniowa rywalizacja o tytuł Rowerowej Sto-
licy Polski coraz bliżej! Podobnie jak w ubiegłym 
roku, również w obecnej edycji powalczy Łomża. 
Przed oficjalnym starciem można wziąć udział 
w wakacyjnej rozgrzewce. Rusza oficjalny tre-
ning miast!

Miłośnicy dwóch kółek, mogą już od-
palać rowerową aplikację Rowerowej Sto-
licy Polski. Na uczestników czeka nowa 
atrakcja – oficjalny trening miast. Ci, któ-
rzy pedałowanie na bicyklu mają we krwi 
mogą przez kilkanaście tygodni kręcić ki-
lometry dla swoich miast. Rower to ide-
alna alternatywa w miejskiej, często za-
korkowanej codzienności. Pedałując nie 
zatruwamy powietrza, jesteśmy zdrowsi 
i szczęśliwsi. Z roku na rok to coraz mod-
niejszy środek transportu. Nie pozostaje 

nic więcej tylko wsiadać na rower i włą-
czyć bezpłatną aplikację.

W tym roku rywalizacja z pewnością 
będzie zacięta. Organizator – miasto Byd-

goszcz - liczy na pobicie zeszłorocznego 
rekordu! Na liczniku rywalizacji rowe-
rzyści z całej Polski wykręcili ponad 1,2 
mln kilometrów! Czy stać ich na więcej? 
Z pewnością tak, a rywalizację podkręca 
fakt, że do zabawy dołączyło kilkanaście 
nowych miast.

Trening wystartował 1 czerwca  i po-
trwa do 16 sierpnia. Przejechane na rowe-
rze kilometry sumują się dla wskazanego 
miasta. Być może poznamy tych, którzy 
mają największą chrapkę na Puchar? Każ-
dy kto weźmie udział w treningu automa-
tycznie bierze udział we wrześniowej ry-
walizacji.

Oficjalny trening to także znakomita 
okazja dla nowych użytkowników, by po-
znali funkcjonalność bezpłatnej aplikacji 
Rowerowej Stolicy Polski. Wszyscy, któ-

rzy jeżdżą na rowerze i są posiadaczem te-
lefonu komórkowego, mogą wziąć udział  
w zabawie. Trzeba tylko pobrać darmo-
wą aplikację i wybrać miasto, dla którego 
chce się zbierać kilometry. Aplikacja dzia-
ła na terenie całego świata, dlatego każdy 
uczestnik, bez względu na miejsce, w któ-
rym się znajduje, może kręcić kilometry 
dla swojej drużyny. Nie bez znaczenia dla 
indywidualnych uczestników są inne użyt-
kowe funkcje aplikacji, będące wartością 
dodaną udziału w zabawie, takie jak zniż-
ki u partnerów akcji, specjalne odznaki czy 
prognoza pogody.

Warto wziąć udział w kręceniu kilome-
trów na rzecz Łomży. Wystarczy ściągnąć 
aplikację i dołączyć do zabawy http://
www.rowerowastolicapolski.pl/dolacz-
-do-rywalizacji.

Właściwa dieta i ruch to klucz do do-
brego samopoczucia, ładnej sylwetki 
i to, co najważniejsze odporności. 
Przez ostatnie kilka tygodni zamknię-
te były siłownie i kluby fitness, które 
swoją działalność przeniosły do sie-
ci. Jednak powoli wszystko wraca 
do normalności. Od poniedziałku 8 
czerwca działalność na nowych za-
sadach wznowiło Studio Treningowe 
Elite Strefa Kobiet.

Podczas pandemii wiele zajęć 
z oferty studia zostało przenie-
sionych do internetu. Jak przy-
znaje właścicielka studia Ewelina 
Góralczuk-Dziedzic to właśnie 
dzięki wyjątkowym klientkom 
i woli walki udało się przetrwać.

- Treningi online wykupo-
wane przez Panie nie tylko z na-
szego klubu i rejonu pozwoliły 
nam przetrwać ten trudny czas. 
Zaangażowanie zespołu w pro-
wadzenie tych zajęć oceniam ce-
lująco i jestem dumna, że mam 
tak wspaniałe i pełne pasji in-
struktorki. Swoją energię i wie-
dzę zmieściły w ekrany kompu-
terów i telefonów, dając naszym 
podopiecznym to, czego potrze-
bowały. Wiem, bo rozmawiałam 
z klientkami. Wyraźnie przekaza-
ły mi, że gdyby nie my, gdyby nie 
Elite, byłoby im ciężko. Nie tylko 
ze względu na ewentualne dodat-
kowe kilogramy. One potrzebo-
wały wyładować stres, zobaczyć 
uśmiech na twarzy drugiego czło-
wieka, porozmawiać, pożartować 
z innymi klubowiczkami. I wła-
śnie to od nas otrzymały - wyja-
śnia Ewelina Góralczuk-Dziedzic 
manager i właścicielka studia.

W strefę online instruktorki 
Elżbieta Komorowska, Anna Ko-

walczyk i Zuzia Domańska prze-
niosły zajęcia taneczne, jak ZUM-
BA, SALSATION, LATINO 
STYLE. Trenowały z klientkami 
również wzmacnianie – FITPO-
WER, PERFECT BODY. Przez 
pandemię stworzone zostały nowe 
zajęcia, których nie było w realu 
– LATINO CARDIO. To połą-
czenie zajęć fitness i elementów 
tańców latynoamerykańskich. 
Rehapilates oline pozwolił pod-
opiecznym „niezasiedzieć się”, roz-
ciągać ciało i wysmuklać sylwetkę.

- Tworzyłyśmy też w sieci 
grupy wsparcia oraz rozwinęły-
śmy współpracę z dietetyczką, 
doktor nauk o zdrowiu Martą 
Rożniatą, która podpowiada-
ła, jak z zapasów zrobić zdrowe 
posiłki i wprowadzała w życie 
programy odchudzające. Ową 
współpracę przenosimy w nasze 
działania w normalnych warun-
kach - dodaje Ewelina Góralczu-
k-Dziedzic.

Rozporządzenie Rady Mini-
strów z 29 maja 2020 roku, wy-

tyczne Ministerstwa Rozwoju 
oraz zalecenia Głównego Inspek-
toratu Sanitarnego narzuciły na 
kluby i siłownie wiele obostrzeń. 
Dlatego kobiety chcące skorzy-
stać z aktywności na żywo w stu-
diu ELITE Strefa Kobiet mogą 
czuć się bezpiecznie.

- Widzimy, że 3 miesiące 
braku aktywności fizycznej ma 
niekorzystne skutki w stanie 
zdrowia i sprawności fizycznej 
podopiecznych. Mamy nadzie-
ję, że uda nam się uzyskać wy-

niki treningowe sprzed wybu-
chu pandemii. To bardzo ważne, 
szczególnie w obecnych czasach, 
bo przecież ruch to zdrowie. 
W zdrowym ciele zdrowy duch. 
Aktywność fizyczna buduje prze-
cież odporność - mówi Ewelina 
Góralczuk-Dziedzic.

Warto podkreślić, że Studio 
Treningowe Elite ma w swojej 
stałej ofercie treningi dla kobiet 
w ciąży – FizjoFitMAMA Aktyw-
na Ciąża oraz treningi dla kobiet 
po porodzie – Aktywna Mama 
i Bobas. 

- Są one prowadzone przez 
naszą mgr fizjoterapii Kasię 
Danowską, która specjalizuje 
się w uroginekologii kobiet. To 
jedyne takie treningi w Łom-
ży, które łączą w sobie fitness 
i fizjoterapię. A są po to, by wes-
przeć ciężarne i przygotować je 
właściwie do porodu, jednocze-
śnie poprawiając ich kondycję 
lub utrzymując dotychczasową 
aktywność fizyczną na właści-
wym dla etapu ciąży poziomie. 
Po porodzie zaś głównym ich 
celem poza spalaniem tłusz-
czyku jest doprowadzenie ciała 
kobiet do ich stanu sprzed cią-
ży w możliwie szybkim czasie 
i z głową. Chodzi między inny-
mi o rozejście mięśni brzucha 
czy funkcjonowanie mięśni dna 
miednicy, mobilizacji blizny po 
cesarskim cięciu i wiele innych. 
Kobiety z reguły nie są świado-
me tego, że po kilku miesiącach 
od porodu nie powinny tak po 
prostu wracać na intensywne 
treningi z obciążeniami, gdzie 
od razu skupiają się na powro-
cie swojego brzucha do stanu 
sprzed ciąży. Nie powinny, bo 
może to utrwalić bądź pogłę-
bić problemy związane z tym 
co powyższe - wyjaśnia Ewelina 
Góralczuk-Dziedzic, zachęca-
jąc jednocześnie do odwiedze-
nia Studia Treningowego "Elite" 
Strefa Kobiet.

Rowerowa Stolica Polski nadciąga! Czy będzie nią Łomża?

Studio Treningowe „Elite”  
Strefa Kobiet wraca po pandemii
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Śmierć mężczyzny 
na Stacha Konwy

W piątek 5 czerwca w jednym z mieszkań przy ul. 
Stacha Konwy w Łomży policja poinformowana 
przez sąsiadów znalazła zwłoki mężczyzny. Praw-
dopodobnie w lokalu mieszkalnym przebywał jesz-
cze jeden mężczyzna.

Z relacji świadków wynika, że policję 
mieli powiadomić sąsiedzi, zaniepokojeni 

wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem na 
klatce schodowej. Mieli również od kilku dni 
nie widzieć jednego z sąsiadów.

Informację o śmierci potwierdza policja.
- Funkcjonariusze Komendy Miejskiej 

Policji w Łomży w jednym z mieszkań na te-
renie miasta znaleźli zwłoki mężczyzny. Po-
licjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności 
śmierci pod ścisłym nadzorem prokuratora - 
informuje Zespół Prasowy Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Białymstoku. 

Policjanci apelują do kierowców 
o ostrożność na drodze. Przypominają 
kilka porad, które zapewnią bezpie-
czeństwo nie tylko motocyklistom, 
ale i wszystkim uczestnikom ruchu 
drogowego.

Motocykliści, to prawdziwi 
pasjonaci jazdy na „dwóch kół-
kach”, którzy przejażdżkę jedno-
śladem traktują jako formę re-
laksu. Często jest to także okazja 
do spotkań z łączącymi wspólną 
pasję przyjaciółmi. Jednak i w tej 
grupie zdarzają się nieodpowie-
dzialni kierowcy. Niestety, to 
właśnie ich zachowanie, niejed-
nokrotnie wpływa negatywnie 
na opinię o wszystkich sympaty-
kach motocykli.

Problemem, na który często 
zwracają uwagę motocykliści, 
jest zachowanie innych uczest-
ników ruchu drogowego, którzy 
nie starają się zauważyć jedno-
śladów na drodze czy też ułatwić 
im przejazdu w sytuacji, gdy jest 
to możliwe. Z kolei kierowcy sa-
mochodów osobowych „skarżą” 
się na to, że motocykliści nie uży-
wają kierunkowskazów podczas 
zmiany pasa lub kierunku ruchu 
czy też nie są dostatecznie wi-
doczni na drodze.

Dlatego też łomżyńscy poli-
cjanci zwracają się do wszystkich 

uczestników ruchu drogowego 
z apelem o przestrzeganie prze-
pisów. Brak odpowiedniej kultu-
ry jazdy i wzajemnego szacunku 
mogą sprzyjać agresji na drodze 
oraz powodować niepotrzebne, 
nerwowe sytuacje za kierowni-
cą. Wszyscy kierowcy powinni 
patrzeć w lusterka i bacznie ob-

serwować co się dzieje podczas 
jazdy. Należy zadbać też o od-
powiednią widoczność na dro-
dze. Czyste i sprawne reflektory 
samochodów, odblaskowe ele-
menty ubrania motocyklistów. 
Wszystko to pozytywnie wpłynie 
na bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym.

Niebezpieczni rajdowcy
Policjanci z łomżyńskiej „dro-

gówki” zatrzymali w ostatnich 
dniach prawa jazdy trzem kie-
rowcom. Mężczyźni przekroczyli 
dopuszczalną prędkość w obsza-
rze zabudowanym o ponad 50 
km/h. Miejsca kontroli drogowej 
zostały wskazane przez internau-

tów na Krajowej Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Policjanci przy-
pominają, że nadmierna pręd-
kość jest jedną z głównych przy-
czyn wypadków drogowych. 

W środę 3 czerwca  policjan-
ci sprawdzali prędkość kierują-
cych m.in. na drodze krajowej nr 
61, a także na drodze wojewódz-
kiej nr 645. Przed godziną 13.00 
w Nowogrodzie policjanci zatrzy-
mali do kontroli drogowej 66-lat-
ka kierującego toyotą. Mężczy-
zna jechał przez tę miejscowość 
z prędkością 102 km/h, przekra-
czając tym samym dozwoloną 
w obszarze zabudowanym pręd-
kość o 52 km/h. O godzinie 17.00 
na punkcie kontrolnym zlokalizo-
wanym w Miastkowie, zatrzyma-
ny został 36-letni kierowca hondy. 
Mężczyzna przekroczył prędkość 
o 66 km/h, natomiast po godzi-
nie   19.00 w Zaruziu - kontroli 
został poddany 43-letni kierow-
ca audi. Jechał on z prędkością aż 
o 98 km/h wyższą niż dozwolona 
(148 km/h). Za popełnione wy-
kroczenia drogowe mężczyznom 
zatrzymano prawa jazdy. 

Policjanci apelują o rozsą-
dek na drodze i przypominają, 
że nadmierna prędkość jest jedną 
z głównych przyczyn wypadków 
w ruchu drogowym.  

Poszukiwany 
odnaleziony

Łomżyńscy kryminalni zatrzymali 28-latka po-
szukiwanego listem gończym. Mężczyzna przez 
pół roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedli-
wości. Okazało się, że jest on również podejrzany 
o uszkodzenie rynny. Poszukiwany  usłyszał zarzut. 
Trafił już do zakładu karnego, gdzie pozostanie 
przez kilka najbliższych miesięcy. 

Za poszukiwanym przez Sąd Rejonowy 
w Łomży 28-latkiem wydany był list goń-

czy. Mężczyzna ostatnie pół roku ukrywał 
się przed wymiarem sprawiedliwości, próbu-
jąc uniknąć kary za wcześniejsze kradzieże. 
Był bardzo zdziwiony „wizytą” funkcjonariu-
szy. Policjanci ustalili również, że zatrzyma-
ny może być odpowiedzialny za uszkodzenie 
rynny. Do zdarzenia doszło w połowie kwiet-
nia 2019 roku przy jednym z budynków na te-
renie miasta. Pokrzywdzony swoje straty osza-
cował wtedy na około 2500 tysiąca złotych.  

28-latek usłyszał zarzut i przyznał się do 
popełnienia tego przestępstwa. W areszcie 
spędzi najbliższe 10 miesięcy. 

Nielegalne towary 
w przesyłkach 

kurierskich
Nielegalnie przesyłane leki oraz towary 
naruszające prawa własności przemysłowej 
o łącznej wartości rynkowej ponad 34 ty-
sięcy złotych funkcjonariusze KAS z Łomży 
zabezpieczyli podczas kontroli przesyłek 
w oddziale jednej z firm kurierskich. 

W 4 paczkach nadanych do odbior-
ców z woj. podlaskiego znajdowało się 
1318 tabletek i ampułek z lekarstwami 
zawierającymi sterydy i hormony oraz 
120 szt. odzieży, perfum i galanterii 
z bezprawnie naniesionymi znakami 
znanych marek.

Z uwagi na podejrzenie narusze-
nia przepisów ustawy o prawie farma-
ceutycznym dotyczącym wprowadze-
nia do obrotu preparatów medycznych 

bez stosownego zezwolenia, lekarstwa 
zostały zabezpieczone przez KAS do 
dalszego postępowania.

O zatrzymaniu podróbek powia-
domieni zostali przedstawiciele firm, 
które są właścicielami praw do chro-
nionych znaków. Osobom które zaj-
mują się obrotem wyrobami bezpraw-
nie oznaczonymi zarejestrowanymi 
znakami towarowymi grozi grzywna, 
kara ograniczenia wolności albo kara 
pozbawienia wolności do 2 lat. 

35-latek  
z narkotykami

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Piąt-
nicy, w trakcie interwencji, ujawnili przy 
35-latku narkotyki. Środki odurzające o łącz-
nej wadze 23 gramów znajdowały się w pu-
dełku, które z kolei było ukryte w podręcznej 
torbie mężczyzny. Podejrzany usłyszał już 
zarzut. Za posiadanie narkotyków grozi kara 
do 3 lat pozbawienia wolności.

W ubiegłym tygodniu, funkcjona-
riusze z Posterunku Policji w Piątni-
cy zostali wezwani na interwencję do 

jednej z miejscowości w tej gminie. Na 
miejscu zastali m.in. 35-latka, który 
nerwowo się zachowywał. Jak się oka-
zało, mężczyzna posiadał przy sobie 
narkotyki. Środki odurzające o łącz-
nej wadze 23 gramów znajdowały się 
w pudełku, które było schowane w jego 
podręcznej torbie. Wstępne badania 
narkotesterem wykazały, że zabezpie-
czone substancje to amfetamina, mari-
huana, a także extazy. 35-latek noc spę-
dził w policyjnym areszcie. Mężczyzna 
usłyszał już zarzut. Za posiadanie nar-
kotyków grozi kara do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

Policja apeluje o kulturę i ostrożność na drodze 
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W Łomży zostanie zrealizowany pro-
jekt pn. „Aktywny Senior = Obywa-
tel”, którego głównym celem jest włą-
czenie seniorów w procesy decyzyjne 
i życie społeczne miasta. 

Za realizację będzie odpowia-
dała Podlaska Federacja Organi-
zacji Pozarządowych i Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Łomży. Środki finansowe zo-
stały przyznane przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach programu 
ASOS na lata 2014 - 2020.

Szkoła Liderów Seniora
Seniorzy stanowią coraz licz-

niejszą grupę odbiorców usług 
publicznych, jak i ogólnie – 
mieszkańców czy członków po-
szczególnych wspólnot lokal-
nych, a co za tym idzie ważną 
grupę obywateli, których głos 
powinien być brany pod uwagę 
przy projektowaniu polityk pu-
blicznych i szczegółowych dzia-
łań podejmowanych przez sa-
morządy i instytucje publiczne. 
Dotychczas jednak rzadko wy-
odrębniano seniorów jako grupę 
docelową procesów partycypa-
cyjnych, a w realizowanych dzia-
łaniach nieczęsto uwzględnia się 
szczególne potrzeby tej grupy, je-
śli chodzi np. o organizację pro-
cesów konsultacyjnych.

Dziś, aby mówić o osobach 
60+ jako aktywnych obywate-
lach należy wyposażyć seniorów 
w wiedzę teoretyczną i praktycz-
ną – podkreśla Paweł Backiel 
(prezes Podlaskiej Federacji Or-
ganizacji Pozarządowych).

W Łomży rozpoczęły się pro-
cesy partycypacji seniorów za 
przykład może posłużyć powoła-
nie Łomżyńskiej Rady Seniorów 
jednakże uważamy, że jest to nie 
wystarczające i wymaga działań 
pogłębionych tak, aby zbudować 
zdolność decyzyjną nestorów 
– dodaje Tomasz Wróblewski 
(OWES w Łomży).

Wśród seniorów zostanie 
wyłonionych 15 liderów, którzy 

wezmą udział w Szkole Liderów 
Seniora wraz z wyjazdem inte-
gracyjnym do Augustowa pn. 
„Szlakiem JP II”. Warsztaty będą 
podzielone na 4 bloki tematycz-
ne: trening motywacyjny, zaję-
cia z aktywności obywatelskiej, 
trening umiejętności liderskich 
oraz warsztaty NGO. W trakcie 
warsztatów uczestnicy zdobędą 
wiedzę i umiejętności tj. pozna-
nie narzędzi partycypacji pu-
blicznej umożliwiających zdia-
gnozowanie problemów, z jakimi 
borykają się seniorzy w Łomży. 
Dzięki czemu zostanie opraco-
wany projekt do budżetu obywa-
telskiego oraz zostanie wydana 

broszura przedstawiająca efekty 
pracy seniorów metodą space-
ru badawczego - dodaje Tomasz 
Wróblewski.

Oprócz warsztatów kom-
petencyjnych zaproponujemy 
osobom 60+ zamieszkującym 
miasto Łomża warsztaty dzien-
nikarskie, kawiarenki obywatel-
skie oraz wykłady z Marcinem 
Markiem Pieńkowskim Rzecz-
nikiem Praw Konsumenta, które 
cieszyły się dużym zainteresowa-
niem seniorów w poprzednich 
projektach podkreśla Magdalena 
Kamińska (współautorka pro-
jektu).

Sejm RP, teatr oraz Bony Kultury  
dla Seniora

Dla łomżyńskich nestorów 
zostanie zorganizowana wyciecz-
ka edukacyjno - kulturowa do 
Warszawy. Podczas wycieczki 60 
uczestników projektu zwiedzi 
Sejm RP. W trakcie wizyty se-
niorzy będą mogli obejrzeć m.in. 
Salę Posiedzeń Sejmu z galerii dla 
publiczności. Dodatkowo wysłu-
chają krótkiego wykładu doty-
czącego historii i współczesności 
polskiego parlamentaryzmu. Tra-
sa zwiedzania obejmie także hol 
główny, gdzie znajdują się tablice 
upamiętniające posłów II Rze-
czypospolitej - ofiary II wojny 
światowej oraz parlamentarzy-
stów, którzy zginęli w katastro-
fie lotniczej pod Smoleńskiem. 
Ponadto seniorzy obejrzą ma-
kietę kompleksu budynków sej-
mowych i gablotę z laskami mar-
szałkowskimi. Seniorzy  zobaczą 
również inne miejsca w Sejmie 
znane z mediów, takie jak Sala 
Kolumnowa i korytarz marszał-
kowski. Drugim punktem wizyty 
osób 60 + będzie udział w spekta-
klu w Teatrze 6. piętro. Również 
Podlaska Federacja Organiza-
cji Pozarządowych przewidzia-
ła 45 Bonów Kultury dla Senio-
rów; każdy bon będzie uprawniał 

seniora do skorzystania z wej-
ściówek do kina, galerii, teatru 
w Łomży. Ponadto seniorzy będą 
mogli skorzystać z warsztatów 
pn. „Zdrowy - Aktywny Senior” 
(warsztaty dietetyczne i sporto-
we) oraz warsztatów pn. „Kom-
petentny Senior” (nauka języka 
angielskiego oraz warsztaty mu-
zyczne).

Forum Seniora oraz konkurs  
pn. Miejsca przyjazne seniorom

Ostatnim etapem projektu 
będzie Forum Seniora z debatą. 
W ramach tego działania odbę-
dą się 3 wykłady eksperckie na 
temat polityki senioralnej i wpły-
wu seniorów na kształtowanie się 
wspólnoty lokalnej na przestrze-
ni 30 lat oraz na temat zrzeszania 
się seniorów w organizację po-
zarządowe i przykłady rozwoju 
podmiotów społecznych przez 
seniorów; zostaną wyświetlone 
materiały audiowizualne. Kolej-
nym tematem poruszonym na 
forum będą narzędzia partycy-
pacji społecznej np. Czy seniorzy 
mogą brać udział w konsultacjach 
społecznych, spacerach badaw-
czych, budżecie obywatelskim? 
Jak zachęcać seniorów do kształ-
towania wspólnoty lokalnej? Na 
Forum Seniora wręczymy cer-

tyfikaty ukończenia Szkoły Li-
derów Seniora dla uczestników 
projektu - dodaje Magdalena Ka-
mińska.

Również w ramach forum 
zorganizowany zostanie konkurs 
pn. „Miejsca przyjazne senio-
rom”. Głównym celem akcji bę-
dzie wyróżnienie i promowanie: 
instytucji, przedsiębiorstw, or-
ganizacji oraz wydarzeń cyklicz-
nych realizowanych na terenie 
Łomży, które są otwarte na po-
trzeby osób starszych. 

Będziemy promować miejsca 
bez barier architektonicznych, 
oferujących atrakcyjne dla se-
niorów zniżki oraz ulgi - podkre-
śla kierownik Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Łomży 
Tomasz Wróblewski. W ramach 
konkursu zostaną nagrodzone, 
miejsca gdzie senior jest trakto-
wany godnie, z należytym dla 
jego wieku szacunkiem oraz wy-
rozumiałością - dodaje Tomasz 
Wróblewski.

Zapraszamy osoby 60+ do udziału 
w projekcie.
Więcej informacji udziela:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Łomży
ul. Polowa 45, 18-400 Łomża
Tel. 794 000 782

Głos seniora! Podlaskie Forum Seniora

Stanisław Kaseja  
i Magdalena  

Kamińska  
z OWES Łomża

Łomżyńscy 
seniorzy  
na wycieczce


