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powiat Łomżyński   powiat kolneński   powiat zambrowski   powiat wysokomazowiecki

Jego poły dające bezpieczeństwo 
i chroniące nawet przed najwięk-
szym życiowym sztormem. Rozpo-
starty niczym parasol i otulający cie-
płem jak dobra gabardyna. Ojcowski 
płaszcz, który choć leciwy i pamię-
tający wiele, od lat w tym samym 
miejscu gotowy na jesienne wieczory 
i zimowe poranki. Gotowy dla swych 
dzieci. 

Drodzy Ojcowie! Z okazji Wa-
szego święta, za wczoraj, dziś, a tak-
że jutro każdym najczulszym ser-
ca uderzeniem chcielibyśmy złożyć 
Wam najserdeczniejsze życzenia. 
Bez Waszej siły, mądrości i ojcow-
skiej pieczy świat wartości każdego 
dziecka byłby niepełny i niepewny.

Niech szczęście jest przy Was 
każdego dnia! 

RAFAŁ 
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WŁADYSŁAW  
KOSINIAK-KAMYSZ

Walczą  
o poparcie  
w regionie 

Już 28 czerwca dokonamy wyboru prezydenta RP.  
To w tym niezwykle trudnym roku najważniejsze 

wydarzenie ze świata polityki. Pandemia SARS-CoV-2 
wpłynęła na wiele ważnych dat w kraju. To właśnie przez 

koronawirusa wybory prezydenckie nie odbyły się  
w 10 maja, jak wcześniej planowano. 

W związku z trwającą kampanią, kandydaci na pre-
zydenta podróżowali po różnych miastach w kraju, 
gdzie spotykali się z wyborcami. Niemal każdy z nich 
pojawił się w naszym regionie. Niektórzy o poparcie sta-
rali się w samej Łomży. Główni rywale (przynajmniej 
w sondażach) Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski omi-
nęli gród nad Narwią. Swoje plany prezentowali m.in. 
w Białymstoku. Końcówka kampanii prezydenckiej 
to m. in. wiece, spotkania i podróże po województwie 
podlaskim. W Grajewie, Mońkach, Białymstoku, Su-
wałkach ... można było spotkać Andrzeja Dudę i Rafała 
Trzaskowskiego, Szymona  Hołownię także w Łomży.

Nasze miasto w kampanii postanowiło odwiedzić 
zalewie trzech spośród jedenastu kandydatów. Mowa 
tu o  Szymonie Hołowni, który swój „belweder na kół-
kach” przyprowadził na bulwary nad Narwią, a także 
Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, który w mieście po-
jawił się w związku z przekształceniem łomżyńskiego 
szpitala w jednoimienny szpital zakaźny. O głosy po-
parcia, lecz jeszcze w lutym, przed wybuchem pande-
mii i zmianą terminu wyborów, prosił również Krzysz-
tof Bosak.

KRZYSZTOF BOSAK
Dokładnie 22 lutego 2020 roku w Hotelu Groma-

da pojawił się Krzysztof Bosak, kandydat na prezy-
denta Polski z ramienia partii „Konfederacja Wolność 
i Niepodległość”. Członek Ruchu Narodowego oraz 
były prezes Młodzieży Wszechpolskiej bardzo mocno 
akcentował, iż prawdziwa prawica w Polsce nie istnie-
je. To tylko fikcja i fałsz, na które Konfederacja ma pa-
naceum i to według Bosaka, jest jedyna merytoryczna 
opozycja. Zaznaczył również, iż jest to partia niebez-
pieczna dla władzy, gdyż chce szukać i dociekać praw-
dy, która w establishmencie jest mocno zacierana. 
Krzysztof Bosak wspomniał również o hipokryzji obo-
zu rządzącego w sprawie przyjmowania uchodźców.

Ponadto, zwracał uwagę na konieczność poprawy 
życia społeczeństwa. 

- Dla nas jest  bardzo ważne, aby świadomie wygo-
spodarować środki unijne oraz poprawić życie Pola-
ków, które często jest na innym biegunie niż rzeczywi-
stość medialna- mówił Krzysztof Bosak.

Dokończenie na str. 4

Ojcowski  
płaszcz…
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Wicemarszałek województwa podla-
skiego, Marek Olbryś odniósł się do 
zarzutów posła na Sejm RP Stefana 
Krajewskiego w związku z nieczynną 
obwodnicą Kupisk. Samorządowiec 
stwierdza, iż nie ma wpływu na bieg 
spraw prowadzonych przez niezależ-
ne instytucje.

Kilka dni temu poseł na Sejm 
RP, Stefan Krajewski zarzucał wła-
dzom województwa podlaskiego, 

że obwodnica Kupisk wciąż nie 
została oddana do użytku. Marek 
Olbryś postanowił odnieść się do 
słów parlamentarzysty.

Jak wskazuje wicemarszałek, 
zadanie inwestycyjne dotyczyło 
budowy i rozbudowy drogi woje-
wódzkiej Nr 645 wraz z drogowy-
mi obiektami inżynierskimi i nie-
zbędną infrastrukturą techniczną 
na odcinku Nowogród - Łomża 
wraz z obejściem m. Stare Ku-
piski. Inwestycję podzielono na 
trzy odcinki: odcinek I i II od km 
45+709 do km 53+891,65 oraz 
odcinek III od km 53+891,65 do 
km 56+272.

Wniosek o decyzję ZRID 
odnośnie realizacji I i II odcin-
ka wpłynąć miał 9 października 
2017 r., natomiast decyzja insty-
tucji zapadła 18 grudnia 2017 r. 

Z kolei ta sama procedu-
ra w związku z odcinkiem III 
(wniosek-decyzja) nastąpiła od-
powiednio 26 października oraz 
27 grudnia w 2017 r.

Jednakże decyzja środowi-
skowa uchylona została 14 listo-
pada 2018 r., a decyzja wodno-
prawna 23 maja 2019r.

Po opracowywaniu raportów 

i składaniu kolejnych wniosków, 
decyzje środowiskowa oraz 
wodnoprawna wydane zostały 
w odstępie październik-grudzień 
w roku 2019.

Ponadto, dochodziło do spo-
tkań w Ministerstwie Rozwoju 
we wrześniu, listopadzie i grud-
niu w 2019 r. oraz w styczniu 
i w marcu 2020 r. 

Wydane decyzje Ministra 
Rozwoju: 

Odc. I i II (Nowogród – Ku-
piski) – ZRID 18/2017 – znak: 
D L I-I . 7 6 2 1 . 1 2 . 2 0 1 9 . SG. 2 4 
z dnia 1 czerwca 2020r. – data 
wpływu do PZDW 04.06.2020r. 

Odc. III (obwodnica Kupisk) 
– ZRID 19/2017 – znak: DLI-
-II.7621.5.2019.ML.28 z dnia 20 
maja 2020r. – data wpływu do 
PZDW 25.05.2020r. 

Jak zaznacza Marek Olbryś, 
po otrzymaniu decyzji Ministra 
Rozwoju, 15 czerwca br., Podla-
ski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Białymstoku  złożył wniosek 
o udzielenie pozwolenia na użyt-
kowanie obiektu budowlanego. 
Podlaski Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego natomiast 
ma 30 dni od tej daty na wydanie 
wiążącej decyzji, dzięki czemu 
kierowcy będą mogli już korzy-
stać z obwodnicy w Kupiskach.

Zdaniem wicemarszałka wo-
jewództwa podlaskiego, w de-
mokratycznym państwie każdy 
ma prawo do zaskarżenia admi-
nistracji, jednakże od posła na 
Sejm RP oraz byłego członka 
podlaskich władz wymagane jest 
znać procedury, jakie konieczną 
są w podobnych projektach czy 
przedsięwzięciach.

Co więcej, mieszkańcy mieli 
już zaskarżać decyzję w związku 
z opóźnieniem oddania obwod-
nicy do użytku, a do momentu 
nierozstrzygnięcia sporu, droga 
nie może funkcjonować. 

Marek Olbryś wskazuje tak-
że, iż polskie prawo nie prze-
widuje casusu „Posła Stefana 
Krajewskiego z nożyczkami”. 
Wspomina również, że instytu-
cja pt. „nożyczki posła Krajew-
skiego”  nie istnieje i wszyscy 
muszą przestrzegać obowiązują-
ce prawo. 

Stwierdza, iż jako wicemar-
szałek województwa nie ma moż-
liwości wpływania na bieg spraw 
prowadzonych przez niezależne 
instytucje. 

Jednocześnie prosi o cierpli-
wości, gdyż wszystko zakończyć 
się ma prawdopodobnie do koń-
ca czerwca.
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Szpital wraca do normalności
Od ponad tygodnia Szpital Wojewódzki w Łomży  pracuje w nowych, częściowo 
normalnych warunkach. Wymagało to przygotowania personelu medycznego 
i pomieszczeń szpitalnych.

- Oddziały, które zostały dedykowane pacjentom zakażonym pra-
cują tak, jak dotychczas. Natomiast pozostałe oddziały, które zostały 
zwolnione z tego obowiązku pracują w trybie pilnym, a od 15 czerw-
ca także w trybie planowym. Taki harmonogram otwarcia szpitala 
wynikał z tego, że konieczne było przeprowadzenie badań personelu 
i pacjentów. W oddziałach szpitalnych przyjęliśmy już stu pacjentów 
i udzieliliśmy prawie dwieście porad w Szpitalnym Oddziale Ratun-
kowym. Jeśli chodzi o opiekę specjalistyczną to w zasadzie pracujemy 
tak, jak zawsze, z tym, że możemy przyjąć mniej pacjentów. Wynika 
to z konieczności stosowania reżimu sanitarnego. Pacjenci, którzy zja-
wiają się po raz pierwszy, umawiani są przez personel szpitala. Nato-
miast pacjenci, którzy kontynuują leczenie, powinni sami kontakto-
wać się z rejestracją poradni specjalistycznych i umawiać się na wizyty 
lub teleporady - wyjaśnia Jarosław Pokoleńczuk dyrektor Szpitala Wo-
jewódzkiego w Łomży.

Nadal siedem oddziałów szpitalnych pozostaje dedykowanych do 
leczenia wyłącznie pacjentów z koronawirusem.

- To oddział nefrologiczny ze stacją dializ, oddział neurologiczny, 
kardiologiczny, ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny, chorób 
zakaźnych i pulmonologiczny. Chcieliśmy bardzo  , aby mogła funk-
cjonować stacja dializ. Niestety, zależy to od decyzji wojewody,   która 
nakazuje utrzymanie jej do pomocy zakażonym. Około 90 pacjentów 
musi  szukać pomocy w 11 ościennych stacjach dializ. Mam nadzieję, 
że ten stan szybko się zmieni. Natomiast jest on niezależny od szpitala. 
Jeśli tylko decyzja wojewody zostanie zmieniona to potrzebujemy kil-
ku dni  żeby przywrócić stację dializ do normalnego leczenia pacjen-
tów - mówi dyrektor Jarosław Pokoleńczuk.

Szczególne słowa podziękowania kieruje do mieszkańców Łomży, 
którzy z wyrozumiałością traktują zaistniałą sytuację.

- Chciałbym podziękować także personelowi szpitala. To wspania-
li ludzie - przyznaje dyrektor.

W oddziałach szpitalnych przyjęliśmy już ponad stu pacjentów i prawie dwustu 
w oddziale ratunkowym, powiedział Jarosław Pokoleńczuk dyrektor Szpitala 
Wojewódzkiego w Łomży.

Spór o obwodnicę Kupisk. 
Marek Olbryś odpowiada

Z ogromnym bólem  
przyjąłem wiadomość o śmierci  

Zbigniewa 
Skowrońskiego 

Rodzinie i bliskim przekazuję  
wyrazy współczucia  

Marek Zacharzewski



Kilka zerwanych dachów i gałęzie drzew w porozrzucane w mie-
ście, jak i na drogach wojewódzkich. To skutek gwałtownej burzy, 
która przeszła nad regionem w ubiegłym tygodniu. Strażacy cały 
czas zajmują się usuwaniem skutków wichury.

Najpoważniejsza z sytuacji, zdaje się, dotyczyła 
miejscowości Niewodowo, gdzie uszkodzony został bu-
dynek mieszkalny. W tej samej miejscowości z budynku 
drewnianego wiatr zerwał dach i przeniósł go na drugą 
posesję, gdzie uszkodził między innymi samochód oso-
bowy.

Jak prognozują synoptycy, wszystko wskazuje na to, 
że tak niebezpiecznych i gwałtownych zjawisk meteoro-
logicznych w regionie, mogących spowodować niema-
łe straty materialne, a nawet zagrażać zdrowiu i życiu 
powinniśmy spodziewać się również w nadchodzą-
cych dniach. Dlatego warto stosować się do wszel-
kich zaleceń, które wydawane są przez służby ratow-
nicze. A jeśli na nasz telefon komórkowy dostaniemy 
powiadomienie z Rządowego Centum Bezpieczeń-
stwa w postaci Alertu RCB weźmy go pod uwagę, we-
ryfikując najbliższe plany. Ponadto na bieżąco śledź-
my komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej, a takż rozwój sytuacji pogodowej. 

A oto kilka wskazówek przygotowanych przez Rządo-
we Centrum Bezpieczeństwa.

W CZASIE BURZY NAJBEZPIECZNIEJ JEST PRZEBYWAĆ WEWNĄTRZ 
BUDYNKU, DLATEGO, O ILE TO MOŻLIWE, 
NIE NALEŻY Z NIEGO WYCHODZIĆ. 

Jeżeli burza zastanie nas poza domem należy: 
- jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie,
- unikać przebywania pod drzewami,
- unikać przebywania na otwartej przestrzeni,
- jeżeli znaleźliśmy się na otwartej przestrzeni – zna-

leźć, o ile to możliwe, obniżenie terenu (starajmy się 
nie być najwyższym punktem) i kucnąć (nie siadać i nie 
kłaść się) ze złączonymi i podciągniętymi pod siebie 
nogami. Nogi powinny być złączone, ponieważ w przy-
padku uderzenia pioruna, na skutek powstania różnicy 
napięć (tzw. napięcia krokowego) może dojść do prze-
pływu prądu między stopami,

- jeżeli pływamy w wodzie lub znajdujemy się na łodzi 
wyjść na brzeg i oddalić się od wody, gdyż jest ona dosko-

nałym przewodnikiem elektrycznym,
- wyłączyć telefon komórkowy, gdyż jest on odbiorni-

kiem radiowym. Co prawda o małej mocy, niemniej jed-
nak, podczas burzy zaleca się unikanie prowadzenia roz-

mów przez telefon komórkowy,
- unikać dotykania przedmiotów zrobionych z metalu 

oraz przebywania w ich pobliżu – przedmioty metalowe 
mogą „przyciągać” pioruny,

- pozostać w samochodzie (jeżeli jesteśmy akurat 
w podróży) – samochód stanowi dobrą ochronę przed 
uderzeniem pioruna,

- natychmiast przykucnąć jeżeli czujemy ładunki elek-
tryczne w powietrzu, a włosy „stają nam dęba”,

- osoby przebywające w grupie na otwartej przestrze-
ni powinny się rozproszyć na odległość kilkudziesięciu 
metrów, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy 
mogła udzielić pomocy porażonym,

- jeżeli widzisz zwisające przewody elektryczne, na-
tychmiast powiadom odpowiednie służby. Pod żadnym 
pozorem do nich nie podchodź. 

Jeżeli podczas burzy przebywamy w domu należy: 
- unikać używania sprzętów elektrycznych i elek-

tronicznych zasilanych z sieci (telefony, suszarki do 
włosów, miksery itp.), ponieważ korzystanie z tych 
urządzeń, w przypadku uderzenia pioruna w naziem-
ną sieć elektroenergetyczną, grozi porażeniem impul-
sem rozchodzącym się w przewodach instalacji elek-
trycznej,

- odłączyć od sieci elektroniczny sprzęt domowy 
(sprzęt RTV, komputery) – to uchroni go przed uszko-
dzeniem w przypadku tzw. przepięcia, będącego skut-
kiem uderzenia pioruna w infrastrukturę elektroener-
getyczną,

- przygotować latarkę z bateriami, na wypadek 
przerw w dostawie prądu,

- jeżeli widzisz iskrzenie domowej instalacji elek-
trycznej, popalone przewody lub czujesz swąd – wy-
łącz elektryczność oraz gaz i natychmiast wezwij od-

powiednie służby techniczne.

PORAŻENIE PIORUNEM CO ROBIĆ 
1. Należy zbadać stan ogólny poszkodowanego.
2. Trzeba sprawdzić czy oddycha i czy tętno jest wy-

czuwalne.
3. Jeżeli u osoby porażonej piorunem doszło do za-

trzymania oddechu, należy jak najszybciej rozpocząć 
sztuczne oddychanie, natomiast jeżeli tętno nie jest wy-
czuwalne niezbędne jest rozpoczęcie resuscytacji krąże-
niowo - oddechowej czyli zewnętrznego masażu serca.

MASAŻ SERCA 
1. Należy sprawdzić, czy drogi oddechowe poszkodo-

wanego są drożne – nie zawierają ciał obcych. 
2. Następnie na środku klatki piersiowej poszkodowa-

nego kładziemy nadgarstek jednej ręki i przykrywamy dru-
gą dłonią splatając palce obu rąk oraz zaczynamy uciskanie.

3. Po każdych 30 uciśnięciach – 2 wdechy.
4. Gdy przywrócimy poszkodowanemu oddech i tęt-

no, należy ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej i pocze-
kać na przybycie lekarza. 

Gwałtowna burza i straty w Niewodowie 
3żywioł
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Trzeba stwierdzić, że elek-
torat kandydata Konfederacji 
to w znacznej mierze młodzi lu-
dzie. To oni przyszłość kraju wi-
dzą w młodym liderze narodowej 
prawicy, widzą przywódcę, któ-
ry poprowadzi Polskę. To wła-
śnie oni mają być fundamentem 
i podstawą wygranej kandydata 
Konfederacji w wyborach prezy-
denckich. 

WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ
Z kolei 26 maja 2020 roku na 

zaproszenie posła Stefana Kra-
jewskiego, do Łomży przyjechał 
prezes Polskiego Stronnictwa 
Ludowego Władysław Kosiniak-
-Kamysz. Spotkanie zostało zor-
ganizowana m.in. w związku 
z sytuacją łomżyńskiego szpita-
la, która zdaniem ludowców jest 
niezrozumiała. 

- Decyzja o ustanowieniu 
w Łomży szpitala jednoimienne-
go była niezrozumiała. Pozbawiło 
to cały subregion bezpośrednie-
go i łatwego dostępu do opieki 
zdrowotnej. Można było wybrać 
szpital w Białymstoku, gdzie  jest 
ich kilka i to nie zakłóciłoby tak 
drastycznie możliwości funkcjo-
nowania ochrony zdrowia.

Sprawa z łomżyńskim szpi-
talem była również okazją do 
rozmawiania o kampanii prezy-
denckiej, która  w tamtym czasie 
została wstrzymana. Władysław 
Kosiniak-Komysz przedstawił 
m.in. pakt na rzecz zdrowia.

- Chcę powołać "konsylium 
prezydenckie" z całym środowi-
skiem służby zdrowia, a także z sa-
morządowcami. Musimy w pierw-
szej kolejności przesunąć składkę 
rentową, zwiększamy udział akcy-
zy w finansowaniu służby zdrowia- 
mówi szef ludowców.

Zaznaczał także, iż istotnym 
zadaniem jest przyspieszenie 
procesu specjalizacji i wchodze-
nie z pełnymi możliwościami le-
karzy i pielęgniarek wyspecjali-
zowanych  w danych kierunkach. 
Wspominał również o zwięk-
szeniu wynagrodzeń dla lekarzy, 
a w związku z pandemią, wpro-
wadzeniu "premii dla bohate-
ra" w wysokości 1500 zł. Ponad-
to, mówił o konieczności dobrej 
współpracy z samorządowca-
mi, która jest potrzebna choćby 
z tego względu, by nie powtórzy-
ła się sytuacja jaka miała miejsce 
w związku ze szpitalem w Łomży.

SZYMON HOŁOWNIA
„Co może być ważniej-

sze w życiu białostoczanina niż 
przyjechać i powiedzieć łom-
żyniakom, że ich szanuje i ceni”. 
Tymi słowami Szymon Hołow-
nia zwrócił się do swoich wy-

borców, którzy przyszli na łom-
żyńskie bulwary by spotkać się 
i porozmawiać ze swoim kandy-
datem. Dziennikarz, publicysta, 
działacz, a od 8 grudnia 2019 
roku kandydat na prezydenta RP, 
mówił o wspólnym tworzeniu 
Rzeczpospolitej, w której Łomża 
i Białystok zaczną budować istot-
ne i ważne rzeczy.

- Polska nie jest od tego by 
zatrzymywać tylko od tego, by 
prowadzić. Ma szansę i potencjał 
do tego, by to prowadzenie było 
mądre i skuteczne. Wierzę, iż 28 
czerwca zakończymy erę duopo-
lu PiS i Platformy w Polsce, że 
wreszcie popchniemy sprawę do 
przodu i zaczniemy wszyscy ra-
zem zajmować się tymi rzecza-
mi, które w Polsce rzeczywiście 
są istotne, a więc solidarnością, 
ochroną zdrowia, edukacją, bez-
pieczeństwem czy „zielonością”. 
Musimy pójść w stronę XXI wie-
ku- wyjaśniał Szymon Hołownia.

Powiedział również, iż jego 
prośba o wspólną debatę z An-
drzejem Dudą w Białymstoku nie 
została przyjęta przez sztab wy-
borczy prezydenta.

- Otrzymaliśmy wiadomość 
od Joachima Brudzińskiego, że to 
pomysł niezgodny z ich wyborczą 
strategią. Jeżeli dla prezydenta 
niezgodne z taktyką jest toczenie 
rozmowy na oczach obywateli 
z kontrkandydatami, to inaczej 
rozumiemy kandydowanie na 
prezydenta. Andrzej Duda nie 
skorzystał z tej szansy i boi się 
rozmawiać. Mówiąc szczerze, jak 
ja byłbym takim prezydentem jak 
on przez 5 lat, to też bałbym się 
rozmawiać z ludźmi i spojrzeć im 
bezpośrednio w oczy - tłumaczył 
Szymon Hołownia.

Zaraz po przystanku w Łom-
ży pojechał do Białegostoku na 
kolejne spotkanie ze swoimi wy-
borcami. Wspominał o tym, że 
miał spotkanie w swoim rodzin-
nym mieście, na którym zastana-
wiał się czy w ogóle obywatelski 
prezydent ma jakiekolwiek szan-
se na wygraną w Polsce, w której 
na zmianę rządzi Prawo i Spra-
wiedliwość albo Platforma Oby-
watelska.

Szymon Hołownia podkre-
ślał, że chciał obudzić obywatel-
skość w obywatelach i sprawić, 
by ludzie znów poczuli, iż Polska 
jest dla nich. Stwierdza również, 
iż rozmawia z ludźmi, którzy 
głosowali na prezydenta i widzi 
w nich rozczarowanie i złość. 

Zaznaczał również, że w Pol-
sce niezwykle ważną umiejęt-
nością i wartością jest stawianie 
współpracy i kooperacji ponad 
wszelkie konflikty. Dlatego chce 
być prezydentem dla każdego.

- Deklaruję, że jako prezydent 
zawsze będę z najwyższym sza-
cunkiem odnosił się do wszyst-
kich ludzi zarówno do większo-
ści, jak i mniejszości narodowych 
i religijnych. Do ludzi należących 
do różnych kościołów. Do wie-
rzących i, jak mówi preambuła 
naszej konstytucji, nie podziela-
jących tej wiary. Będę prezyden-
tem różnych Polaków, bo Polacy 
są różni- mówił Szymon Hołow-
nia.

ANDRZEJ DUDA
W pewnym momencie Szy-

mona Hołownię i Andrzeja Dudę 
dzieliło w Białymstoku zaledwie 
kilkadziesiąt metrów Rynku Ko-
ściuszki. W pobliżu pomnika Jó-
zefa Piłsudskiego w Białymsto-
ku spotkanie z wyborcami miał 
Andrzej Duda. Prezydent ubie-
gający się o reelekcję wspomi-
nał o początkach swojej kadencji 
oraz o poprzedniej, kampanijnej 
wizycie w stolicy województwa 
podlaskiego.

- Kiedy 5 lat temu byłem 
w Białymstoku, kilka kwestii po-
wtarzało się najmocniej. Żąda-
liście państwo obniżenia wieku 
emerytalnego, nieuczciwie pod-
niesionego przez PO. Ja podpi-
sywałem ustawy, które były dla 
ludzi, zwłaszcza te, co do których 
się zobowiązałem, czyli przede 
wszystkim obniżenie wieku eme-
rytalnego - tłumaczył Andrzej 
Duda.

Kolejną kwestią, która we-
dług prezydenta została zrealizo-
wana, było podniesienie pozio-
mu życia polskich rodzin.

- Zdecydowaliśmy, że urucho-
mimy program, który wesprze 
w sposób bezpośredni i finanso-
wy rodzinę. To program 500 plus. 
Ze strony opozycji był krzyk, że 
jesteśmy nieodpowiedzialny-
mi populistami i że rozpadną się 
pieniądze publiczne. Postawili-
śmy na działania, które podnosi-
ły i podnoszą poziom życia społe-
czeństwa - wskazywał prezydent.

Andrzej Duda mówił rów-
nież, o tym, iż udało się podnieść 
płacę minimalną, która teraz wy-
nosi 2600 zł., a sama rodzina to 
podstawowa wspólnota społecz-
na, polskie państwo ma obowią-
zek, by ją  wspierać.

Podkreślał, że w Podlaskiem 
przez wieki przeplatały się różne 
kultury, ale jednocześnie współ-
żyły ze sobą, chociażby polscy 
Rusini i Tatarzy, którzy wielo-
krotnie walczyli za Polskę. Dodał 
również, że nie rozumie, czemu 
przez ostatnie lata mówiono o tej 
części kraju "Polska B".

- Łamali konstytucję, która 
nakazuje w równy sposób roz-

wijać państwo, nakazuje realizo-
wać zasadę sprawiedliwości spo-
łecznej i społecznej gospodarki 
rynkowej. Dopiero my przystą-
piliśmy do realizacji tych wszyst-
kich zasad. Via Baltica, Rail Balti-
ca, Via Carpatia to jest wszystko 
potrzebne do rozwoju tej części 
kraju. Infrastruktura, której tu-
taj tak bardzo brakuje. Ta ziemia 
ma dla nas także ogromne zna-
czenie strategiczne. Bo ona łą-
czy. Ona łączy Europę pomiędzy 
jej północą a południem Mówię 
o wielkim projekcie Trójmorza. 
Via Carpatia, będzie drogą która 
połączy państwa bałtyckie z mo-
rzem Czarnym i morzem Adria-
tyckim. Właśnie tutaj powstanie 
arteria, która będzie wielką tęt-
nicą Europy, ale przede wszyst-
kim spowoduje, że tutaj będzie 
rozrastał się biznes, że tutaj będą 
przyjeżdżali turyści w jeszcze 
większej liczbie niż do tej pory - 
tłumaczył Andrzej Duda.

Urzędujący prezydent wska-
zał pięć priorytetów, które są 
niezwykle istotne, a mianowicie 
rodzina, bezpieczeństwo, praca, 
infrastruktura oraz godność.

- Te priorytety będę realizo-
wał, jeśli państwo zawierzycie 
mi i ponownie wybierzecie mnie 
na urząd prezydenta kraju. Bym 
przez następne pięć lat mógł kon-
tynuować to, co robiliśmy do tej 
pory i byśmy zaczęli i prowadzi-
li nowe działania- mówił prezy-
dent.

Andrzej Duda prosił miesz-
kańców województwa podla-
skiego o wsparcie i  pójście na 
wybory. Zapewniał, nawiązując 
do swego hasła wyborczego, że 
będzie zawsze prezydentem pol-
skich spraw. 

RAFAŁ TRZASKOWSKI
Dzień później, 21 czerwca 

Białystok odwiedził z kolei Ra-
fał Trzaskowski, kandydat Koali-
cji Obywatelskiej na prezydenta. 
Na Rynku Kościuszki powitał go 
prezydent Białegostoku Tadeusz 
Truskolaski. Rafał Trzaskowski 
nawiązał do działalności Unii Me-
tropolii Polskich i mówił o prze-
strzeganiu prawa, dzięki czemu 
majowe wybory się nie odbyły.

- Między innymi dzięki temu, 
że sprzeciwiliśmy się wydawaniu 
waszych danych bez żadnej pod-
stawy prawnej, wybory nie do-
szły do skutku. Dzięki twardej 
postawie samorządowców mamy 
dzisiaj w Polsce szansę, że odbę-
dą się w pełni demokratyczne 
wybory - tłumaczył obecny pre-
zydent Warszawy.

Zdaniem Rafała Trzaskow-
skiego, obecna władza zasypuje 
społeczeństwo tematami zastęp-

czymi i rozmawia o rzeczach, 
które zostały już dawno rozstrzy-
gnięte. Natomiast jest potrzeba, 
by dyskutować o służbie zdrowia, 
na którą powinno się wydawać 6 
% PKB, że trzeba zapanować nad 
tym, co dzieje się na Szpitalnych 
Oddziałach Ratunkowych lub jak 
walczyć z pandemią COVID-19.

- My, samorządowcy byliśmy 
na pierwszej linii walki z korona-
wirusem, razem z lekarzami, pie-
lęgniarkami i całym personelem 
medycznym, który narażał swoje 
życie i zdrowie. To są dzisiejsze 
problemy i o tym trzeba poroz-
mawiać - mówił kandydat na pre-
zydenta.

Rafał Trzaskowski, odpowie-
dział również na zarzuty obec-
nej władzy, że w momencie jego 
wygranej, program 500 plus zo-
stanie zlikwidowany. Jak pod-
kreślił, program ten na pewno 
będzie utrzymany. Przypomniał 
również, iż zapowiedział już kil-
ka miesięcy temu zawetowanie 
każdej ustawy, która miałaby 
podnieść wiek emerytalny, cho-
ciażby z tego względu, że Platfor-
ma Obywatelska wyciąga wnio-
ski z tego, co mówią obywatele. 
Nowa polityka to przede wszyst-
kim słuchanie ludzi, a nie, jak 
w przypadku rządu Zjednoczo-
nej Prawicy, samozadowolenie.

- Przez cały czas rządzący nas 
próbują straszyć, ale zastanówmy 
się przez chwilę co może zrobić 
prezydent RP i co powinien robić 
silny prezydent. Po pierwsze po-
winien patrzeć tej władzy na ręce, 
po drugie powinien wetować złe 
rozwiązania, te, które na przykład 
chcą upolitycznić niezależne in-
stytucje czy łamać konstytucję. 
Prezydent RP może wychodzić 
także z inicjatywą, pobudzać 
rząd do działania wtedy, gdy jest 
to konieczne - podkreślał kandy-
dat KO.

Zdaniem urzędującego pre-
zydenta Warszawy, obecnej wła-
dzy przyszło rządzić w łatwych 
czasach, czasach koniunktury, 
a niestety zbliżają się złe czasy.

- Zobaczymy, jak rząd, który 
będzie rządził w tych czasach, so-
bie poradzi. Właśnie w trudnych 
czasach nie może być monopolu 
rządzących. Musi być ktoś, kto 
będzie im patrzył na ręce, będzie 
ich kontrolował. Oni próbują do-
prowadzić do sytuacji, że będą 
kontrolować się sami. A chyba 
nikt tego nie chce - mówił kandy-
dat na prezydenta.

Rafał Trzaskowski zwrócił się 
do mieszkańców Białegostoku, 
którzy licznie przybyli na spotka-
nie.

- Muszę powiedzieć, że pa-
trząc na wasze twarze, zatroskane 
Rzeczpospolitą, ale również peł-
ne nadziei, jestem po prostu pew-
nie, że wygramy te wybory! - za-
pewniał Rafał Trzaskowski.

Walczą o poparcie w regionie 
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Zniesienie obostrzeń, a co za tym idzie większe 
poczucie swobody i “zlekceważnie” wirusa po-
woduje, że liczba zarażeń gwałtowanie wzrasta. 
Także w Łomży. Okazuje się, że tylko w ciągu 
ubiegłego tygodnia pozytywny wynik testu na 
obecność SARS-CoV-2 otrzymało 15 osób z tere-
nu miasta i jedna z powiatu łomżńskiego. A war-
to wspomnieć, iż przez ponad 4 tygodnie w Łom-
ży nie potwierdzono żadnego przypadku.

 Jak ostrzegają służby sanitarne w ko-
lejnych dniach liczba ta prawdopodobnie 
będzie rosła. A wszystko za sprawą m.in. 
uroczystości rodzinnych organizowanych 
także w naszym mieście. Jak zauważa Pań-
stwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 
coraz częściej zakażenia koronawirusem 
dotyczą osób biorących udział w wese-
lach, komuniach czy innych spotkaniach 
rodzinnych. Dlatego Państwowy Powia-
towy Inspektorat Sanitarny przypomina 
o zachowaniu ostrożności i nie bagateli-
zowaniu zagrożenia. Dystans społeczny, 
a także bezwględne przestrzeganie zasad 
higieny to w tej chwili konieczność. 

Natomiast jeśli w ciągu ostatnich 14 
dni przebywaliśmy w rejonie występo-
wania koronawirusa i istnieje prawdopo-
dobieństwo, iż mieliśmy kontakt z osobą 
zarażoną SARS-CoV-2 bezzwłocznie po-
informujmy o tym stację sanitarno-epide-
miologiczną. Oczywiście telefonicznie!

Zarażony koronawirusem jest także 
Maciej Borysewicz wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Łomży. 

- Tydzień leżałem w domu. Myślałem, 
że jestem przeziębiony. Kiedy potrzebo-
wałem zwolnienia lekarskiego i udałem się 
do lekarza rodzinnego, ten skierował mnie 
do oddziału zakaźnego szpitala. Tam przy-
puszczenia się potwierdziły – mówi Ma-
ciej Andrzej Borysewicz.

Wiceprzewodniczący rady miej-
skiej jest także pracownikiem Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali-

zacji, w którym w ubiegłym tygodniu po-
twierdzono kilka zakażeń wśród pracow-
ników. 

Maciej Andrzej Borysewicz apeluje 
przy okazji do wszystkich mieszkańców 
o przestrzeganie higieny i ostrożność, bo 
jak zaznacza wirus nadal jest w mieście.

Jest i mocno “komplikuje” życie. 
W związku z jego ponownym wystąpie-
niem w Łomży przewodnicząca Rady 
Miejskiej Łomży Alicja Konopka odwoła-
ła zaplanowaną na 24 czerwca sesję. 

- W związku z koniecznością wprowa-
dzenia środków ostrożności, spowodo-
wanych rosnącą liczbą zakażeń korona-
wirusem w mieście, jak również mając na 
uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Rad-
nych Rady Miejskiej, pracowników Urzę-
du Miasta oraz mieszkańców informuję, że 
sesja Rady Miejskiej Łomży, zwołana  na 
dzień 24 czerwca 2020 r.  na godz. 10.00 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Łomży, ul. Stary Rynek 14 zostaje od-
wołana – poinformowała Alicja Konopka 
przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży.

Według danych z poniedziałkowego 
poranka (22 czerwca) w Łomży kwaran-
tanną objęte są 123 osoby, natomiast z po-
wiatu łomżyńskiego 73. Jednak liczba ta 
może w szybkim tempie ulec zmianie. 

W sumie od 21 marca do 22 czerwca  
w Łomży i na terenie powiatu łomżyńskie-
go zakażenie koronawirusem potwierdzo-
no u 56 osób. 40 z nich pokonało chorobę 
i uznawanych jest za tzw. “ozdrowieńców”. 
Wśród mieszkańców Łomży i powiatu 
łomżyńskiego nie zanotowano żadnych 
przypadków śmiertelnych. 

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
W momencie wydawania 567 nume-

ru Tygodnika Narew, jak wynika z danych 
przedstawionych przez służby wojewody 
podlaskiego za zakażonych, w całym woje-
wództwie podlaskim uznaje się 308 osób. 

Jest to więcej, w porównaniu z kwietnio-
wym   pikiem. 

Od początku marca do 22 czerwca 
w regionie zakażenie koronawirusem po-
twierdzono u 726 osób. Z informacji prze-
kazywanych przed Podlaski Urząd Wo-
jewódzki wynika, iż 418 mieszkańców 
regionu pokonało koronawirusa i uznawa-
nych jest za tzw. ozdrowieńców. W całym 
województwie rygorowi izolacji podda-
nych jest 1806 osób. Wzrosła także liczba 
zgonów. W województwie podlaskim od-
notowano ich 10. 

Jeśli chodzi o diagnostykę pod kątem 
COVI-19 w województwie podlaskim od 
początku marca do 22 czerwca przeba-
dano już 35661 próbek, które pochodzą 
z podlaskich szpitali, a także od osób ob-
jętych kwarantanną. 

Podlaski Pakiet Gospodarczy. 
Podsumowanie części I

W ramach pierwszej części Podla-
skiego Pakietu Gospodarczego, dopłaty 
do wynagrodzeń zawarto z blisko  7 tys. 
przedsiębiorstwami, co pozwoliło na ura-
towanie blisko 16 tys. miejsc pracy w wo-
jewództwie podlaskim.

Władze województwa podlaskiego 
podsumowały pierwszą cześć pakietu go-
spodarczego, który był odpowiedzią na 
kryzys wywołany pandemią SARS-CoV-2 
w Polsce. W ramach pakietu ponad 75 
mln zł trafiło do przedsiębiorców w regio-
nie, a uratowanych zostało blisko 16 tys. 
miejsc pracy.

- Podlaski Pakiet Gospodarczy, zarów-
no część pierwsza jak i druga to 177 mln 
zł wsparcia dla przedsiębiorców w wo-
jewództwie podlaskim. Jeśli chodzi  o tę 
pierwszą część, łącznie jest to 142 mln zł, 
w tym 72 mln zł przeznaczone zostały na 
dofinansowanie wynagrodzeń, a 70 mln zł 

na korzystne pożyczki- wyjaśnia Artur Ko-
sicki, marszałek województwa.

O wsparcie w ramach Podlaskiego Pa-
kietu Gospodarczego ubiegać się mogły 
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
a także samozatrudnieni w województwie 
podlaskim.

Dzięki pakietowi gospodarczemu 
wspartych zostało 6737 przedsiębiorstw, 
co z kolei pozwoliło na uratowanie 15862 
miejsc pracy. Natomiast wartość przyzna-
nej w tym zakresie pomocy wyniosła 65 
574 580 zł. Podlaskie firmy złożyły ok. 7 
tys. wniosków w związku ze skorzystania 
ze wsparcia, jednakże blisko 200 wnio-
sków wciąż są w procedurze negocjacji 
i poprawiania bądź nie zostały zakwalifi-
kowane.

Jak zaznaczono, komponent dotyczą-
cy rekompensat płac cieszył się sporym 
zainteresowaniem. Warto wspomnieć, 
iż właśnie tę część podlaskiego pakietu 
gospodarczego, „operacyjnie” udało się 
uruchomić zaraz po świętach Wielkanoc-
nych.

- Pomiędzy 14 a 16 dniem kwietnia 
pojawiły się pierwsze nabory, które pro-
wadzone były w powiatach, by faktycznie 
były jak najbliżej lokalnych przedsiębior-
ców. Następnie był nabór zsynchronizo-
wany, uruchamiany w tym samym czasie 
we wszystkich powiatach, w dniach 7-21 
maja. Tak jak powiedział marszałek, ten 
komponent właśnie kończymy- mówi 
Hubert Ostapowicz, wicedyrektor Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Poinformowano, iż do 17 czerwca  ok. 
8% środków nie zostało fizycznie zakon-
traktowanych, jednakże złożone wnioski 
w pełni wyczerpią alokację.

Co ciekawe, możliwość dofinanso-
wania wynagrodzeń największym zain-
teresowaniem cieszyło się w powiecie 
łomżyńskim oraz suwalskim, a także w Bia-
łymstoku. Mimo wszystko wskazano, że 
72 mln zł przeznaczone na ten cel w pierw-
szej fazie wdrażania pakietu gospodarcze-
go, zaspokoiło podlaskich przedsiębior-
ców. Jednak wciąż są do rozdysponowania 
inne środki.

Stan epidemii i gwałtowny  
wzrost zarażeń w Łomży
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- Ci wszyscy, którzy z jakiegoś powo-
du nie wystąpili o to wsparcie, a chcieliby 
dostać pomoc, zapraszamy do Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy, który pomoże w tym 
procederze. Środki z pakietu gospodarcze-
go się wyczerpują, ale na rynku dostępne 
są jeszcze środki krajowe- dodaje Hubert 
Ostapowicz.

Z kolei kolejnym aspektem pierwszej 
części Podlaskiego Pakietu Gospodarczego 
były pożyczki na preferencyjnych warun-
kach. W jej ramach zawarto 30 umów po-
życzkowych o wartości 10 040 000 zł. Na-
tomiast kolejne 31 wniosków na kwotę 10 
mln zł jest w trakcie rozpatrywania.

- Już w marcu, za zgodą Banku Go-
spodarstwa Krajowego oraz Minister-
stwa Funduszy i Polityki Regionalnej 
zdecydowaliśmy, że obniżymy oprocen-
towanie, a właściwie to je zniesiemy, bo 
wynosi 0 %. Wydłużyliśmy okres spłaty 
pożyczek do 7 lat, a także umożliwiliśmy 
12-miesięczną karencję i zawieszenie 
spłat do 6 miesięcy. Również nasi przed-
siębiorcy nie muszą przedkładać wkładu 
własnego – tłumaczy Joanna Sarosiek, 
dyrektor Departamentu Rozwoju Regio-
nalnego Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego. 

Podkreślono również, iż kwota 1 mln 
zł, na którą maksymalnie można zaciągnąć 
pożyczkę, odpowiada większości podla-
skich przedsiębiorców.

Natomiast od początku działania Re-
gionalny Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego 2014-2020, udzie-
lono 350 pożyczek na kwotę ponad 100 
mln zł. Ponadto, pula środków na ten cel 
wynosi 266 mln zł.

- Jeśli ktoś z państwa nie skorzystał 
z tej oferty, zachęcamy do skontaktowania 
się z naszymi instytucjami, które udzie-
lają pożyczek i zastanowił się na częścio-
wym sfinansowaniem swojej działalności 
bądź też zakup sprzętu czy urządzenia. Te 
pożyczki w mojej ocenie i z tego, co pod-
powiadają mi inne regiony, to jedna z naj-
korzystniejszych ofert w kraju – dodaje Jo-
anna Sarosiek.

Podlaski Pakiet Gospodarczy część II.  
35 mln zł wsparcia dla przedsiębiorców

W ramach drugiej części Podlaskiego 
Pakietu Gospodarczego, przedsiębiorcy 
z regionu otrzymają wsparcie w wysokości 
35 mln zł. Środki przeznaczone będą na fi-
nansowanie kapitału obrotowego, bieżącej 
działalności firmy, której sytuacja pogor-
szyła się w związku z COVID-19.

Rozpoczyna się druga część Podlaskie-
go Pakietu Gospodarczego. Tym razem na 
pomoc przedsiębiorcom z regionu, zarząd 
województwa podlaskiego przeznaczył 
35 mln zł. Cały projekt powstał w wyniku 
pandemii  COVID-19 w Polsce.

- Jako Zarząd Województwa przygo-
towaliśmy kolejną część Podlaskiego Pa-
kietu Gospodarczego. Tym razem do dys-
pozycji mikro i małych firm, a także osób 
samozatrudnionych jest 35 mln zł z fun-
duszy unijnych. Warto podkreślić, że są to 
bezzwrotne dotacje na sfinansowanie ka-
pitału obrotowego, a więc realne wsparcie 
dla firm, które zanotowały spadek obro-
tów w związku z pandemią koronawirusa - 
mówi Artur Kosicki, marszałek wojewódz-
twa podlaskiego.

Z dofinansowania będą mogły skorzy-
stać mikro- i małe przedsiębiorstwa z wo-
jewództwa podlaskiego, w tym samoza-

trudnieni, którzy prowadzili działalność 
gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 
roku. 

Pomoc udzielana będzie w formie jed-
norazowej dotacji bezzwrotnej, maksy-
malnie na trzy miesiące. Warto zaznaczyć, 
iż przez ten okres konieczne jest utrzyma-
nie działalności przedsiębiorstwa.

Wsparcie wyliczane będzie według sta-
wek, w zależności od liczby pracowników, 
np. osoba samozatrudniona otrzyma 7 
845,11 zł miesięcznie (na trzy miesiące 23 
535,33 zł), a przedsiębiorca zatrudniający 
20 pracowników – 35 084,40 zł miesięcz-
nie (na trzy miesiące 105 253,20 zł). 

Aby móc z niego skorzystać, ko-
nieczne jest spełnienie dwóch warun-
ków. Mianowicie firma musi odnotować 
spadek obrotów (przychodów ze sprze-
daży), o co najmniej 30 % w okresie wy-
branego jednego miesiąca w 2020 r., po-
cząwszy od marca 2020 r., w porównaniu 
do poprzedniego miesiąca lub analo-
gicznego miesiąca ubiegłego roku, czy-
li np. obroty w marcu 2020 roku w po-
równaniu do obrotów w marcu 2019 r. 
lub w lutym 2020 r. W tym przypadku 
spadek musi mieć związek z pandemią 
SARS-CoV-2, która w dużym stopniu 
wpłynęła na gospodarkę.

Nabór wniosków na dofinansowa-
nie kapitału obrotowego w podlaskich 
firmach, w ramach drugiej części Podla-
skiego Pakietu Gospodarczego ogłoszo-
ny został 15 czerwca, a zakończył się 22 
czerwca. Co ważne, o przyznaniu dotacji 
decydowała kolejność zgłoszeń. Do godz. 
9.30, 22 czerwca przedsiębiorcy złożyli 
10 tys. wniosków, co oznacza, iż co minu-
tę wpływało aż 111. Liczba dokumentów 
wyczerpała pulę konkursową, a więc 35 
mln zł.

– Ogromna skala zainteresowania 
drugą częścią Podlaskiego Pakietu Go-
spodarczego pozytywnie nas zaskoczy-
ła. Cieszymy się, że nasi przedsiębior-
cy tak licznie zgłosili się po to wsparcie. 
Wszystkim wnioskodawcom dziękuje-
my za udział w konkursie –  mówi Artur 
Kosicki, marszałek województwa podla-
skiego.

Teraz wnioskodawcy mają czas do 25 
czerwca do godz. 15.30 na złożenie wer-
sji papierowej wniosku. Dokumenty te 
przynieść można osobiście do budynku 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89 w Bia-
łymstoku lub przesłać pocztą (decyduje 
data stempla).

- Docierały do nas sygnały, że nie 
wszystkim udało się złożyć wniosek, co 
wynikało z wyjątkowo dużego obciążenia 
serwera – wyjaśnia Joanna Sarosiek, dy-
rektor Departamentu Rozwoju Regional-
nego. 

Przedsiębiorcy, którzy nie zakwali-
fikowali się do uzyskania dotacji w tym 
konkursie, będą mogli jeszcze ubiegać się 
o podobne wsparcie. Podlaskie władze za-
mierzają przeznaczyć kolejne środki, ok. 
50 mln zł z funduszy unijnych, które będą 
do wykorzystania dla firm z regionu.

W pierwszej części Podlaskiego Pakie-
tu Gospodarczego mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz samozatrudnieni 
do dyspozycji mieli 142 mln zł, z czego 72 
mln zł przeznaczone zostały na dofinan-
sowanie wynagrodzeń, a 70 mln zł na ko-
rzystne pożyczki. 
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Egzaminy 
ósmoklasistów  

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy 
ważny test wiedzy w życiu uczniów. 
A Ci, w tym roku ze sprawdzianami 
musieli mierzyć się w bardzo spe-
cyficznych warunkach, bo w czasie 
pandemii koronawirusa. Wyniki eg-
zaminu ósmoklasisty mają wpływ na 
rekrutację do szkół ponadpodstawo-
wych, dlatego każdemu zależy, by 
napisać go jak najlepiej. Podczas trzy-
dniowej sesji uczniowie  zmierzyli się 
z językiem polskim, matematyką oraz 
językiem obcym nowożytnym.

Podczas 120 minut egza-
minu z języka polskiego trze-
ba było między innymi napisać 
przemówienie "o tym czy książki 
dają mądrość" lub "opowiadanie 
o spotkaniu z bohaterem i ile cie 
on nauczył"

- Spodziewałam się, że to bę-
dzie trochę łatwiejsze. Było kilka 
zadań z lektury Quo Vadis, a jej 
akurat nie czytałam - mówi Oli-
wia tuż po opuszczeniu Szkoły 
Podstawowej nr 10 im. Jana Paw-
ła II w Łomży.

Pierwszego dnia stres towa-
rzyszył również Klaudii.

Zestresowana byłam na pew-
no kilka minut przed i w trak-
cie samego egzaminu. Później 

jak udało mi się wszystko na-
pisać stres zniknął. Przygoto-
wywałam się przez konsultacje 
w szkole. Przez materiały, które 
wysyłali nauczyciele - relacjonu-
je uśmiechnięta Klaudia, również 
ze Szkoły Podstawowej nr 10. im 
Jana Pawła II w Łomży.

Uczniowie w swoich opowia-
daniach odnosili się głównie do 
lektury "Mały Książe". 

Po języku polskim przyszedł 
czas na królową nauk, czyli ma-
tematyką.

- Na egzaminie były zagadnie-

nia, których się spodziewałem, 
ale były też pytania, których się 
nie spodziewałem. Ogólnie po-

szło gładko, chociaż niektóre za-
dania zostawiłem puste, bo mi 
się nie udało. Myślę, że około 60 
procent uda się zdobyć – mówi 
pełen nadzei Wiktor ze SP nr 10 
w Łomży.

- Najtrudniejsze było ostat-
nie zadanie z siatką ostrosłupa 
prawidłowego, bodajże. Ale ogól-
nie zadania były łatwe. Teoria też 
jest ważna, ale wiele zadań moż-
na było rozwiązać na logikę - tłu-
maczy z kolei Maja, która liczy, że 
egzamin z matematyki napisała 
na około 70 procent.

Ostatnim dniem egzaminów 
był język obcy. Wszyscy ucznio-
wie ze szkoły podstawowej nr 10. 
im Jana Pawła II w Łomży, z któ-
rymi mieliśmy okazję rozmawiać 
pisali język angielski.

- W porównaniu do próbnych 
egzaminów ten był dość łatwy - 
przyznaje Wiktoria. - Trudności 
raczej za dużo nie miałem, dla-

tego jeżeli chodzi o rozrywkę to 
tylko amerykańska i angielska. 
I w ten sposób nauczyłem się ję-
zyków. Myślę, że to jest najlepszy 
sposób. Telewizja, muzyka i in-
ternet – wtrąca natomiast Paweł 
tuż po wyjściu z egzaminu.

Na egzaminie poza częścią, 
w której trzeba było słuchać ze 
zrozumieniem, trzeba było na-
pisać e-mail do kolegi z Anglii 
w którym miały znaleźć się nastę-
pujące informacje:

• napisz, co Twoja klasa dała 
tej koleżance w prezencie, i opisz 
ten przedmiot

• poinformuj, jak koleżanka 
zareagowała na Wasz prezent

• wyjaśnij, jak zamierzasz po-
móc tej koleżance w przepro-
wadzce.

Wyniki egzaminu ósmoklasi-
ści powinni poznać jeszcze przed 
końcem lipca.

Wspomnienie 
o Mirosławie 
Kotelczuku

W ostatni piątek pożegnaliśmy Mi-
rosława Kotelczuka. Muzyka akorde-
onistę, nauczyciela PSM I i II w Łomży, 
swego czasu pianistę łomżyńskiej for-
macji bluesowej Browar Łomża. Miał 
zaledwie 57 lat. Odszedł po ciężkiej 
chorobie. 

Mnóstwo dobrych muzycz-
nych wspomnień o Mirku, bo 
tak żeśmy zawsze o Nim mówi-
li, opowiedział mi prof. Stanisław 
Morawski, nauczyciel klasy akor-
deonu łomżyńskiej PSM.

Mirosław rozpoczął naukę 
w klasie akordeonu PSM II stop-
nia w Łomży na początku lat 80-
tych.  Trafił do mojej klasy. Był 
bardzo zdolnym uczniem. Zapro-
ponowałem mu, by jako pierwszy 
akordeonista w historii szkoły, ze 
względu na talent do tego instru-
mentu, zaczął grać na akordeonie 
guzikowym. W tamtym czasie 
szkoła nie posiadała tego modelu 
akordeonu. Został on specjalnie 
sprowadzony do Łomży ze szkoły 

muzycznej w Ełku. Talent ucznia 
stał się wyznacznikiem potrzeby, 
i razem z prof. Jerzym Ludwikow-
skim ze SM w Ełku zorganizowali-
śmy instument dla Mirka.

W tamtym czasie do PSM II 
stopnia klasy akordeonu uczęsz-
czało bardzo wielu uczniów. Z naj-
zdolniejszych z nich powstał kwin-
tet akordeonowy, z powodzeniem 
grał i udzielał się w nim Mirosław. 
Mieliśmy wiele wyjazdów kon-
certowych i wymiany kulturalne 
min. na kilkukrotne zaproszenie 
Wydziału Kultury i Sztuki w Wil-

nie i Kazaniu .Zdobyliśmy min. III 
miejsce na Ogólnopolskim Kon-
kursie Zespołów Akordeonowych 
w Międzyrzecu Wielkopolskim, 
II Nagrodę w Międzynarodowym 
Konkursie Muzyki Popularnej 
i Rozrywkowej w Giżycku. Byli-
śmy finalistami Ogólnopolskiego 
Festiwalu Akordonowego w So-
chaczewie im. Jerzego Jurka.

Mirosław po skończeniu stu-
diów prowadził klasę akordeonu 
w naszej PSM. Współpracowali-
śmy jako koledzy i nauczyciele. 
Mieliśmy bardzo dobre relacje. 
Często rozmawialiśmy o muzyce, 
akordeonie i uczniach. On uro-
dził się nauczycielem. Wymie-
nialiśmy uwagi merytoryczne 
i nasza współpraca była bardzo 
korzystna i owocna. Był bardzo 
zatroskany o to by jego talent pe-
dagogiczny, który posiadał w bar-
dzo dużym stopniu, jak najlepiej 
służył uczniom. Będąc nauczy-
cielem ćwiczył regularnie na 
akordeonie by pozostać w dobrej 
formie i móc swoją praktyczną 
wiedzę przekazywać wychowan-
kom. Był bardzo lubiany zarów-
no przez uczniów jak i kolegów 
i koleżanki szkoły.

Wysłuchała MAGDA SINOFF

edukacja

Lejący się strumieniami alkohol odziera  
z masek, obnaża prawdziwą naturę: 

eleganccy goście stają się coraz bardziej 
prostaccy, pazerni, pozbawieni zasad.

Jednak głównym bohaterem filmu są pieniądze. Na 
tle typów ludzkich, między tańcem, jedzeniem, piciem, 
miłością i suknią ślubną, reżyser Wojciech Smarzowski 
pokazuje ludzi jak sam powiedział, „którzy zwariowali na 
punkcie pieniędzy”. 

„To tragikomiczna historia chciwego człowieka, który 
uwierzył, że pieniądze dadzą mu szczęście. Wojnar, głów-
ny bohater, to człowiek tak zaślepiony żądzą bogactwa, że 
nie zauważa uczuć najbliższych osób – czytamy w recen-
zjach Filmwebu. Myśli, że pieniądze są w stanie zjednać 
mu całą wieś, z policją, prawnikiem i proboszczem. Jego 
niezachwiana wiara w moc pieniędzy zostanie jednak tej 
jednej weselnej nocy wystawiona na najcięższą próbę.

Podkarpacka prowincja. Wojnar (Marian Dziędziel), 
jeden z najbogatszych gospodarzy w okolicy, urządza cór-
ce huczne, suto zakrapiane alkoholem przyjęcie weselne. 

Kasia (Tamara Arciuch), dziewczyna piękna, już 
z miastową ogładą, studentka, wychodzi za Janusza (Bar-
tłomiej Topa), chłopaka z tej samej wsi, który od dawna 
się w niej podkochiwał. Zerwali, gdy Kasia wyjechała 
do miasta, by się kształcić. Teraz wróciła, ale po obojgu 
młodych nie widać wielkiej miłości. Któż by jednak na to 
zważał? 

Dla Wojnara najważniejsze, żeby wesele wypadło jak 
najokazalej, ale też jak najtaniej. Dlatego wódkę sprowa-
dził ze Słowacji, kiełbasa jest drugiej świeżości. Próbuje 
też zaoszczędzić na muzykach przygrywających gościom, 
ale zespół się buntuje: nie będzie grał, jeśli Wojnar nie za-
płaci im z góry. Dopłaty domaga się też kucharka, strażacy 
wynajmujący remizę itd.

Wydaje się, że wszystko jest już dopięte na ostatni gu-
zik, ale to tylko pozory. Okazuje się bowiem, że prezent 
dla nowożeńców, luksusowy samochód, nie został jeszcze 
spłacony. 

Goście upijają się do nieprzytomności przy wtórze 
muzyki disco polo, chętnie biorąc udział w nieprzyzwo-
itych oczepinowych konkursach. Tymczasem wściekły 
gangster, który sprzedał Wojnarowi auto, żąda od gospo-
darza reszty zapłaty za samochód, czyli dwóch hektarów 
ziemi należącej do dziadka panny młodej.

Rozbawione towarzystwo to karykatury przedstawi-
cieli polskiego narodu. Mamy tu przekupnego notariusza, 
wyrachowaną Wojnarową, łasego na pieniądze księdza, 
wujka Mundka – życiowego nieudacznika, topiącego 
swe smutki w alkoholu, przekupnych policjantów, ma-
fiosa z odstającymi uszami oraz tzw. cichodajkę. Mamy 
pijaków, zdrajców, złodziei, kombinatorów. Każdy szuka 
zysku dla siebie, jak najlepszego wyjścia na prostą. Także 
młodzi, wydawałoby się symbol czystości, też nie są bez 
grzechu. Janusz, pan młody, wszedł w związek dla war-
tości materialnych. Kasia, panna młoda, ma opinię pusz-
czalskiej i jest w ciąży. Każdy ma coś na sumieniu.

Ogromnym atutem filmu są znakomite kreacje aktor-
skie. Na pierwszy plan wysuwa się rewelacyjna rola Ma-
riana Dziędziela. Bez świetnego występu tego aktora nie 
powstałby tak dobry film. Stworzył postać autentycznie 
tragiczną. Jego Wojnar do końca nie jest w stanie pojąć co 
się stało, jak to możliwe, że całe dotychczasowe, poukła-
dane życie nagle legło w gruzach. Rozpaczliwie próbuje 
naprawić piętrzące się przed nim problemy za pomocą 
wyciąganej z kieszeni gotówki.

Nie mniej interesująca jest rola Jerzego Rogalskiego 
wcielającego się w postać wujka Mundka. Pełen optymi-
zmu nieudacznik bardzo przypomina bohaterów znanych 
z czeskiej literatury i filmów. Doskonale wtóruje mu Ar-
kadiusz Jakubik odgrywający notariusza. Aktor dosko-
nale przedstawił przemianę urzędasa-formalisty w łapią-
cego życiową okazję chciwego człowieczka. Na uwagę 
zasługuje także Tamara Arciuch, filmowa panna młoda 
zmagająca się z tajemnicą swej ciąży, która w akcie roz-
paczy nie waha się zniszczyć tego, co stało się obiektem 
pożądania pana młodego”.

„Wesele” Wojciecha Smarzowskiego jest jednym 
z najboleśniejszych portretów Polski i Polaków XXI 
wieku – pisze Karolina Korwin Piotrowska. Polska 
przemian ustrojowych i społecznych po 1989 roku po-

kazana jest bez krzty retuszu. Dawno w polskim kinie 
nie było takich wyrazistych, genialnie nakreślonych ról. 
Dawno nie było tak dobrego scenariusza i takiego na-
gromadzenia prawdy na ekranie. Wszystko to w naszym 
polskim sosie, naszych patriotycznych i romantycznych 
piosenkach, unurzane w morzu wódki, utytłane w we-
selnym jedzeniu… Oto my.

Film otrzymał Polską Nagrodę Filmową Orzeł 2005 
w siedmiu kategoriach, za: najlepszy film (Wojciech Sma-
rzowski), główną rolę męską (Marian Dziędziel), drugo-
planową rolę kobiecą (Iwona Bielska), najlepszą reżyserię 
i scenariusz (Wojciech Smarzowski), najlepszą muzykę 
(Tymon Tymański) i nagrodę publiczności.

Film to gorzka pigułka, którą Smarzowski każe prze-
łknąć widzom. Reżyser dawkuje ją niemal bezboleśnie, 
prowokując do śmiechu. Jednak po chwili radości przy-
chodzi refleksja, iż tak naprawdę śmiejemy się z samych 
siebie.

Pewnie nie wiesz...
Scena, w której Wojnar zostaje oblany bigosem, była 

kręcona kilkakrotnie. Iwona Bielska, która miała rzucać 
tym bigosem, nie mogła trafić w Mariana Dziędziela. Gdy 
w końcu jej się to udało, oblała także siebie.

Na planie było tylko jedno Audi TT, więc wiadomo było, 
że nie będzie dubli. Tamarze Arciuch mimo starań nie udało 
się efektownie zniszczyć samochodu. 

Najmocniejszym atutem filmu, obok scenariusza, są ak-
torzy. Na konferencji prasowej podczas festiwalu w Locarno, 
dziennikarze pytali się reżysera, czy aktorzy na planie byli 
trzeźwi.

Kiedy Jerzy Rogalski, grający weterynarza Edmunda, 
przeczytał scenariusz filmu, podsumował go jednym sło-
wem: szok!

Film kręcony był w Gościeńczycach i Grójcu.

Wesele 
Stopklatka sobota 23.50

HALO TV NA WEEKEND 26–28.06

Wesele

Piękna 
katastrofa!

1500 metrów kwadratowych  
już pod dachem

Po dziewięciu miesiącach od rozpoczęcia budowy sala gimnastyczna przy Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży już pod dachem. Jej 
całkowita powierzchnia to 1500 metrów kwadratowych. 

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży została 
wybudowana przez firmę JL Sp. z o.o. z Piątnicy Poduchownej za bli-
sko 6,8 mln złotych. Ponad 2,4 mln zł pochodziło z dofinansowania 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast blisko 400 tysięcy z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Niebawem rozpoczną się prace przy budowie 800 m2 boiska wie-
lofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Miejsce podnoszące 
atrakcyjność edukacyjną szkoły wybuduje firma Complexe Sportif 
Grażyna Kowalska z Tłuszcza za kwotę 570 tys. zł. Będzie ono służyło 
do uprawiania piłki ręcznej i mini futbolu.

Nowe obiekty powinny być gotowe w listopadzie tego roku. 

Hospicjum pw. Świętego Ducha 
w Łomży serdecznie dziękuje 
rodzinie i bliskim ś.p. Heleny 
Polewaczyk, wspaniałego 
pedagoga, wieloletniego 
członka Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, aktywnej 
działaczki społecznej, którzy 
podczas pogrzebu zebrali do 
hospicyjnych puszek ogromną 
sumę 5904 złotych. 
Dziękujemy z całego serca! 

Mirosław Kotelczuk w towarzystwie Michała Sawickiego
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Lejący się strumieniami alkohol odziera  
z masek, obnaża prawdziwą naturę: 

eleganccy goście stają się coraz bardziej 
prostaccy, pazerni, pozbawieni zasad.

Jednak głównym bohaterem filmu są pieniądze. Na 
tle typów ludzkich, między tańcem, jedzeniem, piciem, 
miłością i suknią ślubną, reżyser Wojciech Smarzowski 
pokazuje ludzi jak sam powiedział, „którzy zwariowali na 
punkcie pieniędzy”. 

„To tragikomiczna historia chciwego człowieka, który 
uwierzył, że pieniądze dadzą mu szczęście. Wojnar, głów-
ny bohater, to człowiek tak zaślepiony żądzą bogactwa, że 
nie zauważa uczuć najbliższych osób – czytamy w recen-
zjach Filmwebu. Myśli, że pieniądze są w stanie zjednać 
mu całą wieś, z policją, prawnikiem i proboszczem. Jego 
niezachwiana wiara w moc pieniędzy zostanie jednak tej 
jednej weselnej nocy wystawiona na najcięższą próbę.

Podkarpacka prowincja. Wojnar (Marian Dziędziel), 
jeden z najbogatszych gospodarzy w okolicy, urządza cór-
ce huczne, suto zakrapiane alkoholem przyjęcie weselne. 

Kasia (Tamara Arciuch), dziewczyna piękna, już 
z miastową ogładą, studentka, wychodzi za Janusza (Bar-
tłomiej Topa), chłopaka z tej samej wsi, który od dawna 
się w niej podkochiwał. Zerwali, gdy Kasia wyjechała 
do miasta, by się kształcić. Teraz wróciła, ale po obojgu 
młodych nie widać wielkiej miłości. Któż by jednak na to 
zważał? 

Dla Wojnara najważniejsze, żeby wesele wypadło jak 
najokazalej, ale też jak najtaniej. Dlatego wódkę sprowa-
dził ze Słowacji, kiełbasa jest drugiej świeżości. Próbuje 
też zaoszczędzić na muzykach przygrywających gościom, 
ale zespół się buntuje: nie będzie grał, jeśli Wojnar nie za-
płaci im z góry. Dopłaty domaga się też kucharka, strażacy 
wynajmujący remizę itd.

Wydaje się, że wszystko jest już dopięte na ostatni gu-
zik, ale to tylko pozory. Okazuje się bowiem, że prezent 
dla nowożeńców, luksusowy samochód, nie został jeszcze 
spłacony. 

Goście upijają się do nieprzytomności przy wtórze 
muzyki disco polo, chętnie biorąc udział w nieprzyzwo-
itych oczepinowych konkursach. Tymczasem wściekły 
gangster, który sprzedał Wojnarowi auto, żąda od gospo-
darza reszty zapłaty za samochód, czyli dwóch hektarów 
ziemi należącej do dziadka panny młodej.

Rozbawione towarzystwo to karykatury przedstawi-
cieli polskiego narodu. Mamy tu przekupnego notariusza, 
wyrachowaną Wojnarową, łasego na pieniądze księdza, 
wujka Mundka – życiowego nieudacznika, topiącego 
swe smutki w alkoholu, przekupnych policjantów, ma-
fiosa z odstającymi uszami oraz tzw. cichodajkę. Mamy 
pijaków, zdrajców, złodziei, kombinatorów. Każdy szuka 
zysku dla siebie, jak najlepszego wyjścia na prostą. Także 
młodzi, wydawałoby się symbol czystości, też nie są bez 
grzechu. Janusz, pan młody, wszedł w związek dla war-
tości materialnych. Kasia, panna młoda, ma opinię pusz-
czalskiej i jest w ciąży. Każdy ma coś na sumieniu.

Ogromnym atutem filmu są znakomite kreacje aktor-
skie. Na pierwszy plan wysuwa się rewelacyjna rola Ma-
riana Dziędziela. Bez świetnego występu tego aktora nie 
powstałby tak dobry film. Stworzył postać autentycznie 
tragiczną. Jego Wojnar do końca nie jest w stanie pojąć co 
się stało, jak to możliwe, że całe dotychczasowe, poukła-
dane życie nagle legło w gruzach. Rozpaczliwie próbuje 
naprawić piętrzące się przed nim problemy za pomocą 
wyciąganej z kieszeni gotówki.

Nie mniej interesująca jest rola Jerzego Rogalskiego 
wcielającego się w postać wujka Mundka. Pełen optymi-
zmu nieudacznik bardzo przypomina bohaterów znanych 
z czeskiej literatury i filmów. Doskonale wtóruje mu Ar-
kadiusz Jakubik odgrywający notariusza. Aktor dosko-
nale przedstawił przemianę urzędasa-formalisty w łapią-
cego życiową okazję chciwego człowieczka. Na uwagę 
zasługuje także Tamara Arciuch, filmowa panna młoda 
zmagająca się z tajemnicą swej ciąży, która w akcie roz-
paczy nie waha się zniszczyć tego, co stało się obiektem 
pożądania pana młodego”.

„Wesele” Wojciecha Smarzowskiego jest jednym 
z najboleśniejszych portretów Polski i Polaków XXI 
wieku – pisze Karolina Korwin Piotrowska. Polska 
przemian ustrojowych i społecznych po 1989 roku po-

kazana jest bez krzty retuszu. Dawno w polskim kinie 
nie było takich wyrazistych, genialnie nakreślonych ról. 
Dawno nie było tak dobrego scenariusza i takiego na-
gromadzenia prawdy na ekranie. Wszystko to w naszym 
polskim sosie, naszych patriotycznych i romantycznych 
piosenkach, unurzane w morzu wódki, utytłane w we-
selnym jedzeniu… Oto my.

Film otrzymał Polską Nagrodę Filmową Orzeł 2005 
w siedmiu kategoriach, za: najlepszy film (Wojciech Sma-
rzowski), główną rolę męską (Marian Dziędziel), drugo-
planową rolę kobiecą (Iwona Bielska), najlepszą reżyserię 
i scenariusz (Wojciech Smarzowski), najlepszą muzykę 
(Tymon Tymański) i nagrodę publiczności.

Film to gorzka pigułka, którą Smarzowski każe prze-
łknąć widzom. Reżyser dawkuje ją niemal bezboleśnie, 
prowokując do śmiechu. Jednak po chwili radości przy-
chodzi refleksja, iż tak naprawdę śmiejemy się z samych 
siebie.

Pewnie nie wiesz...
Scena, w której Wojnar zostaje oblany bigosem, była 

kręcona kilkakrotnie. Iwona Bielska, która miała rzucać 
tym bigosem, nie mogła trafić w Mariana Dziędziela. Gdy 
w końcu jej się to udało, oblała także siebie.

Na planie było tylko jedno Audi TT, więc wiadomo było, 
że nie będzie dubli. Tamarze Arciuch mimo starań nie udało 
się efektownie zniszczyć samochodu. 

Najmocniejszym atutem filmu, obok scenariusza, są ak-
torzy. Na konferencji prasowej podczas festiwalu w Locarno, 
dziennikarze pytali się reżysera, czy aktorzy na planie byli 
trzeźwi.

Kiedy Jerzy Rogalski, grający weterynarza Edmunda, 
przeczytał scenariusz filmu, podsumował go jednym sło-
wem: szok!

Film kręcony był w Gościeńczycach i Grójcu.

Wesele 
Stopklatka sobota 23.50

HALO TV NA WEEKEND 26–28.06

Wesele

Piękna 
katastrofa!
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dla siebie
Życie od kuchni

TVN7 piątek 22.30

Komedia romantyczna. Kate jest surową i wymagającą 

szefową kuchni w modnej nowojorskiej restauracji. 

Bywa zimna i oschła. Musi zaopiekować się 9-letnią 

siostrzenicą. Do personelu dołącza nowy kucharz, który 

jak sądzi Kate, zamierza zająć jej pozycję.

Uprowadzona Alice Creed
Nowa TV sobota 22.00

Bardzo dobry, trzymający od początku do końca 

w napięciu dreszczowiec. Vic i Danny, którzy niedawno 

wyszli z więzienia, postanawiają szybko się wzbogacić. 

W tym celu porywają dla okupu córkę bogacza. 

Precyzyjnie obmyślony plan nie jest jednak łatwy do 

zrealizowania, gdyż Alice Creed nie ma zamiaru poddać 

się bez walki. 

Wyspa strachu
TVP2 sobota 23.35

Thriller. Cliff i Cydney młodzi małżonkowie, na jednym 

z odludnych szlaków na Hawajach, spotykają turystów 

przerażonych z powodu okrutnego morderstwa,  

do którego doszło na wyspie. Dołączają do czworga 

towarzyszy. Niebawem zaczyna się brutalna  

walka o przetrwanie.

Dirty dancing
TV Puls niedziela 18.00

Taneczny z Patrickiem Swayze. Frances przypadkiem 

poznaje młodego tancerza Johnny'ego Castle. Jego 

partnerka zaszła w ciążę. Frances postanawia zastąpić 

ją na zbliżającym się konkursie. Johnny musi jednak 

najpierw nauczyć dziewczynę tańczyć. Wybucha 

płomienny romans... 

Pitch Black
TVN niedziela 23.20

SF. Statek kosmiczny z eskortowanym do wiezienia 

groźnym przestępcą, rozbija się na nieznanej planecie. 

Planeta wydaje się niezamieszkała, ale to tylko pozór. 

Opuszczone, porzucone w pośpiechu zabudowania i tunel 

wypełniony ludzkimi kośćmi dowodzą czego innego. 

Sekrety 
i grzeszki

Słodki listopad

Romans  
na miesiąc

Co może wyniknąć z trzydziestodniowego flirtu? 
Bardzo wiele...

Sara (Charlize Theron) jest uwodzicielką, której 
romanse nigdy nie trwają dłużej niż miesiąc. W cza-
sie tych 30 dni stara się pomóc każdemu partnero-
wi i uczynić z niego wrażliwszego człowieka. Choć 
utrzymuje kontakt z niektórymi byłymi kochankami, 
nigdy nie łamie swojej „miesięcznej” zasady. Pewne-
go dnia zbieg okoliczności sprawia, że kandydatem 
na listopadowego partnera zostaje Nelson (Keanu 
Reeves), który jest pracownikiem firmy reklamowej. 
Sensem jego życia są kolejne sukcesy w pracy. To ty-
powy pracoholik.  

„Trochę cukierkowy i ckliwy, niemniej zrealizo-
wany i zagrany kulturalnie, nie wzbudził entuzjazmu 
krytyków, za to przypadł do serc większości widzów” 
–  to opinia recenzenta.

„Wspaniały, wzruszający film z zaskakującym za-
kończeniem. Warto obejrzeć” – to opinia kinomanki.

Pewnie nie wiesz...
Akcja filmu rozgrywa się w listopadzie, więc nie-

możliwe jest, aby Nelson wybrał się do szkoły w Dniu 
Ojca, gdyż obchodzone ono jest 19 czerwca.

Charlize Theron odrzuciła znaczącą rolę w „Pearl 
Harbor”, aby zagrać w tym filmie.

Słodki listopad
TVN7 piątek 20.00

Ronny (Vince Vaughn) i Nick (Kevin James) są 
najlepszymi przyjaciółmi i partnerami w małej firmie 
zajmującej się projektowaniem samochodów. Liczą 
na zdobycie kontraktu, który pozwoli im odnieść 
sukces.

Ronny jest w długotrwałym związku ze swoją 
dziewczyną Beth ( Jennifer Connelly), podczas gdy 
Nick jest żonaty z Genewą (Winona Ryder).

Pewnego dnia Ronny jest świadkiem pocałunku, 
którym żona Nicka obdarza tajemniczego mężczy-
znę (Channing Tatum). Postanawia sprawdzić, czy 

przyjaciel padł ofiarą zdrady. Niebawem okazuje się, 
że Nick także ma sekrety. Ronny przyczynia się do 
katastrofalnych w skutkach incydentów. 

Tymczasem zbliża się termin prezentacji, od któ-
rej zależy podpisanie intratnego kontraktu.

Sekrety i grzeszki
TVN 7 sobota 22.20

Spore zamieszanie!
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Zabójcza przesyłka

Uratować 
świadka

Gary Oldman wciela się w rolę bezwzględnego króla przestępców! 
Pochodząca z Ukrainy aktorka Olga Kurylenko gra bezimienną kurierkę: 
twardą motocyklistkę, która na co dzień zajmuje się dostarczaniem prze-
syłek. 

Przesyłka zaadresowana jest do Nicka, kluczowego świadka w mię-
dzynarodowej sprawie karnej przeciwko niezwykle groźnemu przestęp-
cy Ezekielowi Manningowi, który jest poszukiwany za zbrodnie na wielu 
kontynentach.

Ukryty i strzeżony przez oddział funkcjonariuszy świadek ma zło-
żyć zeznania za pośrednictwem uniemożliwiającego namierzenie kom-
putera dostarczonego przez kurierkę. Gdy sprawy się skomplikują ona 
i Nick będą zmuszeni walczyć o życie w nierównej walce. Kobieta chce 
powstrzymać nie tylko gangsterów, ale także skorumpowanych agentów 
CIA. Rozpoczyna się niebezpieczny wyścig z czasem, a zwycięzca będzie 
tylko jeden!

Pewnie nie wiesz...
Gary Oldman stwierdził, że rola Ezekiela Manninga była jedną z naj-

bardziej wyczerpujących fizycznie w jego dotychczasowej karierze. Przyjął 
ją, żartował, dopiero po tym, jak reżyser zgodził się zmienić w scenariuszu 
wszystkie „idzie”, „biegnie” na „siada popijając napój”.

Film nakręcono w ciągu 18 dni.

Zabójcza przesyłka
TV Puls sobota 22.00

Królestwo

Wykryć 
mordercę

Zaczyna się imponująco i imponująco 
kończy – początkowe sekwencje i długi finał 
naprawdę wbijają w fotel. 

Na osiedlu mieszkaniowym w Rijadzie 
w Arabii Saudyjskiej przeprowadzono atak 
wymierzony przeciwko przybyszom z Zacho-
du. Zamachowcy-samobójcy zamordowali 
ponad 100 i ranili około 200 pracowników 
kompanii naftowej i członków ich rodzin. 

Agent specjalny Ronald Fleury ( Jamie 
Foxx) i jego zespół udają się na tajną pięcio-
dniową wyprawę do Arabii Saudyjskiej, aby 
odnaleźć sterującego zamachami bombowy-
mi szaleńca i powstrzymać go przed kolejnym 
atakiem.

Po wylądowaniu na pustyni, Fleury i jego 
zespół szybko odkrywają, że stosunek władz 
saudyjskich do Amerykanów jest niechętny. 
Blokowani przez protokół dyplomatyczny – 
i zdający sobie sprawę z szybko mijającego 
czasu – agenci FBI nie są w stanie posunąć się 
w śledztwie bez pomocy swoich saudyjskich 
partnerów. W trakcie śledztwa Fleury'emu 
udaje się zyskać sprzymierzeńca w pułkow-
niku Al Ghazi, który ma za zadanie ochraniać 
Amerykanów podczas ich pobytu w Arabii. 
Podczas tych politycznych przepychanek 
prowadzone jest dochodzenie, a na koniec 
dochodzi do krwawej konfrontacji pomiędzy 
terrorystami, Amerykanami i lokalnymi wła-
dzami.

Pewnie nie wiesz...
Na planie miał miejsce tragiczny wypadek, 

w którym stracił życie asystent scenografa Nick 
Papac, wpadając swoim pojazdem terenowym 
pod SUVa, w którym jechał reżyser Peter Berg.

Jennifer Garner (gra Janet Mayes) zemdla-
ła dwa razy na planie w Phoenix w Arizonie, gdy 
temperatura sięgała 46°C.

Kompletując obsadę zaangażowano ponad 
3000 aktorów pochodzenia arabskiego. 

Film zakazano w Królestwie Bahrajnu, 
Kuwejcie i Arabii Saudyjskiej. Przychylnie do 
obrazu odniosły się bardziej liberalne Zjedno-
czone Emiraty Arabskie, gdzie zresztą powstała 
część zdjęć.

Królestwo
Metro piątek 22.10

Liberator

Przerwane 
urodziny

Nominowany do Oskara film sensacyjny 
ze Stevenem Seagalem w roli głównej. 

Casey Ryback, w przeszłości doskonały 
agent do zadań specjalnych, były komandos 
i mistrz wschodnich sztuk walki, dziś wie-
dzie spokojne życie kucharza okrętowego na 
statku USS Missouri, na pokładzie którego 
przewożony jest ładunek nuklearny. Załoga 
przygotowuje huczną imprezę urodzinową 
dla swojego kapitana, na której zagra zespół, 
a z tortu wyskoczy dziewczyna „Playboya”. 
Zamiast rozrywki kapitana czeka jednak inna, 
mniej przyjemna niespodzianka. Okazuje się, 
że muzycy są byłymi agentami CIA, którzy 
zamierzają przejąć statek, nie oszczędzając lu-
dzi. Czy Ryback stanie na wysokości zadania 
i uratuje załogę?

Pewnie nie wiesz...
Scenariusz do filmu został w ciemno kupio-

ny za milion dolarów od J.F. Lawtona, który 
wcześniej zasłynął scenariuszem do „Pretty Wo-
man”.

Film zarobił w kinach na świecie prawie 160 
milionów dolarów, kosztował 35 milionów.

USS Missouri (na zdjęciu), na pokładzie 
którego (rzekomo) dzieje się akcja filmu, to 
w rzeczywistości USS Alabama, okręt wojenny, 
znajdujący się w mieście Mobile (stan Alaba-
ma), gdzie pełni rolę muzeum.

Steven Seagal nie ma swojego charaktery-
stycznego kucyka w filmie. Marynarka wojenna 
nie pozwala na długie włosy.

Chociaż Steven Seagal jest jedyną postacią 
na plakacie, w filmie występuje tylko przez 41 
minut.

Liberator
TV Puls sobota 20.00
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Jeśli już – dzięki rozpozna-
niu etymologii swoich nazwisk 
– w jakimś stopniu zidenty-
fikowaliśmy nasze korzenie, 
pójdźmy dalej. Narysujmy 
swoje drzewo genealogiczne. 
Odświeżmy pamięć, przeszu-
kajmy albumy, odwiedźmy 
cmentarze, porozmawiajmy 
z najstarszymi członkami na-
szej bliższej i dalszej rodziny, 
aby dowiedzieć się o swoich 
przodkach. Zajrzyjmy do In-
ternetu. Nasze łomżyńskie ko-
rzenie pomoże nam określić 
materiał dokumentacyjny za-
mieszczony na poświęconej 
tylko łomżyńskim nazwiskom 
stronie internetowej: www.
name.lomza.pl, której zasoby 
źródłowe dają dużą szansę na 
dotarcie do wielu ciekawych 
informacji.

Informacje o kolejnych na-
zwiskach „łomżyńskich” będą 
prezentowane w następnych 
częściach publikowanego cy-
klu artykułów. Można je tak-
że znaleźć na specjalnej stro-
nie internetowej: www.name.
lomza.pl w kontekście antro-
ponimii historycznej ziemi 
łomżyńskiej.

SERAFIŃSKI: Dyoni-
zy Serafinski gospodarz 1811, 
KAŚŁ 43; nazwisko utworzo-
ne od n. os. Serafin (serafin 
‘anioł’) (za: SHNO cz. II, s. 
88) formantem -ski [8].

Forma żeńska: Konstancya 
Serafińska 1831, KAUŁ 148.

SERWATKA: Apolonia 
Serwatka 1754, LBŁc 1005; 
nazwisko utworzone od ap. 
serwatka ‘płyn odciśnięty przy 
wyrobie sera ze zsiadłego mle-
ka’ (za: SHNO t. II s. 89) [5].

SERWATKO: Mateusz 
Serwatko 1764, KAUŁ 578; 
nazwisko utworzone od por. 
Serwatka [48].

(SERWATOWSKI) For-
ma żeńska: Maryanna Fran-
ciszka Serwatowska 1830, 
KAUŁ 99; nazwisko utworzo-
ne od por. Servus; też od niem. 
Servat formantem -owski.

SĘCZEK: Anna Sęczek 
1783, KACB 241; nazwisko 
utworzone od ap. sęk, sęczek 
(za: SEM cz. 1. s. 265).

SĘKOWSKI: Antoni Sę-
kowski 1794, KACB 1527; 
nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp: Sękowo, pozn., 
gm. Duszniki; Maz: Sękowo, 
ciech., gm. Działdowo; płoc., 
gm. Bielsk (za: SEM cz. 3, s. 
172) lub n. os. Sęk (za: NMK 
s. 345) formantem -(ow)ski.

SĘP: Małgorzta Sęp 1608, 
MBŁ 120; nazwisko utworzo-
ne od ap. sęp (za: SEM cz. 1, 
s. 265).

SĘPIK: Paweł Sępik 1614, 
LBŁ 64; nazwisko utworzone 
od por. Sęp formantem -ik. 

S Ę P Ł A W S K I / /
SĘPŁOWSKI: Józef Sem-
pławski 1713, LBŁc 1403; 
Kacper Sęmpłowski 1714, 
LBŁc 1437; nazwisko utwo-
rzone od n. m. Sampława, 
dawniej Sępława olszt., gm. 
Lubawa (za: NP2, s. 395).

SIDLIK: Agnieszka Sidlik 
1608, MBŁ 101; nazwisko 
utworzone od ap. szydło ‘gru-
ba igła’ (za: NP2, s. 566) for-
mantem -ik [4].

(SIEDLECKI) Forma 
żeńska: Kunegunda Siedlecka 
1766, KAUŁ 697; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp: 
Siedlec, płoc., gm. Łęczyca; 

Siedlce, Siedlec, dziś Siedlec, 
pozn., gm. Kostrzyn; Siedlec, 
leszcz., gm. Pępowo; Młp: Sie-
dliska, krak., gm. Koniusza 
(za: SEM cz. 3, s.173) forman-
tem -cki [10].

SIEMI(E)ŃSKI: Kazi-
mierz Sieminski 1699, LBŁ 
268; Benedykt Simiński 1767, 
KAUŁ 783; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Wlkp: Sie-
mienino, Siemino, dziś Zi-
min, pozn., gm. Kleszczewo; 
Młp: Sienno, rad., gm. Sien-
no (za: SEM cz. 3, s. 174); też 
Maz. łomż. od n. msc. Siemień 
Nadrzeczny gm. Łomża (por. 
NWHS, s. 167) formantem 
-ski [5].

Forma żeńska: Katarzyna 
Siemieńska 1699, LBŁ 410.

SI(E)NIAWSKI: Adam 
Sieniawski 1863, KAZŁ 163; 
nazwisko utworzone od n. 
msc. Krpłd: Sieniawa, przem, 
miasto (za: SEM cz. 3, s. 174) 
formantem -ski [4].

Forma żeńska: Katarzyna 
Siniawska 1773, KAUL 1195.

SIENICKI: Józef Sienic-
ki 1887, KOPŁ 271; nazwisko 
utworzone od n. msc. Sieni-
cze (za: SHNO t. II, s. 93) for-
mantem -ski [18]. 

S I E N K I E W I C Z / /
SZENKIEWICZ//SZEŃ-
KIEWICZ: Jakub Ignacy Się-
kiewicz 1767, KAUŁ 816; Łu-
kasz Ignacy Szeńkiewicz 1793, 
KACŁ 1484; Franciszka Szen-
kiewicz 1797, KACŁ 1903; 
nazwisko utworzone praw-
dopodobnie od im. Sienko, 
Sieńko od wsł. Siemion (za: 
SHNO cz. II, s. 93-94) for-
mantem -ewicz [32]. 

(SIENNICKI) Forma 
żeńska: Jadwiga Sięnicka 
1621, LBŁ 1543; Benedykt 
Simiński 1767, KAUŁ 783; 
nazwisko utworzone od n. 
msc. Krpłd: Siennica, Siem-
nica, dziś Siennica Różana, 
chełm., gm. Siennica Różana 
(za: SEM cz. 3, s. 174) for-
mantem -cki [2].

SIEŃKA: Katarzyna Sień-
ka 1731, LBŁ 33; nazwisko 
utworzone od członu Siemi- , 
z ps. sěmьja ‘ród, rodzina’ (za: 
SEM cz. 1, s. 266-267); może 
też od im. Sienko, Sieńko od 
wsł. Siemion, cerk. Simieon 
(za: SHNO t. II, s. 94) [2].

SIERZPUTO(W)SKI//
SIERPUTOWSKI: Paulus 
Laurentii Sierputowsky 
1631/1632, ASAZ s. 137; na-
zwisko utworzone od Maz. 
łomż. n. msc. Sierzputy Stare, 
Młode gm. Łomża; Sierzputy 
-Marki, -Zagaje gm. Śniadowo 
(por. NWHS, s. 168) forman-
tem -(ow)ski [44].

Forma żeńska: Aniela 
Sierzputowska włościanka 
1842.

(SIEWIERSKI) Forma 
żeńska: Ewa Siewierska 1753, 
LBŁ 998; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Wlkp: Siewiersk, 
włoc., gm. Choceń (za: SEM 
cz. 3, s. 174) formantem -ski 
[2].

SIKORA: Marcin Siko-
ra 1681, LBŁ 716; nazwisko 
utworzone od ap. sikora (za: 
SEM cz.1, s. 268) [2]. 

SIKORSKI: Stanisław Si-
korski 1612, MBŁ 1080; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Młp: Sikorzyce, tarn., gm. 
Wietrzychowice (za: SEM cz. 
3, s. 174); też od n. msc. Siko-
ry w pow. warsz., rypiń. lub n. 
os. Sikora (za: NMK s. 347) 
formantem -ski [25]. 

Forma żeńska: Dorota Si-
korska 1601, LBŁ 320.

SIWIK: Karol Siwik 1867, 
KAZŁ 75; nazwisko utworzo-
ne najpewniej od siwy for-
mantem -ik [56].

S K A R Z ( Ż ) Y Ń S K I : 
Mathias Skarszinski d. Nico-
lai Wierzbiczki notarii Ter-
re Lomzensis 1569, RTA s. 
245; Seweryn Skarzyński rad-
ca prefektury 1814, KAZŁ 
35; nazwisko utworzone od 
n. msc. Wlkp: Skarzyn, Ska-
rzyno, dziś Skarżyn, koniń., 

gm.Kawęczyn; Młp: Skarzyn, 
Skarzyna, n. msc. niezidenty-
fikowana; Maz. Skarzyno, dziś 
Skarzyn, ciech., gm. Płońsk 
(za: SEM cz. 3, s. 176) też Maz. 
łomż. od n. msc. Skarzyn-A-
bramy, -Nowawieś, -Starawieś 
gm. Czerwin, pow. Ostrołęka; 
Skarżyn Stary, Nowy gm. Za-
mbrów (por. NWHS, s. 168) 
formantem -ski [/916].

SKŁODOWSKI: Wiel-
możny Józef Skłodowski 
profesor Gimnazyum Łom-
żyńskiego 1837, KUŁ 56; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Skłody Borowe, -Przyrusy 
Maz. łomż., gm. Nowe Pieku-
ty, pow. Wysokie Mazowiec-
kie (por. NWHS, s. 168) for-
mantem -owski [2]. 

SKORUPA: Jan Skoru-
pa 1738, LMŁ 737; nazwisko 
utworzone od ap. skorupa (za: 
SEM cz. 1, s. 272) [3].

Forma żeńska: Skorupina 
1699, LMŁ 66.

(SKORUPIŃSKI) Forma 
żeńska: Agnieszka Skorupiń-
ska 1688, LBŁ 1030; nazwi-
sko utworzone od por. Skoru-
pa formantem -iński [2]. 

SKOWROŃSKI: Michał 
Franciszek Skowroński 1831, 
KAUŁ 132; nazwisko utwo-
rzone prawdopodobnie od 
ap. skowronek, może też od n. 
msc. Skowronki (za: SEM cz. 
1, s. 273) formantem -ski [13].

SKROCKI//SKRODZ-
KI: Paweł Skrocki 1599, LBŁ 
139; nazwisko utworzone 
od n. msc. Skroda Mała Maz. 
łomż., gm. Stawiski; Skroda 
Wielka gm. Grabowo, pow. 
Kolno; Skrodzkie gm. Raj-
gród, pow. Grajewo (por. 
NWHS, s. 168) formantem 
-ski [5/51].

Forma żeńska: Julianna 
Skrocka 1783, KACŁ 236; 
Maryanna Szkrodzka 1810, 
KAZŁ 373.

SKUTNIK: Stanislaus 
Skuthnik de Lomza 1555, RTA 
s. 64; może: Szkutnik – nazwi-

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. 19)
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MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 

sko utworzone od ap. szkuta 
‘mały statek rzeczny’; też gw. 
szkuta ‘coś lichego’, ‘ostra tra-
wa’, ‘sierść zwierząt’ (za: SEM 
cz. 1, s. 304) lub od szkutnik 
‘1. flis, oryl; 2. prowadzący sta-
tek; 3. mężczyzna, który szku-
ty robi; 4. gatunek gwoździ’ 
(za: SW cz. II, s. 1636).

SŁOMA: Łucja Słoma 
1605, LBŁ 722; nazwisko 
utworzone od ap. słoma (za: 
SHNO t. II, s. 277).

SŁOMCEWICZ: Jankiel 
Szlamowicz Słomcewicz han-
dlarz wiktuałow 1833, APŁ z. 
169; może nazwisko utworzone 
od por. Słoma formantem -ewicz. 

SŁOMIK: Mateusz Slo-
mik 1621, LBŁ 1531; nazwi-
sko utworzone najpewniej od 
por. Słoma formantem -ik.

SŁOMKA: Abram Jaku-
bowicz Słomka 1827, APŁ z. 
169; nazwisko utworzone od 
por. Słoma, słomka (za: SEM 
cz. 1, s. 277) [4].

SŁUCKI: Albert Słucki 
1756, LMŁ 2033; nazwisko 
utworzone od n. msc. Słuck na 
Białorusi (za: NMB s. 356).

SMEKTA: Elżbieta Smek-
ta 1724, LBŁ 371; nazwisko 
utworzone od gw. smekta, 
smechtać ‘głaskać’ (za: NP2, 
s. 450).

SMOLEŃ: Michał Smo-
len 1685, LBŁ 888; nazwi-
sko utworzone od ap. smoła 
> smoleń ‘zagęszczona smo-
ła drzewna’ (za: SEM cz. 1, s. 
280); też ap. smoleń ‘brudas, 
pijak’ (za: SHNO t. II, s. 103).

SMOLEŃSKI: Jakub Smo-
lenski 1741, LBŁ 84; nazwisko 
utworzone od n. msc. Młp: 
Smoleń, Smolin, dziś Smoleń, 
kat., gm. Pilica; Pom: Smolin, 
wieś w dawnym powiecie kar-
tuskim, dziś zaginiona; Krpłd: 
Smolna, Smolno (za: SEM cz. 
3, s. 180) lub n. msc. Smoleń, 
Smoleńsk (za: SHNO t. II, s. 
103) formantem -ski [4].

Forma żeńska: Katarzyna 
Smolenska 1761, KAUŁ 284.

(SMOLIŃSKI) For-
ma żeńska: Janina Ewa Zofia 
Smolińska 1830, KAUŁ 168. 
Maryanna Magdalena Smolin-
ska 1832, KAUŁ 59; nazwisko 
utworzone od por. Smoleński 
(za: SEM cz. 3, s. 180) [7].

SMUGOR ZEW SKI//
SMUGORZOWSKI: Szy-
mon Smugorzewski 1636, 
LBŁ 1285; nazwisko utworzo-
ne od n. m. Smogorzów, Smo-
gorzewo (kilka wsi) (za: NP2, 
s. 450) [10].

 Forma żeńska: Marianna 
Smugorzowska 1691, KAŚŁ 
94.

(SOBIESKI) Forma żeń-
ska: Ludwika Sobieska wy-
robnica 1869, KAZŁ 191; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Młp: Sobieszyn, lub., gm. Ułęż 
(za: SEM cz. 3, s. 181) lub 
od n. msc. Sobieszczaki (za: 
SHNO cz. II, s. 105) forman-
tem -ski [29].

SOBOCIŃSKI: Jan Sobo-
ciński 1793, KACŁ 1450; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Sobocin (za: SHNO cz. II, s. 
105) formantem -ski [22].

Forma żeńska: Marcjanna 
Sobocińska 1781, KACŁ 6.

SOBOL: Moszk Wolfo-
wicz Sobol kramarz 1830, 
APŁ z. 169; nazwisko utwo-
rzone od ap. sobol, soból ‘ga-
tunek zwierzęcia’ (za: SEM cz. 
1, s. 281) [5].

SOBOLE(W)SKI: Sobo-
lewski 1689, KAŚŁ 61; Gotard 
Soboleski wyrobnik 1809, 
KAUS 185; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Wlkp: So-
bolewo, pil., gm. Czarnków; 
Sobolewo, wieś pod Kowale-
wem Kamienieckim, dziś za-
giniona; Młp: Sobolów, tarn., 
gm. Łapanów (za: SEM cz. 3, 
s. 181) formantem -ski [25].

Forma żeńska: Aleksandra 
Sobolewska 1703, LBŁ 673.

(SOJKOWSKI) Forma 
żeńska: Franciszka Sojkowska 
1866, KAZŁ 132; nazwisko 
utworzone od ap. soja, sojka, 
sójka ‘ptak z rodziny kruko-
watych’ (za: NP2, s. 459) for-
mantem -owski. 

SOKALSKI: Juljan Sokal-
ski 1875, KAŚŁ 43; nazwisko 
utworzone od n. msc. Krpłd: 
Sokal (za: SEM cz. 3, s. 182) 
lub n. msc. Sokale (za: SHNO 
t. II, s. 106) formantek -ski 
[11].

SOKOLEK: Marcin Soko-
lek stelmach 1593, APŁ zbiór 
Kapicjana; nazwisko utworzo-
ne prawdopodobnie od ap. so-

kół ‘gatunek ptaka’ (za: SHNO 
t. 2., s. 106) formantem -ek.

SOKOLIK: Jan Soko-
lik 1618, LBŁ 878; nazwisko 
utworzone od por. Soklek (za: 
NP2, s. 460) formantem -ik [2].

SOKOŁOWSKI: Jacobus 
Sokolowski de districtu Biel-
zensi a Lomza 1555, RTA s. 
40; 1555, RTA s. 62; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp: 
Sokołowo, pozn., gm. Wrze-
śnia; koniń, gm. Koło; Młp: 
Sokołów, piotr., gm. Pradyż; 
Sokołow, dziś Sokołów Dol-
ny i Górny, kiel., gm. Sobków; 
Maz: Sokołowo, ciech., gm. 
Grudusk; Sokołowo, dziś So-
kołowo Włościańskie, ostroł., 
gm. Obryte; Pom: Sokoło-
wo, tor., gm. Golub-Dobrzyń 
(za: SEM cz. 3, s. 182); też 
Sokoły gm. Stawiski, Sokoły 
gm. Szczuczyn, Sokoły, pow. 
Wysokie Mazowieckie (por. 
NWHS, s. 169) formantem 
-ski [125].

Forma żeńska: Zofia Soko-
łowska 1610, MBŁ 495.

SOMOWSKI: Albert So-
mowski 1470, ŁT. III 85; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Maz: Somowo, dziś Szumowo, 
łomż., gm. Szumowo; Pom: 
Sumowo, tor., gm. Zbiczno; 
Sumin, tor., gm. Biskupiec (za: 
SEM cz. 3, s. 182) formantem 
-ski.

SOROKIEWICZ: Lud-
miła Sorokiewicz 1870, KAŚŁ 
34; nazwisko utworzone praw-
dopodobnie od ap. wsł. soroka 
‘sroka’ (za: SHNO t. II, s. 108) 
formantem -ewicz [1].

SOSNOWSKI: Jan So-
snowski 1751, LBŁ 778; na-
zwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp: Sosnowice, wieś 
w parafii Sadlno, dziś zaginio-
na; Młp: Sosnowice, biel., gm. 
Brzeźnica; Pom: Soszna,So-
szno, Sośnik, wsie pod Pelpli-
nem, dziś zaginione; Krpłd: 
Sosnowica, chełm., gm. So-
snowica (za: SEM cz. 3, s. 183) 
lub n. msc. Sosnowo w pow. 
włocławskim, rypińskim; So-
sna w pow. siedleckim, Sosne 
w pow. brodnickim (za: NMK 
s. 355-356) formantem -(ow)
ski [33].

Forma żeńska: Marianna 
Sosnowska 1755, LBŁ 1184.

SOYKA: Katarzyna Soy-
ka 1609, MBŁc 429; nazwisko 
utworzone od ap. sojka, sójka 
‘gatunek ptaka’, ‘pieróg z kapu-
sty, buraków lub kaszy jagla-
nej’ (za: SHNO t. II, s. 106).

S P O D N I E W S K I : 
Edward Franciszek Spodniew-
ski 1832, KAUŁ 98; nazwisko 
utworzone od ap. spód daw-
niej ‘pod spodem, z odwrot-
nej strony’, też ‘podstawa, dno’, 
por. spodni ‘leżący pod czymś; 
dolny, niższy’ (za: NP2, s. 468) 
formantem -ewski. 

Forma żeńska: Joanna 
Emilia Spodniewska 1830, 
KAUŁ 195.

SREBRNICKI: Pełtyn 
Leybowicz Srebrnicki introli-
gator 1827, 1828 APŁ z. 169; 
nazwisko utworzone od ap. 
srebro, stp. śrzebro ‘metal szla-
chetny’ (za: NP2, s. 471) for-
mantem -icki. STACHELEK: 
Kazimierz Stachelek 1791, 
KACŁ 1161; nazwisko utwo-
rzone od im. na Sta-, typu Sta-
nisław; może też od Eustachy 
(za: NP2, s. 472) formantem 
-ek. 

STANISŁAW: Stanisław 
kierownik szkoły 1426 (?), ŁT. 
I 89; imię złożone z rozkaź-
nika stani! (stanę, stać) i sław 
(sława, sławić) o przybliżo-
nym znaczeniu ‘niech się sta-
nie sławnym’ (za: SEM cz. 2, 
s. 120). 

STA NISŁ AWOWICZ: 
Stanisławowica, mieszczanina 
Łomzieńskiego dziecię 1712, 
LMŁ 338; nazwisko utworzo-
ne od por. Stanisław (za: SEM 
cz. 2, s. 120) formantem -owicz.

STANISŁAWSKI: Józef 
Stanisławski Plackomendant 
Miasta Departamentowego 
Łomży 1809, KAUŁ 198; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Krpłd: Stanisławów

 (za: SEM cz. 3, s. 184) 
lub od n. msc. Stanisław 
w pow. wadowickim, Stanisła-
wa w pow.tureckim, Stanisła-
wie w pow. tczewskim, świec-
kim, kartuskim (za: NMK s. 
357) formantem -ski [1].

STANISZ: Jakub Stanisz 
1619, LBŁ 113; nazwisko 
utworzone od Stan-isz, formy 
im. Stanisław (za: SEM cz. 1, 
s. 285; SEM cz. 2, s. 121).

STANISZCZYK: Lau-
renty Staniscik 1651, LBŁ 
2700; nazwisko utworzone od 
Stanisz formantem -czyk.

STANISZEWSKI: Jan 
Staniszewski 1878, KOPŁ 
342; nazwisko utworzone 
od n. msc. Maz: Staniszewi-
ce, rad., gm. Chynów; Krpłd: 
Staniszowice (za: SEM cz. 3, 
s. 184) lub od n. msc. Stani-
szewo w pow. średzkim, kar-
tuskim lub n. os. Stanisz (za: 
NMK s. 357-358) formantem 
-(ew)ski [36].

Forma żeńska: Franciszka 
Staniszewska 1755, LBŁ 1095.

STANIURA: Albert Sta-
niura 1619, LBŁ 1086; nazwi-
sko utworzone od im. złożo-
nych typu Stanisław, Stanimir 
(za: NP2, s. 474).

STANIURCZYK: Albert 
Staniurcik 1658, LBŁ 3227; 
nazwisko utworzone od por. 
Staniura formantem -czyk.

STANKIEWICZ: Fran-
ciszka Stankiewicz 1756, LMŁ 
2015; nazwisko utworzone 
od Stan-ko, Stańki-ewic(z) – 
form im. Stanisław (za: SEM 
cz. 2, s. 121) [17]. 

STANKOWSKI: Woj-
ciech Stankowski 1693, KAŚŁ 
125; nazwisko utworzone 
prawdopodobnie od Stanek, 
Stanko – form im. Stanisław 
(za: NMK s. 358) formantem 
-owski. 

(STANULEWICZ) For-
ma żeńska: Marianna Stanu-
lewiczowa 1869, KAZŁ 174; 
nazwisko utworzone prawdo-
podobnie od Stan-ul, formy 
im. Stanisław (za: SEM cz. 
2, s. 121) formantem -ewicz 
[7].
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Mój tydzień z Marilyn 

Czas beztroski 
W 1956 roku, będąc u szczytu kariery, Marilyn Monroe przebywała w Anglii na zdjęciach 

do romantycznej komedii „Książę i aktoreczka”, w której grała u boku Laurence'a Oliviera. Hol-
lywoodzka gwiazda poznała wówczas młodego asystenta reżysera, Colina Clarka. Colin napisał 
pamiętnik o powstawaniu tego filmu i na podstawie jego wspomnień został właśnie nakręcony 
ten film.

Clark towarzyszył aktorce przez cały tydzień. Pamięta dokładnie tamten czas, to była jego 
pierwsza praca. Otarł się wówczas o wielki filmowy świat, który dotychczas podziwiał tylko 
w kinie. 

Jego zadaniem było znalezienie odpowiedniego lokum poza Londynem dla aktorki i jej nie-
dawno poślubionego (czwartego) męża, dramaturga Arthura Millera. Rozpoczynają się zdjęcia, 
a Marilyn sprawia same kłopoty na planie, ma problemy z koncentracją, jest kapryśna, niezde-
cydowana, zagubiona. By odetchnąć spędza tydzień z Colinem Clarkiem, z którym świetnie się 
rozumieją, znajdują wspólny język, śmieją się, żartują, przechadzają po parku, kąpią w Tamizie. 
Według wspomnień Clarka doszło też między nimi do bardziej intymnego zbliżenia. 

Michelle Williams za rolę Marilyn Monroe dostała Złoty Glob i nominację do Oscara.

Mój tydzień z Marilyn
TVP Kultura sobota 20.05, niedziela 13.00

Pół żartem, pół serio

Damska orkiestra
Komedia, z udziałem słodkiej Marilyn Monroe, zaliczana przez krytyków do filmów wszech 

czasów.
Pod koniec szalonych lat dwudziestych, w czasach prohibicji, początku ery swingu i kul-

minacji wojen gangsterskich dwaj bezrobotni muzycy, Jerry i Joe (mistrzowski duet Jack Lem-
mon i Tony Curtis), są przypadkowo świadkami mafijnego mordu w dniu świętego Walentego. 
Wiedzą za dużo, więc nie pozostaje im nic innego, jak zwiać najdalej, jak to możliwe. Jedynym 
ratunkiem okazuje się ucieczka z Chicago na Florydę i to w kobiecym przebraniu. Jako Daphne 
i Josephine angażują się do żeńskiej orkiestry, z którą mają koncertować na Florydzie. Ich pech 
polega na tym, że w słynnym kurorcie na Florydzie właśnie odbywa się zjazd gangsterów. 

Ale na horyzoncie pojawia się Sugar Kane Kowalczyk, mistrzyni kręcenia biodrami, trzepota-
nia rzęsami oraz gry na ukulele, czyli Marilyn Monroe. I wywiera piorunujące wrażenie na Joe…

Pewnie nie wiesz...
Do najdłużej nagrywanej sceny w filmie, która trafiła także do Księgi Guinnessa, należy krótkie 

ujęcie z Marilyn Monroe. Miała zajrzeć do szuflady i zapytać „Gdzie jest bourbon?”. Mówiła: „Gdzie 
jest whisky?”, „Gdzie jest butelka?” lub „Gdzie jest bonbon?” Reżyser, Billi Wilder wkleił kartkę z tek-
stem do jednej z szuflad. Monroe nie mogła się zorientować, w której szufladzie jest kartka. Wilder 
wkleił je we wszystkich. Jak podaje IMDb (największa na świecie internetowa baza danych na temat 
filmów i ludzi z nimi związanych) tę scenę nagrywano 59 razy. 

Scenę, w której Monroe wypowiada słowa „To ja, Sugar” powtarzano kilkadziesiąt razy, ponie-
waż za każdym razem Marylin mówiła „Sugar, to ja”.

Ponieważ Monroe miała problemy z zapamiętaniem swoich kwestii więc Wilder wypisywał je dla 
niej na tablicy. Kiedy Sugar rozmawia przez telefon pod koniec filmu można zobaczyć, że aktorka 
wodzi oczami od lewej do prawej, po prostu odczytuje swoje kwestie.

Jej partnerzy z plany zwykli zakładać się, ile dubli będzie potrzeba, żeby aktorka w końcu wypo-
wiedziała swój tekst poprawnie.

Reżyser, w planach, nie chciał, aby rolę Sugar zagrała Marilyn Monroe. Do tej roli były brane pod 
uwagę Elizabeth Taylor i Audrey Hepburn.

Marilyn Monroe chciała, aby film został nakręcony w kolorze (jej umowa przewidywała, że wszyst-
kie jej filmy będą kolorowe), ale przekonano ją, by zgodziła się na film czarno-biały, ponieważ makijaż 
Josephine i Daphne nadawał ich twarzom zielony odcień, czego w wersji czarno-białej nie widać.

Podobno Orry-Kelly (projektant kostiumów) w czasie przymiarki, na wpół żartobliwie powie-
dział do Monroe: „Tony Curtis ma ładniejszy tyłek niż ty”. Wtedy aktorka rozpięła bluzkę i powie-
działa: „Tak, ale nie ma takich cycków!”.

Plotki mówią, że filmowcy wybrali ukulele (niewielka gitara) jako instrument dla Marilyn Mon-
roe, ponieważ pozwolił uwidocznić jej piersi.

Billy Wilder oficjalnie powiedział, że spóźnienia gwiazdy na plan, jej nieprzygotowanie, koszto-
wało produkcję około pół miliona dolarów. 

Film zarobił w kinach na świecie 25 milionów dolarów (premiera w 1959 roku), kosztował pra-
wie 3 miliony.

W 2008 roku w Kalifornii pewien mężczyzna znalazł w swojej szafie małą czarną sukienkę. Rze-
czoznawcy ustalili, że to sukienka Marilyn Monroe z filmu „Pół żartem, pół serio”. Jej wartość osza-
cowano na 250 tys. dolarów. 

Pół żartem, pół serio
TVP Kultura niedziela 20.05

Prawdziwe oblicze Arabii Saudyjskiej
Focus TV piątek 21.35

Materiały nakręcone telefonami 
komórkowymi w Arabii Saudyjskiej 
ukazują sytuację w więzieniach, pu-
bliczne wymierzanie kar chłosty i ka-
mienowania, tłumienie zamieszek po-
litycznych. 

Zostały nakręcone przez podziemną 
sieć aktywistów politycznych i działaczy 
na rzecz praw człowieka, w ciągu sześciu 
miesięcy, w sytuacjach i miejscach, do któ-
rych wcześniej nie dotarła żadna kamera. 
Ukazują brutalność policji religijnej oraz 

olbrzymią dysproporcję między bogatą 
elitą kraju, a biedotą. 

Religijna policja, nazywana tu „Ko-
mitetem Krzewienia Cnót i Zapobiegania 
Złu”, patroluje ulice wyposażona w bicze, 
których używa szczególnie w stosunku do 
kobiet. Kobiety traktowane są przez prawo 
szariatu, prawo oparte o Koran, jako ludzie 
drugiej kategorii. Jednak nie tylko kobiety 
są traktowane brutalnie. Każdy, kto kry-
tycznie wypowie się o islamskim reżimie 
Saudów może liczyć na ciężkie więzienie.

Film ukazał również zwłoki domnie-
manych złodziei powieszonych na budow-
lanych żurawiach. Ciała wisiały pięć dni. 
W Arabii Saudyjskiej kara śmierci grozi za 
zabójstwo, uczestnictwo w proteście po-
litycznym, gwałt, apostazję (porzucenie 
religii), rozbój, przestępstwa narkotyko-
we, przejawianie skłonności homoseksu-
alnych i czary.

Szokujące zdjęcia komentowane są 
przez angielskich i amerykańskich dyplo-
matów. Rozmawiają oni o zaangażowaniu 

saudyjskiej monarchii we wspieranie mię-
dzynarodowego terroryzmu oraz prowa-
dzenie własnej, wysoce kontrowersyjnej 
polityki wobec krajów sąsiednich, jak Iran 
czy Jemen.

Arabia Saudyjska jest jedną z nielicz-
nych obecnie na świecie monarchii abso-
lutnych. Krajem rządzi król i premier Sal-
man ibn Abd al-Aziz Al Su’ud, noszący też 
tytuł „Strażnika Dwóch Świątyń”. W pań-
stwie nie ma konstytucji. Działalność par-
tii politycznych jest zakazana.

     Prawdziwe oblicze         Arabii Saudyjskiej

Podglądanie       monarchii

Jak Oskar komunę obalał

Kosmiczna 
łączność
Za pomocą satelity Oscar-7, 

w okresie stanu wojennego – latem 
1982 roku, działacze Solidarności 
Walczącej, podziemnej organiza-
cji, przekazywali światu informa-
cje o komunistycznej dyktaturze 
w Polsce. 

Życie w stanie wojennym 
wiązało się z setkami zakazów, 
ustanowiono oficjalną cenzurę 
korespondencji, wyłączono te-
lefony i konfiskowano radiowy 
sprzęt nadawczy. Elektronicy 
Politechniki Wrocławskiej zwią-
zani z Solidarnością przystąpili 
do poszukiwania możliwości 
komunikowania się pomiędzy 
miastami. Powstały urządzenia 
do podsłuchiwania częstotli-

wości wykorzystywanych przez 
MO i SB, podejmowano próby 
puszczania w eter audycji pod-
ziemnej rozgłośni radiowej. 
Jednym z ciekawych pomysłów 
było podłączenie się do siatki 
drutów elektrycznych Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji we Wrocławiu. Celem było 
wykorzystywanie całej sieci trak-
cyjnej wrocławskich tramwajów 
jako jednej wielkiej anteny. 

Koordynujący odbudowę taj-
nych zakładowych komórek NSZZ 
Solidarność Tadeusz Świerczewski 
oraz „trzech doktorów”(Kornel 
Morawiecki, Zdzisław Ojrzyń-
ski i Jan Pawłowski) postanowili 
podjąć próbę nawiązania łączności 
z podziemną Solidarnością z Trój-
miasta oraz z przyjaciółmi z Za-
chodu za pomocą satelity teleko-
munikacyjnego.

Jak Oskar komunę obalał
TVP Historia niedziela 16.20

Amerykańska mafia

Policjanci  
i gangsterzy
Amerykańska mafia do lat siedemdzie-

siątych XX wieku była najpotężniejszą orga-
nizacją przestępczą w Stanach Zjednoczo-
nych. Stworzyła imperium zbrodni oparte 
na władzy i przemocy. Dzięki opowieściom 
członków mafii oraz policjantów, którzy ich 
ścigali, zagłębiamy się w przestępczy pół-
światek USA. 

Każdy odcinek prezentuje kolejne de-
kady działalności mafii i prób jej rozpraco-
wania, począwszy od 1970 roku, a kończąc 
na latach współczesnych. Program skupia 
się na pięciu mafijnych rodach z Nowe-
go Jorku i Filadelfii: Bonanno, Colombo, 
Gambino, Genovese i Lucchese. Widzowie 
dowiedzą, w jaki sposób mafie zdobywały 
wpływy, przejmowały kontrolę nad polity-
ką i przemysłem oraz jak walczyły ze stró-
żami prawa.

W odcinku pierwszym, historia z począt-
ku lat 70. ubiegłego wieku, gdy tajny agent 
FBI, Joseph Dominick Pistone (pseudonim 
Donnie Brasco) infiltrował rodzinę przestęp-
czą Bonanno i doprowadził do upadku or-
ganizacji. Zebrane przez Brasco dowody do-
prowadziły do ponad 200 aktów oskarżenia 
i ponad 100 wyroków skazujących. Rodziny 
mafijne z Nowego Jorku ustanowiły nowe za-
sady, aby udaremnić przyszłą infiltrację: nowy 
członek, zanim zostanie żołnierzem organiza-
cji, musi kogoś zabić, a dwóch członków ro-
dziny musi za niego ręczyć swoim życiem.

Amerykańska mafia
TVP Historia piątek 23.15 

Joseph Dominick Pistone 
(ur.1939 r) i jego rodzina 
nadal żyją w nieujawnionym 
miejscu w New Jersey. W 1986 
roku agent przeszedł na 
emeryturę i obecnie pracuje 
jako konsultant FBI, prowadzi 
wykłady, jest także autorem 
kilku książek.
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Mój tydzień z Marilyn 

Czas beztroski 
W 1956 roku, będąc u szczytu kariery, Marilyn Monroe przebywała w Anglii na zdjęciach 

do romantycznej komedii „Książę i aktoreczka”, w której grała u boku Laurence'a Oliviera. Hol-
lywoodzka gwiazda poznała wówczas młodego asystenta reżysera, Colina Clarka. Colin napisał 
pamiętnik o powstawaniu tego filmu i na podstawie jego wspomnień został właśnie nakręcony 
ten film.

Clark towarzyszył aktorce przez cały tydzień. Pamięta dokładnie tamten czas, to była jego 
pierwsza praca. Otarł się wówczas o wielki filmowy świat, który dotychczas podziwiał tylko 
w kinie. 

Jego zadaniem było znalezienie odpowiedniego lokum poza Londynem dla aktorki i jej nie-
dawno poślubionego (czwartego) męża, dramaturga Arthura Millera. Rozpoczynają się zdjęcia, 
a Marilyn sprawia same kłopoty na planie, ma problemy z koncentracją, jest kapryśna, niezde-
cydowana, zagubiona. By odetchnąć spędza tydzień z Colinem Clarkiem, z którym świetnie się 
rozumieją, znajdują wspólny język, śmieją się, żartują, przechadzają po parku, kąpią w Tamizie. 
Według wspomnień Clarka doszło też między nimi do bardziej intymnego zbliżenia. 

Michelle Williams za rolę Marilyn Monroe dostała Złoty Glob i nominację do Oscara.

Mój tydzień z Marilyn
TVP Kultura sobota 20.05, niedziela 13.00

Pół żartem, pół serio

Damska orkiestra
Komedia, z udziałem słodkiej Marilyn Monroe, zaliczana przez krytyków do filmów wszech 

czasów.
Pod koniec szalonych lat dwudziestych, w czasach prohibicji, początku ery swingu i kul-

minacji wojen gangsterskich dwaj bezrobotni muzycy, Jerry i Joe (mistrzowski duet Jack Lem-
mon i Tony Curtis), są przypadkowo świadkami mafijnego mordu w dniu świętego Walentego. 
Wiedzą za dużo, więc nie pozostaje im nic innego, jak zwiać najdalej, jak to możliwe. Jedynym 
ratunkiem okazuje się ucieczka z Chicago na Florydę i to w kobiecym przebraniu. Jako Daphne 
i Josephine angażują się do żeńskiej orkiestry, z którą mają koncertować na Florydzie. Ich pech 
polega na tym, że w słynnym kurorcie na Florydzie właśnie odbywa się zjazd gangsterów. 

Ale na horyzoncie pojawia się Sugar Kane Kowalczyk, mistrzyni kręcenia biodrami, trzepota-
nia rzęsami oraz gry na ukulele, czyli Marilyn Monroe. I wywiera piorunujące wrażenie na Joe…

Pewnie nie wiesz...
Do najdłużej nagrywanej sceny w filmie, która trafiła także do Księgi Guinnessa, należy krótkie 

ujęcie z Marilyn Monroe. Miała zajrzeć do szuflady i zapytać „Gdzie jest bourbon?”. Mówiła: „Gdzie 
jest whisky?”, „Gdzie jest butelka?” lub „Gdzie jest bonbon?” Reżyser, Billi Wilder wkleił kartkę z tek-
stem do jednej z szuflad. Monroe nie mogła się zorientować, w której szufladzie jest kartka. Wilder 
wkleił je we wszystkich. Jak podaje IMDb (największa na świecie internetowa baza danych na temat 
filmów i ludzi z nimi związanych) tę scenę nagrywano 59 razy. 

Scenę, w której Monroe wypowiada słowa „To ja, Sugar” powtarzano kilkadziesiąt razy, ponie-
waż za każdym razem Marylin mówiła „Sugar, to ja”.

Ponieważ Monroe miała problemy z zapamiętaniem swoich kwestii więc Wilder wypisywał je dla 
niej na tablicy. Kiedy Sugar rozmawia przez telefon pod koniec filmu można zobaczyć, że aktorka 
wodzi oczami od lewej do prawej, po prostu odczytuje swoje kwestie.

Jej partnerzy z plany zwykli zakładać się, ile dubli będzie potrzeba, żeby aktorka w końcu wypo-
wiedziała swój tekst poprawnie.

Reżyser, w planach, nie chciał, aby rolę Sugar zagrała Marilyn Monroe. Do tej roli były brane pod 
uwagę Elizabeth Taylor i Audrey Hepburn.

Marilyn Monroe chciała, aby film został nakręcony w kolorze (jej umowa przewidywała, że wszyst-
kie jej filmy będą kolorowe), ale przekonano ją, by zgodziła się na film czarno-biały, ponieważ makijaż 
Josephine i Daphne nadawał ich twarzom zielony odcień, czego w wersji czarno-białej nie widać.

Podobno Orry-Kelly (projektant kostiumów) w czasie przymiarki, na wpół żartobliwie powie-
dział do Monroe: „Tony Curtis ma ładniejszy tyłek niż ty”. Wtedy aktorka rozpięła bluzkę i powie-
działa: „Tak, ale nie ma takich cycków!”.

Plotki mówią, że filmowcy wybrali ukulele (niewielka gitara) jako instrument dla Marilyn Mon-
roe, ponieważ pozwolił uwidocznić jej piersi.

Billy Wilder oficjalnie powiedział, że spóźnienia gwiazdy na plan, jej nieprzygotowanie, koszto-
wało produkcję około pół miliona dolarów. 

Film zarobił w kinach na świecie 25 milionów dolarów (premiera w 1959 roku), kosztował pra-
wie 3 miliony.

W 2008 roku w Kalifornii pewien mężczyzna znalazł w swojej szafie małą czarną sukienkę. Rze-
czoznawcy ustalili, że to sukienka Marilyn Monroe z filmu „Pół żartem, pół serio”. Jej wartość osza-
cowano na 250 tys. dolarów. 

Pół żartem, pół serio
TVP Kultura niedziela 20.05
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Szczurek Remy chciałby zostać szefem kuchni w jednej z wykwintnych paryskich restauracji. Obdarzony 
niezwykłym zmysłem powonienia i smaku Remy uważa, że ma ku temu wszelkie predyspozycje. Na nic zdaje 
się presja rodziny, która najchętniej widziałaby go w roli śmietnikowego gryzonia. 

Kiedy marzenia o byciu kucharzem pękają niczym bańka mydlana, nieoczekiwanie w jego życiu pojawia 
się Linguini, pomocnik kuchenny, któremu grozi utrata pracy. Połączy ich niezwykła przyjaźń, w wyniku 
której kulinarny świat Paryża przewróci się do góry nogami.

Ratatuj
Polsat sobota 20.05, niedziela 10.45

Czerwony Kapturek – prawdziwa historia

Kryminalna zagadka
Zapomnij o wszystkim, co wiesz o Czerwonym Kap-

turku! To alternatywna wersja historii.
Historia rozpoczyna się w tradycyjny sposób: Czer-

wony Kapturek odwiedza swoją babcię, ale na jej miejscu 
widzi wilka. Staruszka jest uwięziona w szafie, a do domku 
wpada bohaterski drwal. 

Cała czwórka staje się obiektem śledztwa prowadzo-
nego przez Policjanta. Zarzuty są poważne – wkroczenie 
na teren prywatny, włamanie, zakłócanie spokoju, napaść 
z zamiarem zjedzenia, posługiwanie się siekierą bez zezwo-
lenia. Każdy z podejrzanych przedstawia inną wersję wyda-
rzeń, a detektyw musi połączyć ich opowieści.

Czerwony Kapturek – prawdziwa historia
TV Puls2 sobota 14.00

ParaNorman

Klątwa wiedźmy
W małym miasteczku Blithe Hollow w Massachusetts 

mieszka chłopiec, który rozmawia z duchami, w tym ze 
swoją zmarłą babcią. Nikt mu nie wierzy, jest więc obiek-
tem kpin ze strony rówieśników. Podczas próby szkolnego 
przedstawienia upamiętniającego 300. rocznicę egzekucji 
miejscowej wiedźmy, Norman ma dziwną wizję. Niedłu-
go potem spotyka obłąkanego wuja Prenderghasta, który 
mówi o klątwie wiszącej nad miastem. Legendarna wiedź-
ma postanowiła zemścić się zza grobu na mieszkańcach za 
krzywdy z przeszłości. Tylko Norman, dzięki umiejętności 
rozmawiania z zombie może uratować miasto.

Para Norman, TVN7 sobota 11.55

Nowe szaty króla

Koronowana lama
Arogancki i wyniosły król Kuzko zostaje zamieniony 

w lamę przez swoją przebiegłą doradczynię Yzmę i jej gier-
mka Kronka. Para uknuła niecny plan pozbawienia władcy 
tronu, by móc przejąć rządy w królestwie. By odzyskać ludz-
ką postać, samolubny i rozkapryszony władca musi zmienić 
swe zachowanie i zyskać przyjaźń sympatycznego wieśniaka 
o imieniu Pacza, którego jako władca skrzywdził niesprawie-
dliwym wyrokiem. Nowi sprzymierzeńcy pokonują dzielące 
ich różnice i rzucają się w wir zabawnej, szalonej przygody.

Pewnie nie wiesz...
Imię Kuzco pochodzi od nazwy starożytnej stolicy Inków 

- Cuzco
Imię Pacza oznacza „ziemia” w języku inków.
Praca nad filmem trwała kilka lat, a udział w niej wzięło 

400 artystów rysowników i 300 techników.
Żona Paczy, Chicha, jest w ciąży – jest to pierwszy film wy-

twórni Disneya w którym pokazano kobietę w ciąży.
Nowe szaty króla, TV Puls2 niedziela 10.40

Ratatuj

Szczur  
w kuchni
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W sobotę 20 czerwca odbyła się druga 
edycja Historycznego Rajdu Pamię-
ci - Czerwony Bór 2020. Bitwa, która 
przed 76. laty rozegrała się w lasach 
pod tą miejscowością, była jednym 
z najkrwawszych starć partyzanckich 
w naszym regionie w czasie drugiej 
wojny światowej. Zginęło w niej około 
100 polskich żołnierzy.

Jak relacjonuje łomżyński 
magistrat z tej okazji do Grodu 
nad Narwią w prawdziwie histo-
rycznej scenerii, na wozach żeleź-
niakach i z atrapami broni sprzed 
kilkudziesięciu lat, zawitała gru-
pa trzydziestu rekonstruktorów. 
Wszyscy to pasjonaci skupieni 
wokół Związku Żołnierzy Na-
rodowych Sił Zbrojnych Okręg 
Łomża. 

- Pamięć o bitwie pod Czer-
wonym Borem zanika. Chcie-
liśmy w ten sposób upamiętnić 
ofiary tamtych wydarzeń, żeby-
śmy pamiętali, że tutaj na zie-
mi łomżyńskiej nasi dziadkowie 
i pradziadkowie oddali życie za 
to, żeby Polska była wolna, nie-
podległa i suwerenna – mówi 
Dariusz Syrnicki, który od lat an-
gażuje się w akcje upamiętniające 
wydarzenia historyczne.

Jak ważna jest pielęgnacja 
przeszłości i pamięć o przod-
kach, podkreśla historyk i publi-
cysta Leszek Żebrowski. 

- Lokalnie to wydarzenie było 
znane, ludzie o nim wiedzie-
li. Natomiast w skali kraju po-
szło w zapomnienie. Dla mnie to 
o tyle ważne ze względu na trady-

cję rodzinną. Mój ojciec był do-
wódcą oddziału AK. Wielokrot-
nie z nim tu przyjeżdżałem od 
lat 60. To wszystko wydawało się 
być oczywiste, natomiast moi ró-
wieśnicy w szkole w Warszawie 

nie mieli o tym żadnego pojęcia. 
Ta wiedza nie była przekazywa-
na z różnych względów i wyrosło 
pokolenie "obdarte z przeszłości". 
Teraz powoli wracamy do tego – 
opowiada Leszek Żebrowski.

Polscy partyzanci zaczę-
li koncentrować swoje siły 
w Czerwonym Borze w połowie 
czerwca 1944 roku. Zgrupowa-
niu dowodził kpt. Jan Buczyń-
ski "Jacek" z AK, jego zastępca-
mi byli Zygmunt Przeździecki 
"Wiesław" i Jerzy Klimaszewski 
"Ikar", zaś grupą NSZ dowodził 
kpt. Antoni Kozłowski "Biały". 
Planowali oni odbicie z więzie-
nia w Łomży przetrzymywa-
nych tam przez Niemców 150 
mieszkańców Zambrowa i oko-
lic. Do ich rozbicia okupanci 
skierowali, według różnych źró-
deł od 2,5 do 5 tysięcy żołnie-
rzy. Krwawe starcie rozegrało 
się 23 czerwca w okolicznych 
lasach, zginęło w nim około 100 
Polaków. Bitwa okolicach Czer-
wonego Boru uważana jest za 
największe partyzanckie starcie 
drugie wojny światowej w na-
szym regionie.

Znany dziennikarz i popularyzator hi-
storii Bogusław Wołoszański kolejny 
raz odwiedził Nowogród. Tym razem 
nagrywał nową serię programów "Taj-
na historia XX wieku", która wkrótce 
ukaże się na antenie Polsat Play. Jed-
nodniowy plan zdjęciowy w Nowogro-
dzie był bardzo intensywny. 

Jak informuje Urząd Miasta 
w Nowogrodzie, od rana trwały 
nagrania przy schronie bojowym 
zlokalizowanym w okolicy mo-
stu w Nowogrodzie, gdzie od lat 
odbywa się rekonstrukcja walk 
z 1939 roku. Kolejne ujęcia reali-
zowane były przy ciężkim schro-
nie bojowym w lesie pod Nowo-
grodem z charakterystycznymi 
dwiema stalowymi kopułami bo-

jowymi, na linii obrony Narew 
- Biebrza. Ostatnie ujęcia pod 
Nowogrodem powstawały przy 
średnim schronie położonym 
najdalej od głównej linii obrony.

To druga wizyta Bogusła-
wa Wołoszańskiego w Nowo-
grodzie. Poprzednio nagrywał 
w 2016 roku. Dziennikarz kolej-
ny raz chce przypomnieć boha-
terską walkę żołnierzy polskich 
pod Nowogrodem.

Przypomnijmy, że 7 września 
rozpoczęło się bezpośrednie ude-
rzenie nieprzyjaciela na główną 
linię obrony. Nowogrodu broni-
ły oddziały 33 pułku z 18 dywi-
zji piechoty wchodzącej w skład 
Samodzielnej Grupy Operacyj-

nej „Narew”. Na odcinku Janko-
wo-Szablak atak nieprzyjaciela 
odpierał trzeci batalion 33 pułku 
piechoty pod dowództwem ma-
jora Józefa Sikory, który nakazał 
zniszczenie mostu na Narwi by 
uniemożliwić dotarcie nieprzyja-
ciela na przeciwległy brzeg rzeki. 
W nocy z 7 na 8 września Niemcy 
podjęli próbę sforsowania Narwi 
przy wsparciu artylerii i broni ma-
szynowej – na drugi brzeg dotar-
ła tylko jedna łódź, której załoga 
została zlikwidowana. 8 września, 
kosztem wielkich strat, oddziały 
niemieckie zdobyły przyczółek 
lecz kontratak 8 kompani 33 puł-
ku piechoty zmusił je do wycofa-
nia się na pozycje wyjściowe na 

prawym brzegu rzeki. W trakcie 
tych walk, na pozycji pod Szabla-
kiem, poległ dowódca 8 kompa-
nii, porucznik Tarczałowicz oraz 
około połowa stanu żołnierzy 
kompanii. Płk Lucjan Stanek – 
dowódca pułku, skierował w ten 
rejon 5 kompanię z Jednaczewa. 
Ponownie odtworzono poprzed-
nią pozycję. Nie mogąc poradzić 
sobie z twardą obroną Polaków, 
Niemcy ściągnęli w okolice No-
wogrodu przeciwlotnicze działa 
88 mm. 9 września ogniem tych 
armat, nieprzyjaciel zniszczył 
trzy polskie schrony, co umożli-
wiło zdobycie na stałe przyczółka 
na lewym brzegu Narwi. W toku 
dalszych działań Niemcy wypar-

li polskie oddziały na trzecią linię 
obrony za Nowogrodem. Zało-
gi schronów musiały prowadzić 
dalszą walkę w osamotnieniu. Do 
wieczora 10 września, wszystkie 
polskie umocnienia zostały zdo-
byte. W czasie walk Nowogród 
został zniszczony w ponad 90 %.

Na terenie gminy i Nowogro-
du znajdują się trzy linie umoc-
nień z czasów II wojny światowej 
– linia schronów bojowych SGO 
„Narew” (1939 r.), sowiecka linia 
Mołotowa (1941 r.) i bunkry nie-
mieckiej linii obrony z 1944 r.

Program "Tajna historia XX 
wieku" z Nowogrodu będzie 
można zobaczyć jesienią na ante-
nie telewizji Polsat Play.

Uczcili pamięć poległych 
w Czerwonym Borze

 „Tajna historia XX wieku” w Nowogrodzie  
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Dotacja  
na linię Śniadowo-Łomża

Zarząd Województwa przyznał ponad 4 miliony złotych dofinansowania z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na przygoto-
wanie dokumentacji na rewitalizację linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo 
– Łomża dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji przedprojek-
towej i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej wraz z wy-
maganymi prawem pozwoleniami i uzgodnieniami, niezbędnymi do 
zrealizowania robót budowlanych. Składa się na to: opracowanie re-
zultatów studium wykonalności dla etapu realizacji robót budowla-
nych, koncepcja programowo-przestrzenna, decyzja o środowisko-
wych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dokumentacja 
projektowa budowlana i wykonawcza.

Wartość tej inwestycji wynosi blisko 6 milionów złotych, a dofi-
nansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego to 4 miliony 100 tysięcy złotych.

Artur Kosicki, marszałek województwa pod-
laskiego oraz Bohdan Paszkowski, wojewoda 
podlaski  podpisali umowę w ramach Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych na realiza-
cję połączeń przez spółkę PKS Nova. Pozwoli to 
na sfinansowanie 21 linii autobusowych. W spo-
tkaniu wzięli udział również m.in. Rafał Weber, 
wiceminister infrastruktury i senator Jacek Bo-
gucki.

W ramach Funduszu Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych podpisana została 
umowa między marszałkiem wojewódz-
twa podlaskiego a wojewodą, na realizację 
połączeń przez spółkę PKS Nova. Dzię-
ki temu, przedsiębiorstwo transportowe 
wznowi funkcjonowanie 21 linii autobu-
sowych. Nowe połączenia kosztować będą 
łącznie 9,8 mln zł, z czego 5,8 mln zł po-
chodzi właśnie z  funduszu. Umowa, ktorą 
zrealizuje spółka PKS Nova, będzie obo-
wiązywać do końca 2020 r.

Jak wskazywał Rafał Weber, nadrzęd-
nym celem Ministerstwa Infrastruktury  
jest walka z wykluczeniem komunikacyj-
nym. 

- W ramach tego instrumentu realizuje-
my duże kontrakty o łącznej wartości 166 
mld zł. Na tyle opiewa znowelizowany pro-
gram budowy dróg krajowych i autostrad, 
który decyzją premiera został zwiększony 
właśnie o kolejne inwestycje drogowe - 
wyjaśnia wiceminister infrastruktury.

Innym projektem w walce z wyklucze-
niem komunikacyjnym ma być program 
100 obwodnic w sieci dróg krajowych 
o łącznej długości ok. 820 km. W cią-
gu najbliższych 10 lat zrealizowanych ma 
być 100 zadań polegających na budowie 
obejść tych miast, które do tej pory nie 
miały takich inwestycji.

Następny projekt to modernizacja pol-
skich kolei, w których rząd widzi duży po-
tencjał transportowy.

- Robimy wszystko, aby polska ko-
lej była dostosowana do standardów XXI 
wieku. Dlatego program kolejowy, któ-
ry zakłada wydatkowanie ponad 76 mld 
zł, jest ważnym i skutecznym elementem 
walki z wykluczeniem komunikacyjnym. 
W 2019 r. z oferty polskich przewoźników 

kolejowych skorzystało ponad 336 mln 
pasażerów- mówi Rafał Weber.

Podczas spotkania podkreślono jak 
ważny jest także Fundusz Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych , którego celem jest 
wspieranie i przywracanie lokalnych połą-
czeń. Dzięki temu, podpisano umowę na 
wznowienie 21 połączeń linii autobuso-
wych w województwie podlaskim.

- Jestem przekonany, że te linie wy-
korzystywane będą przez mieszkańców 
regionu, by w sposób bezpieczny i kom-
fortowy komunikować się nie tylko z Bia-
łymstokiem, ale i ze stolicami powiatów 
czy gmin. Właśnie tak powinna wyglądać 
bardzo dobra oferta przewozowa - dodaje 
Rafał Weber.

Budowa dróg, lepsza komunikacja, czy 
szerzej rozwój infrastruktury to także pra-
widłowa i skuteczna współpraca między 
samorządowcami a urzędem wojewódz-
kim, co pozwala wykorzystywać chociaż-
by środki z funduszu. 

- Cieszę się z tego mechanizmu ja-
kim jest FRPA, a także, iż mimo pande-

mii zmienione zostały przepisy w zakresie 
dofinansowania samorządów, jeśli chodzi 
o połączenia autobusowe. 22 maja ogłosi-
liśmy kolejny nabór wniosków w tej dzie-
dzinie - mówi Bohdan Paszkowski.

Wojewoda podlaski przyznał, że ma-
jowy nabór cieszył się sporym powodze-
niem wśród jednostek samorządu teryto-
rialnego. Ogółem wpłynęło 11 wniosków, 
dzięki którym przybędzie 37 połączeń au-
tobusowych na łączną długość ok. 2,7 tys. 
km.

Marszałek województwa podlaskie-
go Artur Kosicki wskazywał, że będą po-
wstawać kolejne połączenia autobusowe, 
a dobrą korelację na linii rząd - samo-
rząd można zauważyć właśnie w związ-
ku z podpisaną umową realizowaną przez 
spółkę PKS Nova. Zapewniono również, 
iż to dopiero początek, a przedsiębior-
stwo nadal będzie rozwijane, gdyż jest 
istotne z punktu widzenia zabezpieczenia 
podstawowych potrzeb mieszkańców re-
gionu. Ponadto, marszałek dziękował tak-
że Ministerstwu Infrastruktury za stwo-
rzenie Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych.

Natomiast senator Jacek Bogucki za-
uważył, że mimo trudnej sytuacji w związ-
ku z pandemią SARS-CoV-2 znajdują się 
środki na inwestycje i budowę kolejnych 
dróg,  główne ciągi komunikacyjne, ale też 
na mniejsze, samorządowe, które ważne są 
dla lokalnych mieszkańców.

Wśród przywracanych połączeń jest 
kilka, z których korzystać będą mo-
gli mieszkańcy Ziemi Łomżyńskiej. To 
m. in. kursy:  Łomża - Białowieża przez 
Wiznę, Zawady, Jeżewo Stare, Tykocin, 
Choroszcz, Białystok;  Grajewo - Suwał-
ki przez Podchoinki, Rajgród, Nowin-
kę, Augustów; Grajewo - Białystok przez 
Goniądz, Mońki;  Kolno - Goniądz przez 
Łomżę, Wiznę, Zawady, Jeżewo Stare, 
Tykocin, Choroszcz, Białystok; Ciecha-
nowiec - Białystok przez Brańsk, Łapy; 
Ciechanowiec – Siemiatycze przez Per-
lejewo;  Zambrów – Szaciły przez Rutki 
Kossaki, Jeżewo Stare, Białystok, Supraśl, 
Kruszyniany;  Białystok - Zambrów przez 
Bokiny, Sokoły, Wysokie Mazowieckie; 
Zambrów - Kolno przez Czerwony Bór, 
Łomżę, Mały Płock. 

Władze województwa wznowią 21 linii autobusowych w regionie

Podpisanie umowy  w Białymstoku między  Bohdanem Paszkowskim wojewodą podlaskim, a Arturem Kosickim marszałkiem województw podlaskiego  
w sprawie 21 linii autobusowych  PKS Nova
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Od 21.04.2020 r. w Tygodniku 
Narew publikujemy fragmenty 
tomu 3 „Meandrów losu”. Auto-
rem jest Zenon Krajewski. Akcja 
w tym tomie dzieje się w ciągu 
kilkunastu dni po ataku Niemiec 
na Sowiety w 1941 r. i doty-
czy początków Holocaustu na 
naszych ziemiach. To zdaniem 
autora najważniejszy tom w ca-
łym jego cyklu powieściowym.

W domu zastał w du-
żym pokoju wszystkich tro-
je z młodszych dzieci Le-
wantów, Berka, Nohema 
i Naomi, a także Rache-
lę i Hannah krzątające 
się w kuchni. Bez słowa 
usiadł w salonie przy sto-
le i utkwił wzrok w ja-
kiś punkt ponad głowami 
dzieci. Natychmiast po-
deszła do niego Hannah, burząc 
jego bujną czuprynę.

- Co to, poszedłeś po ogień 
do Mejera? – spytała z tak dobrze 
znaną Elianowi zadziornością.

- Wróciłem tak szybko, bo nie 
ma on dziś żadnych pacjentów, 
a dłuższe przebywanie z nim sam 
na sam grozi załamaniem nerwo-
wym.

- Jak to? – Hannah aż przysia-
dła obok, zaciekawiona.

- A tak to, że Mejer stracił du-
cha, że tak powiem i spodziewa 
się po Niemcach najgorszego 
– Wiernik spojrzał z obawą na 
dzieci Lewentów. – Od Polaków 
też, swoją drogą, niczego dobre-
go nie oczekuje. Słuchać jego 
dłużej niż kwadrans nie mogłem. 
Musiałem wyjść. Co gorsza, oba-
wiam się, że ma rację. Chociaż 
wątpię czy w całej rozciągłości.

- Panikarzu jeden. Masz mi 
zdać pełną relację w naszym po-
koju i to zaraz. Idziemy. Nie bę-
dziesz mi tu dzieci straszył.

- Te dzieci, zauważ, niewiele 
młodsze od ciebie. Szczególnie ci 
dwaj. Też dużo wiedzą – mruknął 
raczej do siebie, ale posłusznie 
powlókł się za swoją żoną do ich 
pokoju. Gdy zamknął drzwi za 
sobą, gwałtownie odwróciła się 
do niego. On natychmiast przy-
ciągnął ją do siebie i pocałował. 
Oddała mu pocałunek, tuląc się 
do niego.

- Dobrze, że Natanem zaj-
muje się mała Naomi. Nie mów 
wszystkiego, co wiesz i myślisz, 
przy dzieciach - wyszeptała.

- Ładne mi dzieci. Jeden już 
dorosły, a drugi też niedługo nim 

będzie. Tylko Naomi to jeszcze 
dziecko.

- To przez wzgląd na nią 
oszczędź im swoich głębokich 
przemyśleń, dobrze? To właśnie 
chciałam ci powiedzieć. Mi mo-
żesz powiedzieć wszystko, ale 
tutaj, w naszym pokoju. Co tam 
u Mejera właściwie się stało? – 
Hannah usiadła na łóżko, Eliano-
wi wskazując miejsce obok.

- Wygląda na to, że trzeba 
było nam wyjechać do Łomży. 
Mejer chyba uważa, że w mniej-
szych miasteczkach może dojść 
do pogromów.

- Powiedział ci to wprost?
- Nie, ale tak wywnioskowa-

łem z tego, co mówił. A jak wra-
całem, dwie zapijaczone polskie 
mordy nie zawahały się pokazać 
mi gest szyi. To znaczy, że wielu 
wśród Polaków nie ma nic prze-
ciwko akcji „rżnij Żyda”. Za dzień, 
dwa będą nam to mówić otwarcie.

- To co robić, Eli, co robić?
- A bo ja wiem? – wzruszył 

ramionami w poczuciu bezrad-
ności. – Głupi jestem. Wyjechać 
właśnie teraz nie możemy. Na 
drogach mogą być Niemcy. Nie 
narażę Ciebie i Natana na spo-
tkanie z nimi. Lepiej przeczekać 
te kilka dni tutaj, nawet siedząc 
w piwnicy.

- Wola Twoja, Panie! – wes-
tchnęła Hannah. - Co ma być to 
będzie. Musimy tu zostać i przy-
jąć los jaki jest nam przeznaczo-
ny – dodała z rezygnacją, przytu-
lając się do Eliana.

- Carl Gustaw Jung, Niemiec, 
psycholog przecież, powiedział 

wiele lat temu znamienne zdanie.
- Jakie?
- Dopóki nie uczynisz nie-

świadomego świadomym, bę-
dzie ono kierowało twoim ży-
ciem, a ty będziesz nazywał to 
przeznaczeniem.

- No i?
- Nie rozumiesz, dziecin-

ko? Będzie tak, jak ma być, jeśli 
biernie poddamy się chaosowi 
wydarzeń. Rabin Wassermann 
biernie podda się wydarzeniom, 
więc swojego przeznaczenia nie 
zmieni, ale ja, nie godząc się na 
to samo co on, mogę swój los 
dowolnie kształtować. Mówi-
łem ci o chiromancji. Masz dwie 
dłonie. Spójrz na nie. Linie zary-
sowane na jednej z nich, lewej, 
są inaczej ułożone, niż na dłoni 
prawej. Linie na lewej dłoni od-
zwierciedlają twoją przeszłość, 
zaś linie na prawej – przyszłość. 
Już ci to przecież mówiłem. I co 
ty na to?

- To bardzo ciekawe. Tylko 
czy prawdziwe?

- Si non e vero, e bien tro-
vato, jakby powiedzieli Włosi. 
Coś w tym jest. Ja w to wierzę. 
Życie nasze kształtujemy sami. 
Dlatego zarys linii na naszych 
dłoniach zmienia się przez całe 
życie. Od nas, od naszej woli 
zależy wiele. Nie wszystko, ale 
dużo. Rabin Wassermann ma 
wiarę, ale nie ma woli, więc bier-
nie podda się losowi. Ja z kolei 
mam wielką wolę przeżycia, 
chociaż na pewno nie mam tak 
silnej wiary jak nasz stawiskow-
ski rabin. Będę więc wiele robił, 

aby nie poddać się 
wypadkom, które 
tu nastąpią w na-
stępnych dniach. 
A ty, najbliższy mi 
człowiek na świe-
cie, musisz robić 
to, czego od cie-
bie będę oczekiwał 
i wymagał. Przeży-
jemy z wolą Pana. 
Albo bez niej. Ta 
dłoń – wyciągnął 
prawą rękę w kie-
runku żony – wska-
zuje mi jak wiele 
ode mnie zależy, 
jak ciężko praco-
wałem, aby zmie-
nić swój charakter, 
aby stać się mężczy-
zną o woli silniejszej 
niż wiara i jak silne 
mam postanowienie 

samodzielnego kształtowania 
swojego losu. Chcesz wiedzieć 
więcej?

- Nie – zaprzeczyła zdecydo-
wanie - to mi wystarcza. Swoimi 

słowami dodałeś mi otuchy. Te-
raz wierzę, że damy sobie radę, 
bo sami chcemy kształtować 
swój los zamiast poddawać się 
wyrokom przeznaczenia. Ty 
chcesz zrobić wszystko, aby się 
uratować. Masz wewnętrzną 
siłę. Cieszę się, że mam ciebie, 
bo będąc razem damy radę. Po-
radzimy sobie.

- Tak, mamy wolną wolę. To 
chciałem ci uświadomić, tak-
że poprzez pokazanie ci dłoni, 
którą chiromanci nazywają dło-
nią wolnej woli. Skoro zatem 
jesteśmy wolni w swych wy-
borach, powinniśmy korzystać 
z tej wolności. Bierne poddanie 
się przeznaczeniu jest rezygna-
cją z niej, rezygnacją z wolno-
ści, którą obdarzył nas Pan. Ro-
zumiesz? Nie zrobimy tego, co 
zrobi wielu z naszych ziomków, 
prowadzonych jak na postron-
ku na rzeź przez rabina Wasser-
mana.

- Tak. Będziemy walczyć 
z przeznaczeniem takim, jak je 
rozumie tutejszy rabin – Hannah 
zgodnie potwierdziła przesłanie 
męża, patrząc mu z oddaniem 
w oczy.

Wiernik objął ramieniem 
żonę, która znowu przytuliła się 
do niego i tak trwali, uspokojeni 
i pełni nadziei, że potrafią zwy-
ciężyć wszelkie zło, które czatuje 
na nich i otacza jak w oblężonej 
twierdzy.

literatura

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski

tom III, 
cz. 10



20 www.narew.infokultura :: rozrywka

W Kinie Millenium w Łomży  
żadnych sekretów nie ma 
 – wszystkiego się dowiemy
Repertuar 23– 25 czerwca 2020

Wtorek 23 czerwca 
Duża sala: Gang zwierzaków 
godz.12:00, Sonic 14:00; Doktor 
Dolittle – godz. 16:00; Co przynie-
sie jutro – godz. 18:00, Zawód ko-
bieciarz – godz.20:00 .  

Mała sala: Kłamstewko godz. 
16:30, Nasz czas – godz. 18:30,  
Środa 24 czerwca 
Duża sala: Gang zwierzaków - 
godz.12:00, Sonic 14:00; Doktor Dolittle 
– godz. 16:00; Co przyniesie jutro – godz. 
18:00, Zawód kobieciarz – godz.20:00 .  
Mała sala: Kłamstewko godz. 
16:30, Nasz czas – godz. 18:30,  
Czwartek 25 czerwca
Duża sala: Gang zwierzaków - 
godz.12:00, Sonic 14:00; Doktor 
Dolittle – godz. 16:00; Co przy-
niesie jutro – godz. 18:00, Zawód 
kobieciarz – godz.20:00 .  
Mała sala: Kłamstewko - godz. 
16:30, Nasz czas – godz. 18:30

Jaś i Małgosia 
w rekwizytorni 

Online
Teatr Lalki i Aktora w Łomży rozpo-
czął tydzień od czwartego nagrania 
zrealizowanego w ramach projektu 
"Rekwizytornia Online", którego 
głównym motywem przewodnim jest 
"Klasyczna literatura dla dzieci w no-
wych dekoracjach". 

Nie mogąc zaprosić widzów 
do łomżyńskiego teatru, aktorzy 
mają nadzieję, że to Oni zaproszą 
ich do swoich domów. Na czas 
realizacji programu scena i wi-
downia przekształcone została 
zatem w studio teatralno-telewi-
zyjne. Za koncepcję reżyserską 
odpowiada Jarosław Antoniuk – 
Dyrektor naczelny i artystyczny 
TLiA. 

Zaaranżowana przez Prze-
mysława F. Karwowskiego prze-
strzeń przypomina świat iluzji 
i dziecięcych marzeń, w którym 
obecne są lalki teatralne, kostiu-
my, maski i inne środki insce-
nizacyjne, którym towarzyszy 
muzyka wykonywana na żywo 
przez Bogdana E. Szczepańskie-
go.

Teatr na swojej stronie in-
ternetowej teatrlomza.pl udo-
stępnia czytanie performatywne 
w wykonaniu Beaty Antoniuk pt. 
„Kopciuszek” na podstawie bajki 
Jana Brzechwy, czyli dobrze zna-
ną i bardzo lubianą przez dzieci 
opowieść o skromności i pyszał-
kowatości, o nagrodzie i karze, 
o mądrości młodej skromnej 
dziewczyny i wyrachowaniu 
innych ludzi, o dobrym i czy-
stym sercu przeciwko intrygom 
i kłamstwom.

Łomżyńscy Filharmonicy zapraszają na swój 
pierwszy koncert na żywo od czasu ogłoszenia 
epidemii. W czwartek 25 czerwca o godzinie 
19:00 w Kościele pw. Krzyża Świętego w Łom-
ży wystąpi duet skrzypcowy Polish Violin Duo: 
Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak,  laureaci 
I nagrody i nagród specjalnych Międzynarodo-
wego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława 
Moniuszki w Rzeszowie. Towarzyszyć im będzie 
Łomżyńska Filharmonia pod batutą Jana Miło-
sza Zarzyckiego. Wstęp wolny.

Polish Violin Duo od wielu lat bierze 
udział w Międzynarodowych i Ogólno-
polskich Konkursach skrzypcowych oraz 
kameralnych zdobywając zawsze czołowe 
lokaty. Na swoim koncie mają ponad 180 
nagród m.in. na konkursach w Japonii, 
USA, Serbii, Danii, Grecji, Szwecji, Anglii, 
Francji, Włoszech, Bośni i Hercegowinie, 
Niemczech, Polsce. Jako duet prowadzą 
również ożywioną działalność koncerto-
wą. 

W programie koncertu znajdą się mię-
dzy innymi dzieła na dwoje skrzypiec An-
tonio Vivaldiego, Jana Sebastiana Bacha, 
Henryka Wieniawskiego i Igora Frołowa.

Więcej informacji:
http://filharmonia.lomza.pl/wy-

darzenia/najblizsze-koncerty/item/
600-violini-a-due.html

Violini a due u Łomżyńskich Filharmoników
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RÓŻNE/SPRZEDAM
Sprzedam duże bele sianokiszonki. Cena 
130 szt. Nowe Kupiski 60. Tel. 696 837808.

Oprawa obrazów Ignacy Jaworski, Łomża, 
ul. Rządowa 9a. Tel. 86 216 57 38.

SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, ALTANY, 
PRZEDSIONKI CAMPINGOWE, POKRYCIE 
NA ŁAODZIE, TAPICERKA, SKÓRY, TRUD-
NE MATERIAŁY. KOLNO UL. SENATORSKA  
2. TEL. 698 947 100.

Camping LEŚNA POLANA w Boguszach 
woj. warm-maz. zaprasza na wypoczy-
nek pośród pięknego malowniczego 
lasu sosnowego z bezpośrednim do-
stępem do jeziora Toczyłowo. W ofercie 
wynajem domków góralskich i przyczep 
kempingowych. Idealne miejsce na po-
stawienie namiotu i campingu - wypo-
sażony węzeł sanitarny. Kontakt : P.H.U. 
Iwona Wiśniewska. Tel. 600 011 914, 
www.mazurskicamping.pl

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

Sprzedam piec, opony 185x70,r 14 zdat-
ne do jazdy 20 zł/szt, golf, skoda. Tel. 508 
479 725.

Sprzedam ule oraz opryskiwacz z Pilme-
tu Wrocław typ Permit 317. 
Tel. 784 190 989.

Sprzedam poręcz na schody 4stopnie 
stal nierdzewka rura nierdzewna sr,50 
mm tanio. Tel. 508 479 725

MATRYMONIALNE
Facet 57 lat pozna samotną Panią do 
stałego związku. Tel. 692 810 599.

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.

Szukam pokoju do wynajęcia w cen-
trum Łomży. Tel 510 689 849.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Szpachlowanie, malowanie, panele 
podłogowe i inne prace wykończe-
niowe. Tel. 791 538 893.

Układanie kostki brukowej z materia-
łu własnego i powierzonego. Projekt 
GRATIS. Doświadczenie, szybko i so-
lidnie. Tel. 602 520 783.

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: po-
krycia dachowe, 
wymiana konstrukcji dachowych, 

kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 
508 637 509.
IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego 
i ogrodniczego:
-młoty wyburzeniowe i inne
-zagęszczarki
-rusztowania
-piły spalinowe
-kosiarki, wykaszarki do trawy, areator
-sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B.
Tel. 600 011 914.

Usługo hydrauliczne PLUMBER Sobo-
ciński Sławomir: instalacje CO, insta-
lacje wodno-kanalizacyjne, montaż 
urządzeń sanitarnych, kotłowanie 
(olejowe, gazowe, węglowe), kolekto-
ry słoneczne, pełen zakres usług. Tel. 
516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. 
Tel. 509 981 956.

DOM
EDWAL-meble na zamówienie. Pro-
jekt gratis. Konarzyce. Tel. 86 218 79 
53, 601 804 117.

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska -  twoja pewność w rozlicze-
niach z Urzędem Skarbowym i ZUS. 
Zapraszamy: Łomża, ul. 3 Maja 9. Tel. 
862 173 474, 606 728 258.

USŁUGI RTV-AGD
Serwis ELEKTRO-AGD. Łomża, ul. Pru-
sa 14 lok.75. Tel. 86 2190 900.

Zakład usługowy RTV – marek Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26A, Łomża. 
Tel.862 115 343, 696 884 735. Usługi 
w zakresie naprawy: TV, DVD VCR, KA-
MERY, LAPTOPY, MONITORY KOMPU-
TEROWE I INNE oraz montaż anten TV 
i SAT. www.brzesiakrtv.pl

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy i RTV, 
sprzedaż  sprzętu 

komputerowego. Tel.86 216 93 79, 
kom. 606 468 121, Łomża, ul. Wesoła 
18B

USŁUGI SZEWSKIE
Naprawa obuwia. Łomża, ul. Krótka 
12. Tel. 508 303 087.

Expres szewc. ZMIANA  ADRESU, teraz: 
MAŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 505 997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE
Fotografia ślubna, portretowa i oko-
licznościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252.

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

Wesela, imprezy okolicznościowe, 
muzyka romska. Gra, śpiewa i tańczy 
,,Dżudli”. Gwarancja dobrej zabawy. 
Tek. 698 621 178.

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okoliczno-
ściowym i inne imprezy. Tel. 508 637 
509. www.zespol-amor.dzs.pl

MOTORYZACJA
AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO 
DEMONTAŻU, ODBIÓR U KLIENTA. 
DOBRE CENY.18-400 Grzymały k. 
Łomży. Tel.602 259 306, 734 857 500.
Elektromechanika samochodowa. 

Kompleksowy serwis klimatyzacji, 
nabijanie, odgrzybianie, sprawdzenie
szczelności. Stara Łomża p/sz., 
ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426.

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

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

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

Około 100 osób musiało ewakuować się z galerii 
Veneda, po tym, jak w pomieszczeniach admini-
stracyjnych wykryto zagrożenie pożarowe. Na 
szczęście obyło się bez paniki, ponieważ były to 
tylko ćwiczenia, które w takich obiektach prze-
prowadzane są regularnie co dwa lata.

-W większych obiektach handlowo 
usługowych, czy szpitalach sprawdzamy 
jak przygotowany jest personel, jak reagu-
ją ludzie na te wszystkie systemy, które 
montujemy. Ćwiczymy, sprawdzamy, czy 
ten system jest sprawny. Muszę pochwalić 
pracowników obiektu ponieważ wszystko 

przebiegło sprawnie – powiedział st.kpt. 
Paweł Leszczyński z Państwowej Straży 
Pożarnej w Łomży.

To nie są pierwsze tego typu ćwiczenia 
w łomżyńskiej galerii. Jednak są bardzo 
ważne, ponieważ podczas takich działań, 
sprawdzane są wszystkie systemy. Jak pod-
kreśla dyrektor obiektu Iwona Bikowska 
takie działania przewidziane są przepisa-
mi prawa.

- Próbna ewakuacja ma na celu spraw-
dzenie wiedzy naszych najemców oraz 
potencjalnych klientów, żebyśmy w przy-
szłości mogli zapobiegać potencjalnym 
zagrożeniom. Wszystko po to by nasze 
centrum było bezpieczne dla klientów - 
dodaje Iwona Bikowska

Pożar osobówki 
przy jednostce 

wojskowej
Kłęby czarnego dymu unoszącego się w okoli-
cach jednostki wojskowej przyprawiły okolicz-
nych mieszkańców o prawdziwe chwile grozy. 

Czarny dym spowodowany był po-
żarem samochodu osobowego, który za-
palił się na wysokości jednostki na Alei 
Legionów. Z relacji świadków wynika, 
że osobowe francuskie auto zapaliło się 
podczas drogi. Kierowca zdążył bez-
piecznie opuścić pojazd. 

Na szczęście na miejscu bardzo szyb-
ko pojawiła się Straż Pożarna, która pora-
dziła sobie z niebezpieczeństwem   

Trzeźwo znaczy 
bezpieczniej

Dziesięć alkomatów przekazali policji Marek Ol-
bryś, wicemarszałek województwa podlaskiego 
i Mirosław Oliferuk, dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży.

- Chcemy, aby na drogach wojewódz-
twa było bezpiecznie. Nietrzeźwi kierują-
cy to jeden z najważniejszych problemów 
i staramy się na wszelkie możliwe sposo-
by go rozwiązywać: szkoląc odpowiedzial-
nych kierowców, działaniami profilaktycz-
nymi, ostrzeżeniami, apelami, ale także 
kontrolami eliminującymi z ruchu tych 
stwarzających zagrożenie - powiedział wi-
cemarszałek Marek Olbryś.

W siedzibie WORD w Łomży powi-
tał wraz z dyrektorem Mirosławem Olife-
rukiem przedstawicieli pięciu komend z: 
Łomży, Grajewa, Kolna, Wysokiego Ma-
zowieckiego i Zambrowa.

- Te kilkanaście tysięcy złotych to 
wcale nie tak mało w dobie oszczędności 
związanych z pandemią i nieprzypadko-
wo wydane pieniądze.  Wcześniej zrobili-
śmy rozeznanie w pięciu jednostkach poli-
cji z naszego regionu. Okazuje się, że mają 
coraz mniej problemów np. z odpowied-
niej jakości pojazdami, a  większe potrze-
by w zakresie tego drobniejszego sprzętu 
- wyjaśnił Mirosław Oliferuk. Kierowany 
przez niego WORD w Łomży już od 20 lat 
przekazuje policji zakupione przez siebie 
alkomaty.

Każda z komend otrzymała po dwa Pro-
milery iBlow. Jak poinformował dyrektor 
Mirosław Oliferuk, to profesjonalne urzą-
dzenia, które w kilka sekund bez zużywania 
i wymiany ustnika pozwalają  na dokonanie 
pomiaru i stwierdzenie czy kierowca może 
kontynuować jazdę  czy powinien trafić na 
dokładniejsze badania na urządzeniach, 
których odczyt stanowi dowód w sądzie. 

Nowe alkomaty, wraz podarowanymi przez 
łomżyński WORD wcześniej, powinny za-
pewnić wyposażenie każdego radiowozu 
w pięciu komendach w sprzęt do przesie-
wowych badań na drogach.   

- Dziękuję za alkomaty i za stałą bardzo 
dobrą współpracę z Urzędem Marszał-
kowskim oraz WORD-em w Łomży. To 
bardzo istotna dla nas pomoc. Zobowią-

zuję się, że sprzęt będzie dobrze wykorzy-
stany - powiedział nadkomisarz Dariusz 
Matynka, zastępca naczelnika Wydziału 
Ruchu Drogowego KWP w Białymsto-
ku  Jak dodał, każdego dnia  - szczególnie 
w czasie weekendów - policjanci w woje-
wództwie eliminują z ruchu od kilku do 
kilkunastu nietrzeźwych kierowców.

Wicemarszałek Marek Olbryś podkre-
ślił rolę Wojewódzkich Ośrodków Ruchu 
Drogowego w szkoleniu dobrych kierow-
ców i uzupełnianiu wyposażenia policji. 
Samorząd województwa podejmuje także 
inne działania na rzecz bezpieczeństwa na 
drogach.

- Kilka dni temu zarząd województwa 
zdecydował o przeznaczeniu 160 tysięcy 
złotych na zakup trzech radiowozów, które 
mają trafić do największych komend, czyli 
do Białegostoku, Łomży i Suwałk. Bezpie-
czeństwo mieszkańców naszego wojewódz-
twa to także dobre drogi i tu muszę wspo-
mnieć o podpisaniu umowy na remont 
fragmentu DK 66 w Wysokiem Mazowiec-
kiem czy zbliżającym się oddaniu do użytku 
obwodnicy Kupisk koło Łomży. To również 
karetki. Trzy kolejne planujemy przekazać 
jeszcze w czerwcu stacjom pogotowia - po-
informował wicemarszałek Marek Olbryś.

Dyrektor Mirosław Oliferuk zapo-
wiedział, że alkomaty nie będą ostatnim 
w tym roku zakupem dla policji, a gdy po-
prawi się sytuacja epidemiczna, łomżyński 
WORD zamierza zorganizować cykl im-
prez promujących reguły bezpieczeństwa 
wśród najmłodszych.    

Marek Olbryś wicemarszałek województwa podlaskiego i Mirosław Oliferuk dyrektor WORD w Łomży 
wręczyli 10 alkomatów  policjantom z pięciu komend Ziemi Łomżyńskiej
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„Pandemia nie przeszkodzi nam 
w czynieniu dobra” – tak do udziału 
w sztafecie maratońskiej Electrum 
Ekiden, zaprasza jej organizator – 
Fundacja Białystok Biega. W tym roku 
ta niezwykła impreza nie może zostać 
rozegrana w tradycyjny sposób, czy-
li na stadionie. Miłośnicy biegania 
wyruszą jednak na trasy rywalizując 
w szczytnym celu. Jak co roku część 
pieniędzy z wpisowego przekazana 
zostanie na potrzeby Białostockiego 
Hospicjum dla Dzieci prowadzonego 
przez Fundację „Pomóż Im”. 

- Nie możemy dopuścić, aby 
Electrum Ekiden się nie odbył. 
Zrobimy to wirtualnie, choć za-
pewniam, że emocje będą praw-
dziwe i pomoc dla hospicjum 
również jak najbardziej realna – 

mówi Grzegorz Kuczyński, pre-
zes Fundacji Białystok Biega. – 
Biegacze, kompletując drużyny, 
poczują się jak przed prawdzi-
wym biegiem. Zadbaliśmy o to, 
aby w zasadach rywalizacji zna-
lazł się zapis o tym, że drużyna 
startuje tego samego dnia. Zrobi-
liśmy to celowo, aby oddać ducha 
drużyny, integracji - zawsze to 
był element niezwykle ważny to-
warzyszący sztafecie. Warto spró-
bować tego doświadczyć, a jed-
nocześnie wspomóc Fundację 
„Pomóż Im"– dodaje Grzegorz 
Kuczyński.

Od 2015 roku Fundacja Bia-
łystok Biega przekazała na ho-

spicjum 130 tys złotych. Wyda-
rzenie od lat odbywa się dzięki 
zaangażowaniu organizatorów, 
biegaczy oraz wsparciu głównego 
sponsora. 

Zasady udziału w sztafecie po-
zostają proste. Trzeba skompleto-
wać 6-osobowy zespół, który łącz-
nie pokona maraton. Poszczególni 
zawodnicy odpowiednio: 7,2 km 
+ 10 km + 10 km + 5 km + 5 km 
+ 5 km. Uczestnicy rejestrują swój 
bieg dowolnym urządzeniem. Po-
tem należy tylko przesłać zdjęcie 
bądź zrzut ekranu dokumentujący 
dystans, czas i datę.

Limit czasu nie obowiązuje. 
Oznacza to, że można swój dy-

stans nawet przemaszerować. 
Najważniejszy jest ruch, zaba-
wa, dla niektórych rywalizacja, 
no a przede wszystkim pomoc 
nieuleczalnie chorym dzieciom. 
Z każdego pakietu startowego 
50 zł trafi do hospicjum. Koszt 
dla całej drużyny to 150 zł lub 
240 złotych (pakiet rozszerzony 
o medal okolicznościowy).

- Z perspektywy działalności 
Białostockiego Hospicjum dla 
Dzieci rok 2020 to czas wyjątko-
wo trudny choćby z tego względu, 
iż wiele działań charytatywnych, 
dzięki którym pozyskiwaliśmy 
środki na prowadzenie działalno-
ści, zostało odwołanych. Dlatego 

jesteśmy bardzo wdzięczni or-
ganizatorom i sponsorom Elec-
trum Ekiden, że znaleźli sposób 
na to, aby biegacze po raz kolej-
ny mieli możliwość doświadcze-
nia realnych sportowych emocji, 
a przede wszystkim realnej po-
mocy nieuleczalnie chorym dzie-
ciom. A każdemu uczestnikowi 
z góry z całego serca dziękujemy 
– mówi Krystyna Skrzycka, wice-
prezes Fundacji „Pomóż Im”. 

Dystans pokonać można 
w okresie 13-28 czerwca, a więc ze-
społy mają na to ponad dwa tygo-
dnie. Zgłoszenia będą przyjmowa-
ne do ostatniego dnia rywalizacji. 
Po pełny regulamin i szczegółowe 
informacje zapraszamy na https://
electrumekiden.pl/.

Biegacze pomogą na przekór pandemii

Park Wodny przy ulicy Wyszyńskiego 
w Łomży wznowił działalność w stan-
dardowych godzinach funkcjonowa-
nia. Aby skorzystać z obiektu trzeba 
będzie dostosować się do nowych, 
obowiązujących zasad.

Jak informuje MOSiR, we-
dług Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego- Państwo-
wy Zakład Higieny- woda w ba-
senach jest bezpieczna, bowiem 
posiada wystarczającą ilość pod-
chlorynu, aby koronawirus nie 
przetrwał. Zwykła procedura 
uzdatniania i dezynfekcji wody 
stosowana w pływalniach pu-
blicznych jest wystarczająca dla 
zapewnienia odpowiedniej ja-
kości mikrobiologicznej wody. 
Ministerstwo Rozwoju i GIS 
opracowali wytyczne dotyczą-
ce basenów i saun. Zmiany będą 
wprowadzone w postaci ogra-
niczenia liczby osób do 50% 
maksymalnego obłożenia, obo-
wiązkowym dystansie w recep-
cji, korytarzach, przebieralniach, 
pod prysznicami, ale także pod-
czas przebywania w wodzie oraz 
ścisłym przestrzeganiu zasad hi-
gieny.

W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa i komfortu użytkowni-
ków warto zapoznać się z obo-
wiązującymi zasadami:

• Maseczki zakrywające usta 
i nos należy nosić w holu, przed 

i za kasami oraz w przebieral-
ni. Maseczkę należy zostawić 
w rzeczach osobistych w szaf-
ce basenowej przed udaniem się 
pod prysznic. Osoby nie stosu-
jące się do obowiązku noszenia 
maseczek we wskazanych miej-
scach nie będą mogły skorzystać 
z usług Parku Wodnego.

• Obowiązuje dezynfekcja 
rąk przed wejściem oraz wyj-
ściem z obiektu.

• Limit osób przebywających 
w całej części mokrej obiektu 
został ograniczony do 67 osób. 
Oznacza to, że jednocześnie 
w części basenowej będzie mogło 
przebywać 50 osób oraz w Strefie 
SPA na I piętrze 17 osób.

• Na jednym torze base-
nu sportowego o długości 25 m 
mogą przebywać jednocześnie 
maksymalnie 4 osoby. Na jed-
nym torze basenu rekreacyjnego 
mogą przebywać jednocześnie 
maksymalnie 3 osoby. Pozosta-
łe limity na inne niecki baseno-
we zostały ustalone na podstawie 
wskaźnika powierzchniowego 
wyliczonego z toru basenu spor-
towego i są dostępne w tabeli po-
niżej.

• Obowiązkowe jest korzysta-
nie z saun boso, bez bielizny ką-
pielowej, za wyjątkiem ręcznika.

• Należy zachowywać w prze-
strzeniach ogólnodostępnych 

bezpieczną odległość od innych 
osób wynoszącą 2 metry.

• Widownia jest zamknięta. 
Zakazane jest przebywanie pu-
bliczności także w holu oraz in-
nych częściach obiektu.

• Przypominamy również 
o stale obowiązujących zasadach 
przestrzegania higieny osobi-
stej, o dokładnym umyciu ciała 
z użyciem mydła pod prysznicem 
przed wejściem do wody.

• W chwili obecnej nie jest za-
lecane osobom po 60 roku życia 
korzystanie z usług obiektu.

• Na teren Parku Wodne-
go obowiązuje zakaz wstępu 
dla osób z jakimikolwiek obja-
wami infekcji, przeciwwskaza-
niami lekarskimi, oraz osobom 
których schorzenia mogą być 
niebezpieczne dla innych użyt-
kowników, chorym z upławami, 
z otwartymi ranami i stanami za-
palnymi skóry, plastrami i ban-
dażami na ciele oraz osobom 
których stan higieny odbiega od 
ogólnie przyjętych norm. Obsłu-
ga Parku Wodnego ma prawo po-
prosić taką osobę o natychmia-
stowe opuszczenie obiektu.

WAŻNE: Z uwagi na ograni-
czenia ilościowe MOSiR nie gwa-
rantuje dostępności wybranej czę-
ści obiektu, toru, atrakcji w danym 
momencie.

Historyczny awans koszykarzy 
UKS Dziewiątka Łomża

W ostatni weekend 13 czerwca 2020 roku zakończyła się strefa Warszawa w ko-
szykówce kadetów U – 16. W tym sezonie 84 drużyny z 78 klubów zgłosiły się do 
rozgrywek U16 sezonu 2019/2020. 

Ze względu na obecny pandemiczny czas, na  neutralnym  boisku 
w  Ostrowi Mazowieckiej i bez udziału publiczności spotkały się czte-
ry zespoły (po dwie najlepsze drużyny województwa podlaskiego 
i mazowieckiego). Nasze województwo reprezentowała drużyna UKS 
Dziewiątka Łomża jako mistrz Podlasia i PKK Żubry Białystok zdo-
bywcy II miejsca. O awans na finały Mistrzostw Polski nasz zespół ry-
walizowała z II zespołem Mazowsza – MKS Pruszków. Po niezwykle 
zaciętej, wyrównanej i trzymającej do samego końca w napięciu grze 
55:52 zwyciężył nasz zespół uzyskując historyczny wynik, awans na 
Mistrzostwa Polski w koszykówce kadetów. Oprócz łomżan do finału 
z pierwszego miejsca awansował UKS Gim. 92 Ursynów Warszawa, 
który w drugim meczu pokonał PKK Żubry Białystok 105:42. Zespół 
UKS Dziewiątka Łomża prowadzony przez Andrzeja Wojtkowskiego 
i Wojciecha Kamińskiego reprezentowali: Anusewicz Łukasz, Górski 
Jakub, Górski Kacper, Piasecki Maciej, Kołakowski Jakub, Malinowski 
Jakub, Gryglik Dawid, Boć Damian, Bałęczny Dawid, Dębowski Ni-
kodem, Kamiński Kacper, Trzonkowski Maciej, Zalewski Alan. Finały 
odbędą się tuż po wakacjach we wrześniu tego roku. 

Z kolei w niedzielę 14 czerwca 2020 roku odbył się finał strefy 
Warszawa w koszykówce juniorów U – 18. Tak jak w rozgrywkach ka-
detów startowały po dwie najlepsze drużyny z Podlasia (PKK Żubry 
Białystok i UKS Dziewiątka Łomża) i  z Mazowsza (UKS Gim. 92 Ur-
synów Warszawa i Legia Warszawa). Mistrz  naszego województwa 
PKK Żubry Białystok uległ Legi Warszawa 54:71, a UKS Gim. 92 Ur-
synów Warszawa pokonał nasz zespół UKS Dziewiątka Łomża  89:43 
i to dwie drużyny z Warszawy awansowały na finały Mistrzostw Polski 
w koszykówce juniorów. 

Park Wodny  
wznawia działalność
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