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O możliwości powrotu szpitala do 
stanu sprzed epidemii, sytuacji zwią-
zanej z kadrą, a także działaniach 
naprawczych wynikających z trud-
nej ekonomicznie kondycji szpitala 
z JAROSŁAWEM POKOLEŃCZUKIEM, 
dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży rozmawia Marlena Siok.

Marlena Siok: - Panie dyrektorze, 
kiedy 1 czerwca obejmował Pan funk-
cję zarządcy łomżyńskiego szpitala 
stwierdził Pan, że najważniejszym 
wyzwaniem jest przywrócenie pla-
cówki do normalnego funkcjono-
wania po tym, jak została ona prze-
kształcona w szpital jednoimienny 
do walki z koronawirusem. Mija mie-

siąc… Czy w Pana ocenie udaje się 
sprostać temu zadaniu?

Jarosław Pokoleńczuk: - Rze-
czywiście, tak mówiłem. I nadal 
tak uważam. Na razie udało się 
przywrócić szpital do „w miarę 
normalnego funkcjonowania”. Na 
początek wojewoda podlaski Boh-
dan Paszkowski zwolnił 15 oddzia-
łów z leczenia pacjentów wyłącznie 
zakażonych koronawirusem. Aktu-
alnie już tylko 5 oddziałów prze-
znaczonych jest do walki z epide-
mią. Cała reszta już może „w miarę 
normalnie funkcjonować”.  Mówię 
„w miarę”, ponieważ cały czas obo-
wiązuje nas reżim sanitarny. Mu-
simy brać pod uwagę to, że liczba 
zachorowań nie spada, a w Łom-

ży wręcz przeciwnie - rośnie. Nie-
stety nie możemy wrócić do pra-
cy, tak jak wcześniej. Pacjenci mają 
przeprowadzane testy, są umawia-
ni. Z całą pewnością jest to uciążli-
we. Nie możemy przyjmować tylu 
pacjentów, co wcześniej. Niemniej 
jednak z całą pewnością sytuacja 
jest lepsza niż w maju, kiedy szpital 
w całości przeznaczony był do wal-
ki z epidemią koronawirua.

M.S: - Panie dyrektorze zapytam 
wprost: Czy Pana zdaniem szpital 
funkcjonuje tak, jak mógłby Pan so-
bie tego życzyć? Jak mogliby życzyć 
sobie tego mieszkańcy?
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Najważniejszy jest powrót szpitala do stanu sprzed epidemii

FREKWENCJA  68,07%
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Stając, drugi raz po 89’ roku, tak tłumnie przed 
urnami wyborczymi pokazaliśmy, jak ważne jest dla 
Nas święto demokracji. Frekwencja w drugiej tu-
rze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w 2020 roku, według danych z 27226 na 27231 ob-
wodów głosowania (99,98%) wyniosła 68, 07%. 
W Łomży natomiast 63, 85%. W Polsce uprawnio-
nych do głosowania było 30 261 659 osób. Liczba 
kart ważnych wyniosła 20 489 087.

Druga tura wyborów prezydenckich w 2020 
roku jest już za nami. Po pierwszej takiej w histo-
rii kampanii wyborczej, 12 lipca 2020 roku Po-
lacy zdecydowali, kto przez kolejne 5 lat będzie 
głową państwa. Andrzej Duda zostaje w pałacu 
prezydenckim. 

W momencie wydawania 570 numeru Tygodni-
ka Narew, do Państwowej Komisji Wyborczej spły-
nęły dane z 27226 na 27231 obwodów głosowania 
(99,98%). Wynika z nich, że na Andrzeja Dudę 
swój głos oddało 10 433 426 Polaków, co dało mu 
poparcie rzędu 51,08 % .Z kolei na kandydata Ko-
alicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego zagło-
sowało 9 992 764 osób, czyli 48,92 % Polaków.

W województwie podlaskim natomiast fre-
kwencja wyborcza wyniosła 64, 33%. W regio-
nie uprawnionych do głosowania było 919 765 
osób. Liczba kart ważnych wyniosła zaś 591 639. 
Gdyby to nasze województwo miało decydować 
o wyborze prezydenta, bezwzględnie zwycię-
żyłby  Andrzej Duda, na którego głosowało 352 
489 osób, co stanowiło poparcie rzędu 60,14%. 

W województwie podlaskim na kontrkandydata 
Andrzeja Dudy swój głos oddało 233 621 osób, 
czyli 39,86% mieszkańców regionu. Największe 
poparcie w regionie, bo 91,18%, Andrzej Duda 
zdobył w Przytułach. 

Jeśli chodzi o powiat łomżyński, tu frekwen-
cja wyborcza wyniosła 63,67%. Najwyższa zosta-
ła odnotowana w gminie Łomża. Tu frekwencja 
sięgnęła 66,82%. Liczba upoważnionych do gło-
sowania w powiecie wyniosła 40 663 osób, a licz-
ba kart ważnych 25 892. W powiecie łomżyń-
skim również bezapelacyjnie wygrał kandydat 
Zjednoczonej Prawicy. Andrzeja Dudę poparło 
78, 96% osób, co daje mu zdecydowaną przewa-
gę nad Rafałem Trzaskowskim, na którego zdecy-
dowało się oddać swój głos 21, 04% osób. 

Z kolei w Łomży frekwencja wyborcza wynio-
sła 63, 85%. Jest większa niż była w pierwszej turze. 
Wówczas do urn zdecydowało się pójść 60,19%. 
łomżyniaków . Teraz na 45 757 osób uprawnio-
nych do głosowania, liczba ważnych kart wyniosła 
29 217. Oznacza to, że frekwencja wyborcza w na-
szym mieście sięgnęła 63, 08%. Także w skali Łom-
ży wygranym jest Andrzej Duda, który w naszym 
mieście zdobył 17 598 głosów. Na urzędującego 
prezydenta zagłosowało więc 60,71%. uprawnio-
nych. Rafał Trzaskowski II turę wyborów prezy-
denckich zamyka w Łomży z liczbą 11 390 głosów, 
czyli z poparciem sięgającym 39, 29%. 

Zwyciężyliśmy 
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Podzieleni, jak nigdy wcześniej. Jedni z nadzieją na zmianę, inni z wiarą w przetrwanie. 
Zwyciężyliśmy. My Polacy, My Łomżyniacy, My wszyscy. 
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Marlena Siok: -  Kampania Prezydenc-
ka 2020 za nami. Czas zatem na pod-
sumowania… 

Jarosław Gowin: - Kampania 
była bardzo ostra i cieszę się, że 
jest już za nami. W niektórych 
elementach była wręcz brutalna. 
Chciałbym by takiej demagogii, 
przekraczania standardów etycz-
nych było w polskiej polityce jak 
najmniej. Teraz musimy skon-
centrować się na tym, co Pola-
ków łączy, a nie dzieli. Ja nieprzy-
padkowo ze swoimi przyjaciółmi 
nazwałem naszą partię Porozu-
mienie. W polityce potrzebuje-
my dużo więcej porozumienia, 
a dużo mniej sporów i awantur. 

M.S: - Panie premierze jak Pan myśli: 
jacy my, Polacy, będziemy po tych 
kilku tygodniach walki? Bo trzeba po-
wiedzieć sobie wprost, polityka jest 
jedną z najbardziej brutalnych form. 
A mam wrażenie, że w tych historycz-
nych wyborach prezydenckich 2020 
szczególnie to odczuliśmy...

J.G:- Najpierw powiem o po-
zytywach, bo ich nie wolno tracić 
z oczu. Takim pozytywem jest 
na pewno to, że w trudnych wa-
runkach epidemii udało nam się 
dobrze zorganizować w pełni de-
mokratyczne wybory. Ja dlatego 
podałem się do dymisji z funk-
cji wicepremiera, jako drugi po-
lityk po 1989 roku. Pierwszy był 
Marek Jurek, którego rezygnacja 
z funkcji marszałka Sejmu rów-
nież wynikała z pewnej niezgody 
na politykę ówczesnego obozu 
rządowego. Ja z kolei zrezygno-
wałem z funkcji wicepremiera, bo 

chciałem doprowadzić do tego, 
by wybory odbyły się w termi-
nie możliwie bezpiecznym oraz 
w warunkach w pełni zgodny-
mi ze standardami demokracji. 
To się udało. Wydaje mi się, że 
ta wysoka frekwencja w pierw-
szej i drugiej turze jest potwier-
dzeniem przywiązania Polaków 
do procedur i wartości demokra-
tycznych. Natomiast rzeczywi-
ście wychodzimy z tej kampanii 
bardzo poobijani. Polacy po-
dzielili się pół na pół. Ostateczny 
wynik znamy. Teraz przed pre-
zydentem Rzeczpospolitej Pol-
ski, ale też przed wszystkimi po-
litykami, bardzo odpowiedzialne 
zadanie żeby zacząć wreszcie za-
sypywać rowy dzielące Polaków, 
a nie ciągle je pogłębiać.

M.S:- Czy nie uważa Pan, że te meto-
dy politycznej walki dokonały takiej 
polaryzacji elit politycznych i me-
dialnych, ale także obywateli, że ten 
bilans niszczącego wpływu na tkankę 
społeczną  może być po prostu nie do 
odrobienia?

J.G:- Racja. Każdy z nas po-
lityków powinien uderzyć się 
we własne piersi. Łatwo jest bić 
w piersi oponentów politycz-
nych, ale to do niczego nie pro-
wadzi. Każdy z nas powinien się 

zastanowić, i ja też, co złego po-
wiedziałem, zrobiłem. Gdzie 
w sposób szkodliwy dla Polski 
wyostrzyłem jakieś różnice, ja-
kiś spór. Podziały na górze już 
od wielu lat w sposób negatywny 
wpływają na Polaków. Opowiem 
pewną anegdotę. Któregoś dnia 
przyjechałem na Plac Targowy 
do Skawiny, by rozdawać ulot-
ki prezydenta Andrzeja Dudy 
i spotkałem wolontariuszy Ra-
fała Trzaskowskiego. Bardzo do-
brze, takie spotkania są do tego, 
by się pięknie różnić. Niestety, to 
nie była piękna różnica. Z drugiej 
strony padły inwektywy, słowa 
obraźliwe. Wtedy przypomnia-
łem sobie, że pięć lat wcześniej 
na tym samym placu spotkałem 
samego Rafała Trzaskowskiego, 
w otoczeniu młodych ludzi, i od-
byliśmy sympatyczną rozmowę. 
Coś złego musiało się wydarzyć 
przez te pięć lat, że takie spotka-
nie w 2020 roku przebiegło tak 
jak przebiegło. 

M.S:- Czy to tylko moja mrzonka, by 
walczyło się programami, rozwiąza-
niami, a nie „czarnym pijarem”?  

J.G:- Mam nadzieję, że to nie 
jest tylko mrzonka i Pani jest 
głosem młodego pokolenia i że 
to młode pokolenie skuteczniej 

niż moje będzie impregnowane 
i będzie odrzucać demagogię, 
agresję. Zresztą w tej kampanii 
pojawili się młodzi, ciekawi kan-
dydaci. Mam tu na myśli i Wła-
dysława Kosiniaka-Kamysza, 
którego bardzo cenię i Krzyszto-
fa Bosaka, polityka, który w tej 
kampanii zaimponował mi naj-
bardziej i Szymona Hołownię, 
do którego kandydatury pod-
chodziłem bardzo sceptycznie. 
Wydawało mi się, iż taki dzien-
nikarz, celebryta, showman, co 
on ma do powiedzenia? Byłem 
pewien, że uzyska jednocyfrowy 
wynik. Jednak przeprowadził do-
brą kampanię i uzyskał wynik za-
skakująco wysoki. I mówię pozy-
tywnie nie tylko o Władysławie 
Kosiniaku-Kamyszu, do którego 
w wielu sprawach jest mi napraw-
dę bardzo blisko, także o Krzysz-
tofie Bosaku, który w sprawach 
gospodarczych wyraża poglądy 
dokładnie takie, jak Porozumie-
nie, tak jakby czytał nasz pro-
gram. Mówię również pozytyw-
nie o polityku, do którego jest 
mi znacznie dalej, bo rzeczywi-
ście Szymon Hołownia w wielu 
sprawach wyraża poglądy, któ-
re moim zdaniem nie są zgodne 
z takim kanonem polskiej trady-
cji i polskich wartości.

M.S:- A nie żałuje Pan rozdzierania 
szat o zmianę terminu wyborów?

J.G:- Nie, nie żałuję. Uważam, 
że uczciwe demokratyczne wy-
bory to sól demokracji. Dlatego 
za swój obowiązek uważałem do-
prowadzenie do tego, by wybory 
odbyły się w sposób zgodny ze 
standardami polskiej konstytu-
cji. 10 maja nie dało się przepro-
wadzić wyborów. Przypomnę, że 
Senat zdominowany przez opo-
zycję przetrzymał 30 dni usta-
wę o głosowaniu koresponden-
cyjnym i miał do tego prawo, ale 
w efekcie ustawa do Sejmu trafi-
ła 6 maja. Nawet, gdyby została 
przyjęta i następnego dnia pod-
pisana przez prezydenta to Pocz-
ta Polska miałaby dwie doby na 
rozwiezienie i dostarczenie 30 
milionów pakietów wyborczych. 
To byłoby całkowicie nierealne.

M.S:- Podobno termin wyborów to 
nie jedyna różnica w obozie rządzą-
cym… 

J.G:- Są różnice, ale przez cały 
czas zdecydowanie więcej nas łą-
czy. Jeżeli chodzi o różnice, ale 
w kategoriach takiego pięknego 
różnienia się, to Porozumienie 
jest tym ugrupowaniem Zjedno-
czonej Prawicy, które stawia na 
przedsiębiorców. Na niskie po-
datki, ograniczenie biurokracji, 
na wspieranie polskich małych 
i średnich firm. Powinniśmy być 
patriotami gospodarczymi. Też 
w takim sensie, że pamiętamy 
o bohaterach naszej przeszłości, 
chlubnych walkach, żołnierzach 
wyklętych. To wszystko jest waż-
ne, ale także to, by z punktu wi-
dzenia polskiego patriotyzmu 
firmy np. w Łomży, Zambrowie 
czy Siemiatyczach, i mam tu na 
myśli konkretne firmy, które od-
wiedziłem, miały jak najlepsze 
warunki do rozwoju, gdyż przed-
siębiorcy są bohaterami naszych 
czasów. Jest jeszcze druga różni-
ca wewnątrz obozu Zjednoczo-
nej Prawicy. Chodzi o stosunek 
do samorządów. Nasi partnerzy 
z PiS-u uważają, że nacisk powi-
nien zostać nałożony na admi-
nistrację państwową. My z kolei 
dużo większe zaufanie pokłada-
my w administracji samorządo-
wej. Na ogół udaje nam się zna-
leźć wspólny język z partnerami 
z PiS-u. Przykładem może być 
Rządowy Fundusz Inwestycji 
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W polityce potrzebujemy  
dużo więcej porozumienia

O kampanii prezydenckiej 2020, polaryzacji, wychodzeniu z zapaści zdrowotnej i gospodarczej, a także samorządności  
z byłym wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, prezesem Porozumienia Jarosławem Gowinem rozmawia Marlena Siok. 
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Lokalnych i Fundusz Inwesty-
cji Samorządowych. Ten projekt 
przygotowali eksperci i politycy 
właśnie Porozumienia.

M.S:-  Będąc przy temacie społeczne-
go porozumienia chciałabym zapytać 
o te porozumienie należące do Jaro-
sława Gowina. Czy rzeczywiście po 
tym jak zbył Pan tekę ministra i wice-
premiera skupił się Pan na budowa-
niu struktur swojej partii?

J.G:- Zdecydowanie tak. I mu-
szę powiedzieć, że w wojewódz-
twie podlaskim Porozumienie 
rozwija się bardzo dynamicznie. 
Mamy wielu takich pełnokrwi-
stych liderów, na czele z posłem 
i ministrem Jackiem Żalkiem oraz 
posłem Mieczysławem Baszką. 
Bardzo charyzmatycznym samo-
rządowcem jest pan marszałek 
Stanisław Derehajło. W okręgu 
łomżyńskim też mamy bardzo 
mocnego lidera, wicewojewodę 
Marcin Sekścińskiego. Cieszę się, 
iż dołącza do nas bardzo wielu 
samorządowców, przedsiębior-
ców. Bardzo dobrze rozwijają się 
struktury młodej prawicy, czy-
li młodzieżówki Porozumienia. 
Natomiast chcę też powiedzieć, 
że nie zapominam kim byłem. 
Nie zapominamy o moich nie-
dawnych obowiązkach ministra 
nauki. Stąd też podczas mojej wi-
zyty w Łomży odwiedziłem tu-
tejszą uczelnię, która jest jedną 
z lepiej, a może i najlepiej rozwi-
jających się uczelni zawodowych 
w Polsce.

M.S:- Panie premierze wybory już 
za nami. Teraz czas na konkretne 
działanie, skoncentrowanie się na 
sprawach, które obchodzą Polaków. 
Przede wszystkim na walce z epide-
mią i jej skutkami gospodarczymi. 
Jak Obóz Zjednoczonej Prawicy, który 
władzę sprawować ma do 2023 roku, 
wyobraża sobie wychodzenie z tej za-
paści zdrowotnej, gospodarczej? 

J.G:- Rząd robi bardzo dużo. 
To jest zasługa premiera Mate-
usza Morawieckiego i pani pre-
mier Jadwigi Emilewicz, mojej 
najbliższej współpracownicy. 
W przeciągu kilku lat do pol-
skich firm, ale także tu w wo-
jewództwie podlaskim, trafiło 
łącznie ponad 100 mld zł. To są 
ogromne środki, które umożli-
wiły polskim przedsiębiorcom 
utrzymanie produkcji, miejsc 
pracy. Niemniej jednak zdajemy 
sobie sprawę, iż grozi nam dru-
ga fala epidemii. Wiemy, że po-
ziom konsumpcji spadł nie tylko 
w kraju, ale i w Europie Zachod-
niej. Jest mniej zamówień i dla-
tego naszym przedsiębiorcom 
potrzeba jeszcze wielu lat i wie-
lu miliardów złotych pomocy ze 
strony państwa. Natomiast ja nie 
mam wątpliwości, że wyczerpały 
się dotychczasowe strategie roz-
woju Polski, która przez 30 lat, 
do roku 2015, rozwijała się bar-
dzo dynamicznie. Przede wszyst-
kim w oparciu o inwestycje za-
graniczne. Po przejęciu władzy 
przez Zjednoczoną Prawicę 
głównym motorem rozwoju był 

wzrost konsumpcji stymulowa-
ny szerokimi programami spo-
łecznymi, na czele z programem 
500 plus. Jedno i drugie w tej 
chwili odgrywa mniejszą rolę. 
Teraz musimy skoncentrować 
się nie na zagranicznych inwesty-
cjach, tylko na polskich firmach 
i je przede wszystkim wspierać. 
Utrzymamy nasze dotychczaso-
we programy społeczne, ale na 
nowe programy bym nie liczył. 
Wszystkie środki muszą być in-
westowane w rozwój gospodar-
ki, w tym zwłaszcza w nowych 
branż, które chociażby w woje-
wództwie podlaskim bardzo do-
brze się rozwijają. Podczas nie-
dawnej wizyty w Zambrowie 
odwiedziłem firmę Inter-Tech, 
która powstała paręnaście lat 
temu, dosłownie na ściernisku. 
Dzisiaj zatrudnia kilkaset osób. 
Otóż taka nowoczesna produk-
cja, wysoko wyspecjalizowanego 
sprzętu, w tym przypadku rol-
niczego, ale to może być sprzęt 
wykorzystywany w różnych ob-
szarach, jest przyszłością. Ten 
nowoczesny przemysł jest szansą 
dla Polski.

M.S:- Czy rzeczywiście to tempo wy-
chodzenia z kryzysu będzie w dużej 
mierze zależało od tego jaki poziom 
będzie reprezentowała polska nauka, 
polska edukacja? 

J.G:- To jest bardzo dobre py-
tanie. Moim zdaniem zdecydo-
wanie szybciej rozwijać się będą, 
i wychodzić z kryzysu, te kraje, 

które inwestują w edukację. Na 
każdym szczeblu łącznie ze szcze-
blem szkolnictwa wyższego oraz 
także w naukę, która w Polsce jest 
bardzo niedoinwestowana. Mnie 
udało się osiągnąć pewien prze-
łom, gdyż w 2019 roku na naukę 
z budżetu państwa popłynęło do-
datkowo 5 mld zł. W 2020 roku 
kwota 4 mld zł, to już jest poważ-
ny wzrost, ale to ciągle jeszcze nie 
wystarcza. Jeżeli chcemy być kra-
jem ludzi zamożnych, jeśli chce-
my, by firmy z Łomży, wojewódz-
twa podlaskiego, z całej Polski 
podbijały światowe rynki, jeżeli 
chcemy żeby nasi pracownicy za-
rabiali więcej, to musimy inwe-
stować w naukę. To nie są środki 
zmarnowane tylko zainwestowa-
ne w przyszły dobrobyt polskie-
go społeczeństwa.

M. S:- Panie premierze jest Pan do-
świadczonym politykiem, rozpoczy-
nającym swoją działalność w czasie, 
kiedy kształtowała się polska samo-
rządność. Czy podjąłby się Pan oceny 
funkcjonowania samorządu po 30 la-
tach jego działania? 

J.G:- Oczywiście. To jest naj-
bardziej udana reforma po 1989 
roku. Mówię to z pełną  świado-
mością. Wiele rzeczy trzeba by-
łoby skorygować, przemyśleć na 
nowo, chociażby sprawę powia-
tów. Kompetencje powiatów są 
stosunkowo niewielkie, a kosz-
ty funkcjonowania bardzo duże. 
Powstaje pytanie, co dalej robić 
z powiatami? Jedni mówią zli-

kwidować, inni - rozszerzyć ich 
kompetencje. Potrzebujemy ta-
kiego namysłu nad dalszymi eta-
pami reformy samorządowej 
i Porozumienie przygotowuje 
taki program.  Zaprosiliśmy do 
współpracy wybitnych eksper-
tów, naukowców związanych 
z ośrodkiem funkcjonującym 
przede wszystkim w Krakowie, 
wokół prof. Jerzego Hausnera. 
Wkrótce zaproponujemy i samo-
rządowcom i naszym partnerom 
ze Zjednoczonej Prawicy pewne 
konkretne rozwiązania.

M.S:- Możemy już dziś powiedzieć 
o niektórych z nich?

J.G:- Na jednej rzeczy ogrom-
nie mi zależy. Wspomniałem 
o tym, że rząd uruchomił Rządo-
wy Fundusz Inwestycji Samorzą-
dowych. One są bardzo ważne, 
gdyż inwestycje samorządowe 
realizowane są przez małe lokal-
ne firmy, a więc polskie. W ten 
sposób wspieramy nie tylko sa-
morządy, ale także lokalny biz-
nes. Natomiast na razie jest to 
przedsięwzięcie jednorazowe 
i Porozumieniu zależy, by te środ-
ki na trwałe weszły do subwencji 
samorządowej. Mówiąc krótko, 
by każdego roku wszystkie sa-
morządy w Polsce otrzymywały 
określone kwoty na inwestycje. 
Nie na pensje, nie na przejedze-
nie, tylko właśnie na inwestycje. 
Mam nadzieję, że do tego rozwią-
zania przekonam naszych partne-
rów z PiS-u.
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Członkowie Związku narodowych 
Sił Zbrojnych oraz mieszkańcy Kolna 
i powiatu kolneńskiego uczestniczyli 
w odsłonięciu tablicy poświęconej 
Bronisławowi Chrzanowskiemu. 

Sierżant Bronisław Chrza-
nowski był szefem wywiadu Na-
rodowego Zjednoczenia Woj-
skowego w tym rejonie. Zginął 
w czasie obławy 12 lipca 1949 
roku. Tablica upamiętnia tak-
że Mariana Pielocha pseudonim 
"Marek" i Dominika Milewskie-
go pseudonim "Sokół". Wszyscy 
zginęli w czasie walk z przeważa-
jącymi siłami Służby Bezpieczeń-
stwa. Tablica upamiętniająca po-
ległych znajduje się w puszczy 
piskiej, w pobliżu kurpiowskiej 
wsi Łacha. 

Po modlitwie i poświęceniu 
tablicę odsłonili Stefan Kow-
nacki, ostatni żołnierz z oddzia-

łu Bronisława Chrzanowskiego, 
Robert Trąbka nadleśniczy Nad-
leśnictwa Pisz i Mariusz Charu-
bin ze Związku Żołnierzy Na-
rodowych Sił Zbrojnych z koła 
w Kolnie.

- Walczyli z najeźdźcą, nie-
mieckim, sowieckim. Nie dali so-
bie wydrzeć polskości. Gdyby nie 
oni w Polsce nie byłoby Kościoła, 
wolnych mediów, chłopi pozba-
wieni byliby własnej ziemi. Do 
dzisiaj tamci żołnierze często leżą 
w bezimiennych grobach. I jed-
no co możemy dla nich zrobić, to 
odsłaniać takie symboliczne ta-
blice, by  zachować o nich pamięć 
- mówi Mariusz Charubin.

Stefan Kownacki pseudonim 
"Gołąb" do dzisiaj pamięta swo-
jego dowódcę, sierżanta Broni-
sława Chrzanowskiego. 

- W 1948 roku, 1 kwietnia 
w Waśkach, na kolonii przyjmo-
wał mnie do oddziału. Pierw-
szą wartę miałem w Popiołkach. 
Tam sprawdzili mnie czy czu-
wam. Potem powiedzieli, że nie 
poddaję się ale trzeba mnie prze-
szkolić, bo łatwo mogę dać się 
zabić. Bronisław Chrzanowski 
całą wojnę spędził w partyzant-
ce, wcześniej walczył w lasach 
augustowskich. Był koleżeński, 
szanował żołnierzy - wspomina 
Stefan Kownacki. Pamięć o żołnierzach podzie-

mia niepodległościowego to nasz 
obowiązek, podkreślają członko-
wie Związku Żołnierzy Narodo-
wych Sił Zbrojnych.

- To zaszczyt, że możemy 
spotykać weteranów. Jesteśmy 
chyba ostatnim pokoleniem, 
które może rozmawiać ze świad-
kami historii - przyznaje Alicja 
Siałkowska wiceprezes Zarządu 
Głównego Związku Żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych.

Dariusz Syrnicki wiceprezes 
Okręgu Łomżyńskiego Związku 
Żołnierzy Narodowych Sił Zbroj-
nych zawsze upomina się o godną 
pamięć dla żołnierzy niezłomnych.

- To kolejna uroczystość pa-
triotyczna, w której możemy 
uczcić pamięć bohaterów - mówi 
Dariusz Syrnicki.

Fundacja tablicy upamięt-
niającej żołnierzy podziemia 

niepodległościowego to wspól-
na inicjatywa Związku Żołnie-
rzy Narodowych Sił Zbrojnych 
i Nadleśnictwa Pisz.

- Puszcza Piska kryje jeszcze 
wiele tajemnic. Pamiętamy o po-
ległych po II Wojnie Światowej, 
ale jest wiele grobów z I Wojny 
Światowej. Pochowani są żołnie-
rze, którzy walczyli w zaborczych 
armiach, często byli to Polacy - 
wyjaśnia Robert Trąbka nadle-
śniczy Nadleśnictwa Pisz.

W uroczystościach patrio-
tycznych uczestniczył Marcin 
Sekściński wicewojewoda pod-
laski. Po odsłonięciu tablicy pa-
miątkowej,  w intencji poległych 
odprawiona została msza święta 
w kaplicy polowej w osadzie le-
śnej Kulig.

Uroczystość obejrzyj w Telewizji Narew  
i na www.narew.info

Unikalna metoda zostanie zastoso-
wana do oceny stanu technicznego, 
przeznaczonej do remontu, bramy 
zabytkowego cmentarza w Łomży. 
Inicjatorem wykorzystania tej me-
tody z użyciem skanera jest Andrzej 
Wszeborowski , wykonawca prac kon-
serwatorskich wielu obiektów zabyt-
kowych w Łomży.

- Przygotowuję program re-
montu bramy zespołu cmentarzy 
wyznaniowych przy ulicy Koper-
nika. Szczególnej uwagi wyma-
gają tynki. Ich część uległa odpa-
rzeniu, niektóre są zasolone. Oba 
zjawiska negatywnie wpływają na 
stan techniczny obiektu. Przed 
przystąpieniem do remontu, ko-
nieczne jest przeprowadzenie in-
wentaryzacji stanu technicznego 
obiektu. Aby ją przygotować ba-
dania wykonamy nową metodą 

skanowania laserowego. W na-
szym mieście będzie to pierwszy 
przypadek wykorzystania skanów 
do przygotowania dokumentacji 
remontowej. Najbardziej intere-
suje nas dokładne udokumento-
wanie uszkodzeń. Kolejny etap to 
analiza stwierdzonych uszkodzeń 
i ich przyczyn. Program naprawy 
będzie odpowiedzią na pytanie 
jakie prace należy wykonać aby 
brama odzyskała dawny wygląd. 
Na pewno konieczne będzie sku-
cie tynków. Ważny jest także stan 
materiałów, z których wykonana 
jest brama. Niepokojące jest to, 
że ceglane ściany bramy znajdują 
się pod powierzchnią gruntu. To 
bardzo szkodzi budowli - wyja-
śnia Andrzej Wszeborowski, wła-
ściciel firmy specjalizującej się 
w konserwacji zabytków.

Projekt renowacji zabytkowej 
bramy zostanie wykonany z wy-
korzystaniem technologii 3D.

- Przeprowadzimy digi-
talizację bramy, wykorzystu-
jąc do tego dwie technologie 

z użyciem skanera laserowego 
oraz skanerów światła struktu-
ralnego, pozwalające uzupeł-
nić szczegóły. Stworzymy peł-
ny obraz dużego obiektu. Przy 
czym skaner odwzorowuje to, 
co mu "pokażemy". Nie wyko-
nujemy prześwietlenia rentge-
nowskiego, przechodzącego 
przez ścianę. Konieczne będzie 
wykonanie wielu ujęć odwzo-
rowujących cały obiekt. Ko-
rzystając z programu kompu-
terowego połączymy wszystkie 
ujęcia. Ułatwi to projektowanie 
remontu bramy. Dane cyfro-
we przygotowujemy w różnych 
formatach, na przykład chmury 
punktów albo siatki trójkątów. 
Skanować metodą 3D możemy 
małe obiekty jak i zespoły bu-
dynków - tłumaczy Ignacy Li-
powski, specjalista ds. inżynie-
rii odwrotnej.

Zespołu cmentarzy wyzna-
niowych przy ulicy Kopernika 
należy do najcenniejszych obiek-
tów zabytkowych Łomży.

Laserowe skanowanie bramy 
cmentarnej w Łomży

Unikalna metoda skanowania w technologii 3D zostanie wykorzystana do oceny 
stanu technicznego przeznaczonej do remontu zabytkowej bramy cmentarnej 
w Łomży

Tablica poświęcona m.in. sierż. Bronisławowi Chrzanowskiemu 
została odsłonięta koło kurpiowskiej wsi Łacha

Znicz przy tablicy upamiętniającej żołnierzy 
niezłomnych ustawił, wraz z córką  

Stefan Kownacki ps. Gołąb

Alicja Siałkowska wiceprezes 
Zarządu Głównego  Związku 
Narodowych Sił Zbrojnych
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J.P: - Absolutnie nie. Ja ży-
czyłbym sobie, aby szpital funk-
cjonował tak, jak przed pande-
mią albo jeszcze lepiej. Dlatego, 
że już wtedy były pewne pro-
blemy. Jednak tak, jak zapewne 
jeszcze wielokrotnie powtórzę, 
wszystko zależy od sytuacji epi-
demiologicznej w kraju. Jeżeli 
pandemia zacznie wygasać, licz-
ba zakażonych będzie malała, 
wojewoda podlaski na pewno 
stopniowo będzie nas zwalniał. 
Jeżeli ta sytuacja epidemiologicz-
na nadal będzie tak poważna, to 
może być tak jak dotychczas. 

M.S: - Rzeczywiście od początku 
czerwca poradnie, szpitalne zakła-
dy i większość oddziałów została 
odmrożona. Jednak wciąż jeszcze są 
oddziały „jednoimienne”, na które 
mogą być przyjmowani tylko pacjen-
ci z podejrzeniem bądź zakażeniem 
SARS-COV-2. Mam tu na myśli oddział 
Noworodków i Wcześniaków, Gineko-
logiczno-Położniczy, Neurologiczny, 
Płucny, Okulistyczny i oczywiście Za-
kaźny. Jak prawdopodobne jest ich 
odblokowanie?

J.P: - Cały czas rozmawiamy 
o tym ze służbami wojewody. Są 
pewne pomysły, które być może 
będziemy wspólnie realizowali, 
aby wyjść z tej „ covidowości”. 
Jednak to wszystko musi być bez-
pieczne dla pacjenta. Nie może-
my ich narażać na zakażenie. 

M.S: - Myślę, że takim sporym hau-
stem nadziei, na ten odpowiedni 
dostęp do podstawowej opieki zdro-
wotnej jest uwolnienie oddziału 
Nefrologicznego ze Stacją Dializ. Jak 
funkcjonuje ona od 1 lipca?

J.P: - Oddział Nefrologicz-
ny, jak i Stacja Dializ funkcjonu-
ją tak, jak przed ogłoszeniem sta-
nu epidemii. Z tym wyjątkiem, 
że na Oddziale Nefrologicznym 
jedno łóżko przeznaczone jest dla 
pacjentów z SARS-CoV-2. Oczy-
wiście udało się to zrobić w bez-
pieczny sposób. Co ważne, od 
momentu uwalniania szpitala nie 
mieliśmy już takiego pacjenta. Tu 
uspokajam od razu. Natomiast 
Stacja Dializ jest już przeznaczo-
na w pełni dla pacjentów. Prawie 
wszyscy do nas wrócili. Przed 
przekształceniem szpitala w jed-
noimienny szpital zakaźny mie-
liśmy 86 pacjentów. Teraz mamy 
81. Niektórzy z pacjentów pod-
jęli leczenie poza naszą placów-
ką, ze względu na zmianę miej-
sca zamieszkania. Myślę, że dość 
szybko wrócimy do stanu sprzed 
epidemii. Z relacji pani ordynator 
wynika, że, w Stacji Dializ panuje 
znów rodzinna atmosfera. Także 
pod tym względem wróciliśmy 
już do normalnej pracy. Muszę 
tutaj powiedzieć, że duży wpływ 

na decyzję wojewody, o zwolnie-
niu nas z jednoimienności w tym 
zakresie, miała decyzja dyrektora 
szpitala w Hajnówce, który zgo-
dził się na zorganizowanie tam 
jednego stanowiska w stacji dializ.

M.S: - Panie dyrektorze, mówił Pan 
na początku, że to uwalnianie będzie 
uzależnione od sytuacji epidemiolo-
gicznej. Czy rzeczywiście może okazać 
się, że zachowanie “jednoimienności” 
w części szpitala będzie konieczne? 
Bo to co obserwujemy w ostatnim 
czasie w Łomży, ten wzrost zachoro-
wań, muszę przyznać, budzi obawy...

J.P: - Niestety musimy brać 
pod uwagę taki scenariusz. 
Wszystko zależy od tego czy ta 
epidemia będzie wygasała, czy 
wręcz przeciwnie. Na razie sytu-
acja epidemiczna nie daje powo-
dów, by wojewoda mógł zwalniać 
kolejne oddziały. Tak, jak mówi-
łem, w Łomży jest coraz więcej 
zakażeń. Słyszałem, że powstało 
kolejne ognisko, tzw. „weselne”.  
Spodziewamy się niedługo kolej-
nych przyjęć na oddziały.  To de-
terminuje fakt czy będziemy zwal-
niani, czy nie. To jest niezależne 
od społeczeństwa ani od szpitala. 
Decyzja wojewody będzie uza-
sadniona sytuacją epidemiczną. 

M.S: - Jak wygląda statystyka jeżeli 
chodzi o osoby zakażone, hospitalizo-
wane w łomżyńskim szpitalu?

J.P: - Na 7 lipca, w naszym 
szpitalu mieliśmy 6 takich pa-
cjentów. 

M.S: - Czy oni znajdują się tylko na 
oddziale zakaźnym, czy też na innych 
oddziałach?

J.P: - Na chwilę obecną 
wszystkie zakażone osoby znaj-
dują się na oddziale zakaźnym. 

M.S: - A jak wygląda sytuacja jeśli 
chodzi o kadrę szpitala? Nie jest ta-
jemnicą, że część personelu z uwagi 
na pandemię po prostu odeszła. Czy 
wraz z próbą powrotu szpitala do 
normalnego funkcjonowania nastą-
piły powroty? Jeśli nie, to o jak dużych 
brakach mówimy?

J.P: - Pani redaktor, od 13 mar-
ca odeszły bądź zawiesiły umowę 
ze szpitalem 72 osoby. Na chwilę 
obecną około 50 z nich wyraziło 
chęć powrotu. Przy czym chciał-
bym zaznaczyć niezwykle istot-
ną rzecz. To nie były osoby, które 
„uciekły” ze strachu przed wiru-
sem. Są to osoby mające schorze-
nia, które w połączeniu z wirusem 
mogłyby stanowić poważne za-
grożenie dla ich życia. Także nie 
oceniajmy ich surowo. Faktycz-
nie, jest zainteresowanie powro-
tami. I w tych oddziałach, które 
już funkcjonują, nie mamy jakiś 
ogromnych problemów kadro-

wych. Oczywiście potrzebni są 
nam specjaliści, chociażby cho-
rób zakaźnych, anestezjolodzy, 
pediatrzy czy specjaliści medy-
cyny ratunkowej. Ich potrzebuje-
my najbardziej. Oprócz oddziału 
pediatrycznego wszystkie funk-
cjonują normalnie. Jeżeli chodzi 
o pediatrię, tu muszę powiedzieć, 
że ta sytuacja została przeze mnie 
zastana. Tak naprawdę lekarze 
pediatrzy wypowiedzieli umowy 
już w grudniu ubiegłego roku. Ta 
sytuacja trwa od dłuższego czasu. 
Na razie nie możemy wznowić 
pracy oddziału, ale myślę, że to 
kwestia kilku tygodni. 

M.S: - Pamiętam rozmowę z poprzed-
nim dyrektorem. On wówczas alarmo-
wał, że w szpitalu nie ma oddziału, 
na którym nie brakowałoby specjali-
stów, że te braki kadrowe rzeczywi-
ście są bardzo dotkliwe…

J.P: - Aż tak surowo tego nie 
oceniam. Z perspektywy po-
przedniego miejsca pracy uwa-
żam, że oddziały są zabezpie-
czone jeśli chodzi o lekarzy. 
Niemniej jednak prawdą jest, że 
część wymaga uzupełnienia. 

M.S: - Panie dyrektorze, bez wątpie-
nia pandemia COVID-19 to w obecnej 
chwili temat najważniejszy, z którym 
musi zmierzyć się łomżyńska pla-
cówka. Jednak jak wiemy nie jest to 
jedyna trudna dla szpitala sytuacja. 
W ostatnich miesiącach szpital był 
w sporach zbiorowych z częścią perso-
nelu. A jak wygląda sytuacja obecnie? 
Czy udaje się godzić zarządzanie pla-
cówką w tak trudnej sytuacji ze spro-
staniem oczekiwaniom pracowników?

J.P: - Rzeczywiście, przy-
chodząc do szpitala w czerwcu 
zastałem trzy spory zbiorowe. 
Mianowicie: ze Związkiem Za-
wodowym Pielęgniarek i Położ-
nych, ze Związkiem Zawodowym 
Techników Elektroradiologii 
i Techników Analityki Medycz-
nej. Roszczenia związków zawo-
dowych kierowane w stronę szpi-
tala dotyczą kwestii finansowych. 
Nie wszystkie dotyczą podwyżek. 
Niemniej jednak wszystkie doty-
czą zwiększenia kosztów funkcjo-
nowania szpitala, a nie jest tajem-
nicą, że szpital za dwa ubiegłe lata 
poniósł stratę. Za ubiegły rok była 
to strata powyżej 8 milionów zło-
tych, więc szpital nie jest w takiej 
sytuacji, aby zwiększać koszty, 
wręcz przeciwnie, musimy szukać 
oszczędności. Musimy po pro-
stu spotkać się gdzieś po drodze. 
Osiągnąć kompromis między 
oczekiwaniami, a realnymi moż-
liwościami szpitala. 

M.S: - Właśnie, skoro wywołał Pan 
kwestie związane z sytuacją ekono-
miczną szpitala. Rzeczywiście rok 

2019 placówka zamknęła stratą rzędu 
blisko 8, 5 miliona złotych, co stano-
wiło o 5 milionów więcej w porów-
naniu do roku 2018. Przewiduje Pan 
działania naprawcze?

 J.P: - Tak, oczywiście. Przede 
wszystkim, ze względu na to, że 
potrzebuje tego szpital. Ponad-
to wymaga ode mnie tego usta-
wa o działalności leczniczej. Z tej 
ustawy wynika, że jeżeli placówka 
poniesie stratę trzeba przedstawić 
podmiotowi tworzącemu program 
naprawczy. Oznacza to, że musimy 
przedstawić taki plan zarządowi 
województwa podlaskiego. Chce-
my poprawić jakość funkcjono-
wania szpitala w 4 podstawowych 
zakresach, tj. organizacyjnym, fi-
nansowym, infrastruktury i za-
trudnienia. Będziemy musieli ta-
kie działania naprawcze wykonać. 

M.S: - Jakie są to między innymi dzia-
łania? 

J.P: - Musimy się przyjrzeć, 
i już to robimy, strukturze organi-
zacyjnej. Na tę chwilę oceniam ją 
jako niefunkcjonalną, wymagają-
cą gruntownej reformy. Od stycz-
nia prawdopodobnie zmienia się 
sposób księgowania kosztów 
szpitala. To też będzie wymusza-
ło pewne działania. Będę próbo-
wał organizować nowe świad-
czenia zdrowotne. Oczywiście 

musimy też przyjrzeć się kwe-
stiom kadrowym i finansowym. 

M.S: - Panie dyrektorze, jeszcze na 
koniec zapytam… Jak czuje się pan 
w Łomży? Jak ocenia pan naszą pla-
cówkę bazując na swoich doświadcze-
niach? 

J.P: - Czuję się tu bardzo dobrze. 
Łomża to piękne miasto. Co prawda 
nie miałem jeszcze zbyt dużo czasu, 
aby „posmakować” tych zmian, któ-
re są ogromne, które zauważyłem 
nawet do jadąc tu. Łomżę znam 
sprzed kilkunastu lat. Spotkałem tu 
fantastycznych pracowników i fa-
chowców. Całe łomżyńskie społe-
czeństwo jest wyjątkowe. Traktuję 
ten szpital jako swój. To jest coś, na 
czym mi bardzo zależy. Wiem, że 
powstają różne stowarzyszenia, któ-
rym leży na sercu dobro szpitala. 
Mnie to bardzo cieszy. 

M.S: - Panie dyrektorze, bardzo dzięku-
ję za spotkanie. Mam nadzieję, że sytu-
acja będzie na tyle spokojna, abyśmy 
my, mieszkańcy Łomży, mogli odzyskać 
swój szpital, a pan mógł realizować 
założone cele. Myślę, że nam obojgu 
zależy na tym, aby ten szpital mógł 
pełnić swoją misję, czyli ratować życie 
i zdrowie mieszkańcom Łomży i okolic. 

Rozmowa do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info.

Najważniejszy jest powrót szpitala do stanu sprzed epidemii
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Ostatnie doniesienia o zachorowa-
niach w Łomży i powiecie łomżyńskim 
Biuro Wojewody Podlaskiego podało 
w czwartek (9 lipca). Od tamtej pory, 
do momentu wydania 570 numeru Ty-
godnika Narew, nie pojawiły się nowe 
przypadki w najbliższej okolicy. 

Przybywa natomiast osób, 
którym udało się pokonać koro-
nawirusa. Tylko w poniedziałek 
(13 lipca) Powiatowa Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna w Łom-
ży poinformowała o 14 ozdro-
wiałych osobach (13 z Łomży i 1 
z powiatu łomżyńskiego).

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Jeśli chodzi o diagnostykę 

pod kątem COVID-19, według 
danych Podlaskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, na 13 lipca liczba 
przebadanych próbek w całym 
województwie to 47170. Od po-
czątku marca do 13 lipca w re-
gionie zakażenie koronawirusem 
potwierdzono u 902 osób. Jeśli 
chodzi o Łomżę i powiat łom-
żyński od początku wybuchu 
pandemii liczba potwierdzonych 
przypadków wynosi 120. 

Z informacji przekazywanych 
przez Podlaski Urząd Wojewódz-
ki wynika, iż 652 mieszkańców 
regionu pokonało koronawirusa 
i uznawanych jest za tzw. ozdro-
wieńców. Według najnowszych 
danych wynika, iż wśród wyzdro-
wiałych jest 13 osób z Łomży i 1 
z powiatu łomżyńskiego. Ozna-
cza to, że na terenie miasta oraz 
powiatu aktywnie zakażone są 
w sumie 63 osoby. 

W całym województwie ry-
gorowi izolacji poddanych jest 
2240 osób. W Łomży i w po-
wiecie łomżyńskim, według Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Łomży jest to 
88 osób. Niestety od ostatniego 
wydania Tygodnika Narew wzro-

sła także liczba zgonów. W woje-
wództwie podlaskim odnotowa-
no ich 16. 

Dodatkowe 26 mln zł  
dla podlaskich szpitali
pieniądze na powrót do normalnego trybu leczenia   

Od 1 lipca szpitale, poradnie 
specjalistyczne i POZ otrzymają 
dodatkowo 3% wysokości faktur, 
które rozliczają z NFZ. W skali 
całego kraju to 180 milionów zło-
tych miesięcznie. Pieniądze mają 
pomóc w przywracaniu pełnego i 
bezpiecznego dostępu do świad-
czeń medycznych oraz powrotu 
do normalnego trybu leczenia.

Jak poinformował Narodo-
wy Fundusz Zdrowia, od 1 lip-
ca szpitale, poradnie diagno-
styczne, a także podstawowa 
opieka zdrowotna otrzymywać 
mają 3% wysokości faktur roz-
liczanych z NFZ. Środki służyć 
mają przede wszystkim, by cała 
służba zdrowia mogła wrócić do 
stanu sprzed pandemii SARS-
-CoV-2.

Adam Niedzielski, prezes Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 8 
lipca wydał zarządzenie, które 
wprowadziło możliwość dodat-
kowego finansowania szpitali, ga-
binetów specjalistycznych oraz 
podstawowej opieki zdrowotnej 
za bezpieczny powrót do lecze-
nia pacjentów.

Placówki otrzymają 3% warto-
ści faktur przekazywanych do Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Z tych 
środków mogą finansować np.:

- środki ochrony osobistej dla 
pacjentów

- środki ochrony osobistej dla 
personelu medycznego

- przygotowanie gabinetów 
i pomieszczeń szpitalnych do wizyt 
pacjentów w reżimie sanitarnym.

- Priorytetowo traktujemy 
powrót do leczenia pacjentów, 
dlatego zwiększamy finansowa-
nie placówek medycznych. Zale-
ży nam, aby odmrażanie służby 
zdrowia było bezpieczne, zarów-
no dla pacjentów, jak i personelu. 
Ponadto, zgodnie z oczekiwania-

mi pacjentów, chcemy zapewnić 
im maksymalną dostępność do 
świadczeń medycznych - mówi 
Adam Niedzielski, prezes Naro-
dowego Funduszu Zdrowia.

Nowe rozwiązanie ma dzia-
łać do czasu zniesienia obostrzeń 
wprowadzonych przepisami 
związanymi z COVID-19. Jego 
koszt, szacowany w całym kra-
ju na ok. 180 mln zł miesięcznie, 
pokryje budżet państwa.

Z kolei dla szpitali w woje-
wództwie podlaskim przezna-
czone ma zostać blisko 26 mln zł. 
To środki na zwiększenie bezpie-
czeństwa pacjentów, a także na 
podwyższenie ryczałtu.

- Dzięki ostatnim decyzjom 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
podlaskie szpitale zyskają około 
26 milionów złotych. Ponieważ 
oprócz 3% premii  od pierwsze-
go lipca zwiększają się również 
ryczałty dla szpitali – podkreśla 
Maciej Bogdan Olesiński dyrek-
tor Podlaskiego NFZ.

Nowe rozwiązanie zostało 
przygotowane we współpracy 

z Ministerstwem Zdrowia. Do-
datkowe pieniądze, które mają 
ułatwić przywracanie pełnej do-
stępności dla pacjentów, placów-
ki medyczne dostaną już za lipiec. 

- Staramy się pogodzić tro-
skę o bezpieczeństwo z troską 
o zdrowie. Dla naszych pacjen-
tów kontakt osobisty z lekarzem 
rodzinnym jest niezwykle ważny. 
Stosujemy podwyższony reżim 
sanitarny i staramy się krok po 
kroku iść w kierunku normalno-
ści- mówi Adam Zdanowicz pre-
zes zarządu Centrum Medyczne-
go Ryska w Białymstoku.

Dodatkowe 3% nie będzie 
uwzględniane między innymi 
w rachunkach zaliczkowych, tzw. 
1/12, czy produktach podwyż-
kowych. 

To kolejny krok w stronę 
przywrócenia normalnego trybu 
leczenia. Pierwszym są działania 
specjalnego zespołu ekspertów, 
który przygotuje "mapę drogo-
wą" powrotu do pełnej dostęp-
ności świadczeń medycznych dla 
pacjentów po czasie epidemii.

Stan Epidemii. Liczba zakażeń nie rośnie 

Centrum Medyczne 
Ryska w Białymstoku
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Rada Miejska Łomży 14 głosami za 
i 7 przeciw udzieliła wotum zaufania 
i absolutorium z wykonania budże-
tu miasta za 2019 rok prezydentowi 
Mariuszowi Chrzanowskiemu. Zanim 
doszło do najważniejszych głosowań 
podczas sesji został przedstawiony 
ubiegłoroczny raport o stanie miasta 
oraz sprawozdanie finansowe.

Za udzieleniem prezydento-
wi wotum zaufania zagłosowało 
14 radnych, przy 7 głosach prze-
ciw (dwie osoby były nieobecne). 
Zanim jeszcze do tego doszło roz-
poczęła się debata, w której wzięli 
udział mieszkańcy Łomży, repre-
zentujący różne środowiska spo-
łeczne i zawodowe, m.in. senio-
rzy, społecznicy, przedsiębiorcy 
czy przedstawiciele sportu.

Jak wynika ze sprawozdania 
finansowego, ubiegłoroczne do-
chody budżetu miasta zrealizo-
wano w kwocie 424 300 554,39 
zł (100,05%), natomiast wydatki 
w kwocie 412 804 280,96 zł czyli 
w 92,3% zakładanego planu. 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z wykonania budżetu za ubiegły 
rok, który zamknął się zarówno 
nadwyżką budżetową, jak i wyso-
kimi środkami wolnymi. Nie było 
konieczności zaciągania kredy-
tu, dlatego, że dochody ogółem 
zostały wykonane aż o prawie 
37,6 mln zł więcej niż w roku po-
przednim. To dzięki temu udało 
nam się zrealizować zamierzenia 
inwestycyjne, jak i też wszystkie 
wydatki bieżące, jak i uregulować 

wszystkie zobowiązania, które 
wpłynęły do końca roku. Zastrze-
żeń do sprawozdania nie miała 
Regionalna Izba Obrachunkowa 
– oceniała finanse miasta skarb-
nik Elżbieta Parzych dodając, że 
dzięki właściwej gospodarce fi-
nansowej w 2019 roku zadłuże-
nie miasta zmniejszyło się o 10,6 
mln zł.

Pozytywną opinię na temat 
sprawozdania finansowego wy-
dała ponadto Komisja Rewizyj-
na. 

- Wskaźniki ekonomiczne 
są dobre, a sytuacja finansowa 
miasta stabilna – stwierdził jej 
przewodniczący, radny Stani-
sław Oszkinis przed podjęciem 
najważniejszych uchwał: w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2019 rok, a na-
stępnie udzielenia prezydentowi 
absolutorium.

Minister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej Marlena Maląg podczas wizy-
ty w województwie podlaskim wrę-
czyła certyfikaty „Lider Społeczności 
Lokalnej”. Otrzymali je m. in, przed-
stawiciele łomżyńskiego środowiska 
społeczników: Jarosław Kaja, prze-
wodniczący  Łomżyńskiej Społecznej 
Rady ds. Osób z Niepełnosprawno-
ścią, Stanisławowi Kaseja,  zastępcy 
przewodniczącego Łomżyńskiej Rady 
Seniorów oraz Tomasz Wróblewski,   
prezes Łomżyńskiego Klastra Ekono-
mii Społecznej.

W Białymstoku odbyło się 
Seminarium Edukacyjne ,,Aka-
demia Zdrowego Senior”, które-
go organizatorem była Podlaska 
Federacja Organizacji Pozarzą-
dowych oraz Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Nie zapominamy o więzi 
międzypokoleniowej. W trosce 

o naszych seniorów realizuje-
my Rządowy Program na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób 
Starszych, na mocy ustawy wy-
płacana jest trzynasta emery-
tura, wspieramy powstawanie 
placówek w ramach programu 
„Senior+” – mówiła minister 
Marlena Maląg.

Podczas spotkania podkreśli-
ła, że programy społeczne dedy-
kowane seniorom to swojego ro-
dzaju podziękowania za wiedzę 
i doświadczenie, jakie jest nam 
przekazywane. 

– Dbamy o tę więź międzypo-
koleniową – kontynuowała sze-
fowa MRPiPS.

W Łomży realizowany jest 
projekt pn. „Aktywny Senior = 
Obywatel”, którego głównym 
celem jest włączenie seniorów 
w procesy decyzyjne i życie spo-

łeczne miasta. Za realizację odpo-
wiada Podlaska Federacja Orga-
nizacji Pozarządowych i Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Łomży. Środki finansowe zo-
stały przyznane przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach programu 
ASOS na lata 2014 - 2020.

- Wychodzimy naprzeciw 
oczekiwaniom seniorów z Łom-
ży. Dbamy o jakości szkoleń.  
W przyszłości planujemy po-
dejmowanie nowych działań na 
rzecz seniorów - przekonywał 
Paweł Backiel, prezes Podlaskiej 
Federacji Organizacji Pozarzą-
dowych.

Podsumowaniem spotkania 
z minister Marleną Maląg było 
wręczenie wyróżnień dla osób 
zaangażowanych w rozwój spo-
łeczności lokalnej. 

Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Komunikacyjnego sp. z o.o. poinfor-
mowało, że w związku z prowadze-
niem robót na ul. Rządowej, od dnia 
14 lipca 2020 r. będzie  zamknięte 
skrzyżowanie tej drogi z ulicami 
Kaznodziejską i Stary Rynek. Zakoń-
czenie prac jest planowane na 31 
sierpnia 2020 r.

W rejonie skrzyżowania ulic 
Rządowej, Kaznodziejskiej i Sta-
rego Rynku będą wykonywane 
prace sanitarne, elektryczne, a na 
odcinku Starego Rynku również 
prace archeologiczne, przebudo-
wa ciepłociągu i docelowo wy-
konanie nawierzchni przez firmę 

wykonującą rewitalizację Starego 
Rynku.

Dotychczas w ramach prze-
budowy ulicy Rządowej wykona-
no wodociąg i przyłącza sanitarne 
do budynków, podziemną insta-
lację elektryczną, zdemontowa-
no linię napowietrzną. Od ronda 
przy Placu Kościuszki do skrzy-
żowania z ul. Krótką i Krzywe 
Koło ustawiono krawężnik grani-
towy. Wykonawca przygotowuje 
się do wyrównania warstw kon-
strukcyjnych z kruszywa i ułoże-
nia warstw masy bitumicznej na 
tym odcinku i dopuszczeniu go 
do ruchu.

Od poniedziałku (13 lipca) Centrum 
Obsługi Mieszkańców przywraca bez-
pośrednią obsługę mieszkańców bez 
konieczności wcześniejszego telefo-
nicznego umówienia wizyty. 

Przyjmowanie interesantów 
w sprawach m. in. rejestracji pojaz-
dów, prawa jazdy, spraw meldun-
kowych, dowodów osobistych bę-
dzie odbywało się, jak wcześniej, 
na podstawie numerków pobra-
nych z kolejkomatu znajdującego 
się na parterze Ratusza. Bilety na 
określoną godzinę przyjęcia przez 
pracownika merytorycznego wy-
dawane są codziennie od godziny 
7.30 do wyczerpania limitu okre-
ślonego na dany dzień.

Jednocześnie łomżyński Ma-
gistrat przypomina, że przy ob-
słudze bezpośredniej intere-
santów obowiązują następujące 
rygory sanitarne:

▶ dopuszczalna liczba intere-
santów przebywających w tym 

samym czasie w jednym po-
mieszczeniu nie może być więk-
sza niż jedna osoba na jedno sta-
nowisko obsługi;

▶ obowiązek zachowania od-
ległości między poszczególnymi 
osobami, w tym oczekującymi 
w kolejce co najmniej 1,5 metra;

▶ obowiązek stosowania osło-
ny ust i nosa;

▶ obowiązek dezynfekcji rąk 
przed wejściem do urzędu.

Wobec nadal trwającego za-
grożenia rozprzestrzeniania się 
koronawirusa, mając na uwadze 
zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom i pracownikom 
urzędu zaleca się załatwianie 
spraw poprzez platformę ePU-
AP i Profil Zaufany. Katalog 
spraw, które można załatwić bez 
konieczności przychodzenia do 
urzędu znajduje się na stronie: 
www.gov.pl/web/gov/uslugi-
-dla-obywatela. 

Prezydent z wotum  
zaufania i absolutorium

Wyróżnienia dla 
społeczników z Łomży

Zamknięcie skrzyżowania ulic 
Rządowa - Kaznodziejska  

- Stary Rynek

W Urzędzie Miasta przyjęcia 
interesantów bez konieczności 

telefonicznej rezerwacji 
terminu

Od lewej  
Stanisław Kaseja, 

Jarosław Kaja  
i Tomasz Wróblewski
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Wyreżyserowany przez Ridleya Scotta 
wstrząsający obraz jednego z najbardziej 
wstydliwych epizodów w dziejach amery-
kańskich sił zbrojnych. Gwiazdorska ob-
sada. Oscar 2001 roku za najlepszy dźwięk 
i montaż, nominacja dla zdjęć Sławomira 
Idziaka.

Akcja filmu to próba odtworzenia wy-
darzeń, które miały miejsce w Mogadiszu 
(Somalia) 3 i 4 października 1993 roku.

Somalią od wielu lat targała wojna 
domowa. Przywódcy lokalnych plemion 
bili się miedzy sobą, kradli żywność do-
starczaną przez ONZ, atakowali żołnierzy 
kontyngentu pokojowego – pisze w recen-
zji na stronach filweb Marcin Kamiński. 
Szacuje się, że do czasu przybycia do kraju 
armii amerykańskiej, walki pochłonęły ży-
cie ponad 300 000 ludzi.

Mohamed Farrah Aidid, był lokalnym 
dowódcą zbrojnych oddziałów terroryzu-
jących ludność Somalii. Był najważniej-
szym z kacyków, którzy po obaleniu legal-
nego rządu podzielili kraj między siebie. 
Próbując przeciwdziałać narastającemu 
terrorowi i klęsce głodu, międzynarodo-
we oddziały pod flagą ONZ wylądowały 
w Somalii i zajęły jej część. 

Jednak Adid i jego sojusznicy wciąż 
stawiali silny opór i kontrolowali ponad 
połowę kraju. Stąd decyzja Amerykanów 
o pojmaniu przez komandosów dwóch 
współpracowników Adida. Mieli zo-
stać uprowadzeni z kontrolowanej przez 
milicję Adida stolicy kraju – Mogadi-
szu. Dowództwo wierzyło, że osłabi to 
jego pozycję w Somalii i doprowadzi do 
zmniejszenia jego wpływów.

3 października około 15:00 do Mo-
gadiszu wyruszyły oddziały Delta Force 
i Rangersi. 160 żołnierzy miało wziąć 
udział w trwającej niespełna godzinę ope-
racji porwania dwóch wysoko postawio-
nych wojskowych. Na miejscu wydarzenia 
przybrały jednak nieoczekiwany obrót. 
Dwa helikoptery typu UH-60 Black Hawk 
zostały zestrzelone przez Somalijską mili-
cję, pozbawiając oddziały naziemne dosta-
tecznej osłony. 

Niemalże z minuty na minutę misja 
szturmowa zmieniła się w ratunkową. 
Rozrzuceni po Mogadiszu Rangersi mu-
sieli walczyć z przeważającymi siłami wro-
ga. Miasto stało się pełną wrogów pułapką 
– za broń chwyciły nawet kobiety i dzieci. 
Bitwa, jaka wtedy rozgorzała, trwała aż 
do ranka dnia następnego. W jej wyniku 
śmierć poniosło 18 Amerykanów, 73 od-
niosło rany. Straty Somalijczyków nie są 
znane, szacuje się, że w ciągu kilkunastu 
godzin zginęło ich od 500 do 2000.

Akcja trwającego 143 minuty filmu 
Scotta obejmuje więc niecałe dwa dni. 
Rozpoczyna się 3 października, kiedy to 
poznajemy głównych bohaterów opisy-
wanych wydarzeń, a kończy nad ranem 4 
października, wraz z powrotem żołnierzy 
do bazy. Większą część filmu stanowi za-
tem pokazanie, perfekcyjnie fotografowa-
nych, walk na ulicach Mogadiszu.

Film nie ma jednego głównego bo-
hatera, niewiele wiemy o uczestnikach 
pokazywanych wydarzeń. „Helikopter 
w ogniu” przedstawia grupę ludzi, któ-

rzy przez kilkanaście godzin zmaga-
ją się z przeważającymi siłami wroga.
Prowadzona przez Idziaka kamera jest 
wszędzie. W jednym momencie uno-
si się nad dachami osiedli Mogadiszu, 
aby za chwilę znaleźć się tuż przy ziemi 
w samym środku rozwścieczonego tłu-
mu Somalijczyków, czy ostrzeliwują-
cych się Amerykanów. Do tego dołożo-
no jeszcze bardzo szybki montaż, dzięki 

czemu wydarzenia nabierają nieprawdo-
podobnego tempa.

Film Scotta jest niezwykle brutal-
ny. Krew leje się litrami, latają kończyny 
urywane przez pociski. Dzięki jednak 
takim naturalistycznym sekwencjom wy-
darzenia przedstawione w filmie stają się 
bardziej realne, prawdziwe, rzeczywiste, 
a widz ma wrażenie, jakby był jednym 
z uczestników walk w Mogadiszu.

Trzy miesiące wcześniej, 12 lipca, 
amerykańskie śmigłowce Cobra zaatako-
wały miejsce spotkania somalijskich przy-
wódców różnych klanów. Zginęło prawie 
70 osób. Tuż po incydencie na pobojowi-
sko udało się czterech zachodnich dzien-
nikarzy, którzy zostali zlinczowani przez 
rozwścieczony tłum. Przestraszone agen-
cje wycofały z kraju prawie wszystkich 
przedstawicieli, przez co bitwę o Moga-
disz dokumentują jedynie nieliczne zdję-
cia robione przez samych Somalijczyków.

Pewnie nie wiesz
W jednej ze scen chłopiec trzyma telefon 

komórkowy, aby przekazać dźwięk nadla-
tujących śmigłowców. Ale standardową pro-
cedurą w takich sytuacjach jest blokowanie 
wszystkich cywilnych częstotliwości używa-
nych przez radia i telefony.

Scena, w której żołnierz wypada z sa-
mochodu nie była zaplanowana, ale reżyser 
uznał, że powinna zostać w filmie.

Przed rozpoczęciem kręcenia filmu ak-
torzy przeszli specjalistyczne przeszkolenie 
wojskowe. Byli uczeni m.in. wysadzania 
drzwi materiałami wybuchowymi.

Film powstał na podstawie książki Mar-
ka Bowdena „Black Hawk Down: A Story 
of Modern War" (polski tytuł „Helikopter 
w ogniu”), który przedstawia bardzo do-
kładny obraz walk w Mogadiszu. Bowden, 
reporter „Philadelphia Inquirer”, zawarł 
opis w 29 odcinkach, które ukazały się w ga-
zecie, a później w formie książki.

Bitwa o Mogadisz stanowi klasyczne 
studium przypadku jak wszystko, co miało 
pójść dobrze, poszło całkowicie źle.

Negocjacje z Departamentem Obrony 
w sprawie wypożyczenia śmigłowców były 
długie i trudne. W ostatniej chwili decydenci 
z armii, zadowoleni, że wydarzenia zosta-
ną przedstawione w pozytywnym świetle 
i z szacunkiem dla walczących żołnierzy, 
dali zielone światło i dwa potężne samoloty 
transportowe C-5 Galaxy przywiozły czte-
ry Black Hawki na miejsce kręcenia zdjęć 
w Maroku. 

Określenie na Somalijczyków „skinnies”  
(„cherlaki”) nie wzięło się z powodu ich nie-
dożywienia. To nazwa jednej z obcych ras 
w książce „Żołnierze Kosmosu”, która jest 
lekturą obowiązkową dla żołnierzy. Kultura 
somalijska była tak dziwna i obca dla Ame-
rykanów, że skojarzyli ją z kosmitami.

Niektóre radiowe rozmowy w filmie to 
rzeczywiste transmisje radiowe z bitwy.

Szczątki pierwszego Black Hawka Su-
per 6-1, pozostawione w wąskiej uliczce, nie 
zostały nigdy usunięte przez Somalijczyków.

Na filmie żołnierze noszą hełmy ze swo-
imi nazwiskami. Tak naprawdę nie było. 
Zrobiono to po to, by widzowie łatwiej od-
różniali bohaterów, w mundurach wszyscy 
aktorzy wyglądali jednakowo.

Mohamed Farrah Aidid, potężny przy-
wódca Somalii, który był głównym celem 
nalotu, zmarł 2 sierpnia 1996 r. 

Helikopter w ogniu
TV Puls niedziela 22.30

HALO TV NA WEEKEND 17–19.07
Helikopter w ogniu

W pułapce
Dramat wojenny o wydarzeniach, które spowodowały,  
że najlepiej wyposażona armia świata musiała uznać  

wyższość afrykańskiego watażki.

Przejmująca 
rekonstrukcja  

porażki amerykańskiej  
misji w Somalii. 

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 dostępem 
do jeziora Toczyłowo. W ofercie wynajem 
domków góralskich i przyczep kempin-
gowych. Idealne miejsce na postawie-
nie namiotu i campingu - wyposażony 
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

Tynki gipsowe agregatem, profesjonal-
nie i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737

Wróżka Kasia: tarot, numerologia. Poniedzia-
łek - piątek 10.00 - 17.00. Tel. 607 191 070.

MATRYMONIALNE
Facet 57 lat pozna samotną Panią do sta-
łego związku. Tel. 692 810 599.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę  2100 m2 z domem 
piętrowym  oraz drugim domem drew-

nianym w Rogienicach Wielkich przy ul. 
M. Konopnickiej  12. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 694 243 760.
Sprzedam gospodarstwo rolne nieda-
leko Łomży lub wydzierżawię siedlisko 
oraz sprzedam działkę nad jeż. Białoław-
ka 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 piętro 
w centrum Łomży, ul. Długa (do miesz-
kania przynależą dwie piwnice). Miesz-
kanie po generalnym remoncie, do za-
mieszkania. Cena 349 tys. do negocjacji. 
Tel. 505 474 596.

Mieszkanie 2 pokoje w Warszawie na Be-
mowie do wynajęcia. Tel. 509 114 008.

Szukam pokoju do wynajęcia na terenie 
Łomży. Tel. 691 606 432.

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

Sprzedam mieszkanie 50 m2 przy ul. 
Dmowskiego 2a w Łomży. Cena 250 tys. 
Tel. 733 701 519.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Szpachlowanie, malowanie, panele pod-
łogowe i inne prace wykończeniowe. Tel. 
791 538 893.

Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783.

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: pokry-
cia dachowe, wy-

miana konstrukcji dachowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien da-
chowych i włazów, materiały. Łomża, Bo-
guszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i ogrodnicze-
go:
-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, instalacje 
wodno-kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłowanie (olejowe, gazo-
we, węglowe), kolektory słoneczne, pe-
łen zakres usług. Tel. 516 376 389.

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

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

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

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

Zakład usługowy RTV – marek Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26A, Łomża. Tel.862 
115 343, 696 884 735. Usługi w zakresie 
naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTO-
PY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. www.brze-
siakrtv.pl

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy i RTV, 

sprzedaż  sprzętu komputerowego. 
Tel.86 216 93 79, kom. 606 468 121, Łom-
ża, ul. Wesoła 18B

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

Expres szewc. ZMIANA  ADRESU, teraz: MA-
ŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 505 997 115 

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

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

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

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

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

Elektromechanika samochodowa. Kom-
pleksowy serwis klimatyzacji, nabijanie, 
odgrzybianie, sprawdzenie szczelności. 
Stara Łomża p/sz., ul. Akacjowa 5. 
Tel. 518 362 426.

ZDROWIE/ URODA

Specjalista foniatra-otolaryngolog Lilian-
na 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
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Wyreżyserowany przez Ridleya Scotta 
wstrząsający obraz jednego z najbardziej 
wstydliwych epizodów w dziejach amery-
kańskich sił zbrojnych. Gwiazdorska ob-
sada. Oscar 2001 roku za najlepszy dźwięk 
i montaż, nominacja dla zdjęć Sławomira 
Idziaka.

Akcja filmu to próba odtworzenia wy-
darzeń, które miały miejsce w Mogadiszu 
(Somalia) 3 i 4 października 1993 roku.

Somalią od wielu lat targała wojna 
domowa. Przywódcy lokalnych plemion 
bili się miedzy sobą, kradli żywność do-
starczaną przez ONZ, atakowali żołnierzy 
kontyngentu pokojowego – pisze w recen-
zji na stronach filweb Marcin Kamiński. 
Szacuje się, że do czasu przybycia do kraju 
armii amerykańskiej, walki pochłonęły ży-
cie ponad 300 000 ludzi.

Mohamed Farrah Aidid, był lokalnym 
dowódcą zbrojnych oddziałów terroryzu-
jących ludność Somalii. Był najważniej-
szym z kacyków, którzy po obaleniu legal-
nego rządu podzielili kraj między siebie. 
Próbując przeciwdziałać narastającemu 
terrorowi i klęsce głodu, międzynarodo-
we oddziały pod flagą ONZ wylądowały 
w Somalii i zajęły jej część. 

Jednak Adid i jego sojusznicy wciąż 
stawiali silny opór i kontrolowali ponad 
połowę kraju. Stąd decyzja Amerykanów 
o pojmaniu przez komandosów dwóch 
współpracowników Adida. Mieli zo-
stać uprowadzeni z kontrolowanej przez 
milicję Adida stolicy kraju – Mogadi-
szu. Dowództwo wierzyło, że osłabi to 
jego pozycję w Somalii i doprowadzi do 
zmniejszenia jego wpływów.

3 października około 15:00 do Mo-
gadiszu wyruszyły oddziały Delta Force 
i Rangersi. 160 żołnierzy miało wziąć 
udział w trwającej niespełna godzinę ope-
racji porwania dwóch wysoko postawio-
nych wojskowych. Na miejscu wydarzenia 
przybrały jednak nieoczekiwany obrót. 
Dwa helikoptery typu UH-60 Black Hawk 
zostały zestrzelone przez Somalijską mili-
cję, pozbawiając oddziały naziemne dosta-
tecznej osłony. 

Niemalże z minuty na minutę misja 
szturmowa zmieniła się w ratunkową. 
Rozrzuceni po Mogadiszu Rangersi mu-
sieli walczyć z przeważającymi siłami wro-
ga. Miasto stało się pełną wrogów pułapką 
– za broń chwyciły nawet kobiety i dzieci. 
Bitwa, jaka wtedy rozgorzała, trwała aż 
do ranka dnia następnego. W jej wyniku 
śmierć poniosło 18 Amerykanów, 73 od-
niosło rany. Straty Somalijczyków nie są 
znane, szacuje się, że w ciągu kilkunastu 
godzin zginęło ich od 500 do 2000.

Akcja trwającego 143 minuty filmu 
Scotta obejmuje więc niecałe dwa dni. 
Rozpoczyna się 3 października, kiedy to 
poznajemy głównych bohaterów opisy-
wanych wydarzeń, a kończy nad ranem 4 
października, wraz z powrotem żołnierzy 
do bazy. Większą część filmu stanowi za-
tem pokazanie, perfekcyjnie fotografowa-
nych, walk na ulicach Mogadiszu.

Film nie ma jednego głównego bo-
hatera, niewiele wiemy o uczestnikach 
pokazywanych wydarzeń. „Helikopter 
w ogniu” przedstawia grupę ludzi, któ-

rzy przez kilkanaście godzin zmaga-
ją się z przeważającymi siłami wroga.
Prowadzona przez Idziaka kamera jest 
wszędzie. W jednym momencie uno-
si się nad dachami osiedli Mogadiszu, 
aby za chwilę znaleźć się tuż przy ziemi 
w samym środku rozwścieczonego tłu-
mu Somalijczyków, czy ostrzeliwują-
cych się Amerykanów. Do tego dołożo-
no jeszcze bardzo szybki montaż, dzięki 

czemu wydarzenia nabierają nieprawdo-
podobnego tempa.

Film Scotta jest niezwykle brutal-
ny. Krew leje się litrami, latają kończyny 
urywane przez pociski. Dzięki jednak 
takim naturalistycznym sekwencjom wy-
darzenia przedstawione w filmie stają się 
bardziej realne, prawdziwe, rzeczywiste, 
a widz ma wrażenie, jakby był jednym 
z uczestników walk w Mogadiszu.

Trzy miesiące wcześniej, 12 lipca, 
amerykańskie śmigłowce Cobra zaatako-
wały miejsce spotkania somalijskich przy-
wódców różnych klanów. Zginęło prawie 
70 osób. Tuż po incydencie na pobojowi-
sko udało się czterech zachodnich dzien-
nikarzy, którzy zostali zlinczowani przez 
rozwścieczony tłum. Przestraszone agen-
cje wycofały z kraju prawie wszystkich 
przedstawicieli, przez co bitwę o Moga-
disz dokumentują jedynie nieliczne zdję-
cia robione przez samych Somalijczyków.

Pewnie nie wiesz
W jednej ze scen chłopiec trzyma telefon 

komórkowy, aby przekazać dźwięk nadla-
tujących śmigłowców. Ale standardową pro-
cedurą w takich sytuacjach jest blokowanie 
wszystkich cywilnych częstotliwości używa-
nych przez radia i telefony.

Scena, w której żołnierz wypada z sa-
mochodu nie była zaplanowana, ale reżyser 
uznał, że powinna zostać w filmie.

Przed rozpoczęciem kręcenia filmu ak-
torzy przeszli specjalistyczne przeszkolenie 
wojskowe. Byli uczeni m.in. wysadzania 
drzwi materiałami wybuchowymi.

Film powstał na podstawie książki Mar-
ka Bowdena „Black Hawk Down: A Story 
of Modern War" (polski tytuł „Helikopter 
w ogniu”), który przedstawia bardzo do-
kładny obraz walk w Mogadiszu. Bowden, 
reporter „Philadelphia Inquirer”, zawarł 
opis w 29 odcinkach, które ukazały się w ga-
zecie, a później w formie książki.

Bitwa o Mogadisz stanowi klasyczne 
studium przypadku jak wszystko, co miało 
pójść dobrze, poszło całkowicie źle.

Negocjacje z Departamentem Obrony 
w sprawie wypożyczenia śmigłowców były 
długie i trudne. W ostatniej chwili decydenci 
z armii, zadowoleni, że wydarzenia zosta-
ną przedstawione w pozytywnym świetle 
i z szacunkiem dla walczących żołnierzy, 
dali zielone światło i dwa potężne samoloty 
transportowe C-5 Galaxy przywiozły czte-
ry Black Hawki na miejsce kręcenia zdjęć 
w Maroku. 

Określenie na Somalijczyków „skinnies”  
(„cherlaki”) nie wzięło się z powodu ich nie-
dożywienia. To nazwa jednej z obcych ras 
w książce „Żołnierze Kosmosu”, która jest 
lekturą obowiązkową dla żołnierzy. Kultura 
somalijska była tak dziwna i obca dla Ame-
rykanów, że skojarzyli ją z kosmitami.

Niektóre radiowe rozmowy w filmie to 
rzeczywiste transmisje radiowe z bitwy.

Szczątki pierwszego Black Hawka Su-
per 6-1, pozostawione w wąskiej uliczce, nie 
zostały nigdy usunięte przez Somalijczyków.

Na filmie żołnierze noszą hełmy ze swo-
imi nazwiskami. Tak naprawdę nie było. 
Zrobiono to po to, by widzowie łatwiej od-
różniali bohaterów, w mundurach wszyscy 
aktorzy wyglądali jednakowo.

Mohamed Farrah Aidid, potężny przy-
wódca Somalii, który był głównym celem 
nalotu, zmarł 2 sierpnia 1996 r. 

Helikopter w ogniu
TV Puls niedziela 22.30

HALO TV NA WEEKEND 17–19.07
Helikopter w ogniu

W pułapce
Dramat wojenny o wydarzeniach, które spowodowały,  
że najlepiej wyposażona armia świata musiała uznać  

wyższość afrykańskiego watażki.

Przejmująca 
rekonstrukcja  

porażki amerykańskiej  
misji w Somalii. 
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Kołysanka

Syn 
marnotrawny

Robert Lowenstein, głowa bogatego żydowskiego 
rodu, nie chce już dłużej cierpieć i przeciągać terapii an-
tynowotworowej – chce odejść z godnością, na swoich 
warunkach. Ogłasza więc, że rezygnuje z maszyny pod-
trzymującej jego funkcje życiowe, co w praktyce oznacza 
śmierć w ciągu najdalej dwóch dni. Tyle czasu mają człon-
kowie rodu, aby pożegnać się z ojcem, mężem, bratem. 

Muzyk Jonathan mieszka w Los Angeles. Kilka lat 
wcześniej wyprowadził się z Nowego Jorku. Nie utrzy-
muje kontaktu z rodziną. Jonathan postanawia jednak 
odwiedzić ojca. Wizyta w rodzinnych stronach sprowo-

kuje go do zmierzenia się z przeszłością, od której uciekał. 
Jonathan na nowo kształtuje relacje z matką, siostrą oraz 
dawną ukochaną.

„Kołysanka” porusza kilka trudnych, bolesnych te-
matów. Przede wszystkim eutanazję, która tu jawi się 
w dużej mierze jako opcja wyboru, którą powinien mieć 
sam cierpiący. To także historia godzenia się ze śmiercią, 
zarówno własną, jak i kogoś najbliższego. To na dodatek 
jeszcze film o synu marnotrawnym, którego pojawienie 
się wzbudza w rodzinie ogromny ferment i prowadzi do 
wielu zaskakujących sytuacji.

„Pod koniec życia Richard jest otoczony ludźmi, 
których kocha, i jest w stanie się uśmiechać, wiedząc, że 
prowadził wspaniałe życie. Wie, że miał takie życie, jakie 
chciał. Wszyscy powinniśmy mieć tyle szczęścia” – po-
wiedział Andrew Levitas, reżyser i scenarzysta filmu.

Kołysanka
Nowa TV piątek 21.00

Zakładnik z Wall Street

Porwanie  
na ekranie

Lee Gates powszechnie nazywany jest „guru z Wall 
Street”. Na inwestowaniu zna się podobno jak nikt 
i w swym telewizyjnym show „Money Monster” dora-
dza innym, jak z giełdy czerpać największe zyski. Akcje 
jednej z rekomendowanych przez niego firm tracą jed-
nak niezwykle szybko na wartości, tysiące inwestorów 
traci pieniądze… Jednym z przegranych jest Kyle, który 
terroryzuje ekipę show i na planie, podczas programu 
na żywo, grozi Lee śmiercią, jeśli ten nie sprawi, że ak-
cje, w które zainwestował, pójdą w górę w ciągu doby. 
Publiczność telewizyjna zamiera w przerażeniu, oglądal-
ność show rośnie w rekordowym tempie. 

Lee i jego współpracownicy mają jedną szansę: mu-
szą szybko znaleźć przyczynę spadku wartości akcji fir-
my IBIS.

W rolach głównych wystąpili: George Clooney (ide-
alnie pasujący do roli Lee) i Julia Roberts jako reżyserka 
programu, Patty. Dobre recenzje od widzów zebrał Jack 
O'Connell jako zdesperowany Kyle Budwell. Film reży-
serowała Jodie Foster.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 94 miliony dolarów, 

kosztował 27 milionów.
George Clooney zasugerował, by główną rolę kobiecą 

zagrała Julia Roberts.
Julia Roberts i George Clooney wspólnie nie nagrywali 

zbyt wiele scen. Roberts nakręciła wszystkie swoje sceny na 
tle zielonych ekranów monitorów, później dodawano odpo-
wiednie obrazy na tych monitorach .

Zakładnik z Wall Street
Super Polsat piątek 22.00, sobota 20.00

W sieci zła

Na tropie 
mordercy

Detektyw John Hobbes (Denzel Washington) 
i jego partner Jonesy ( John Goodman) doprowadza-
ją do aresztowania i osądzenia seryjnego mordercy, 
Edgara Reese'a. Tuż przed śmiercią zbrodniarz zadaje 
Hobbesowi niepokojącą zagadkę. 

W kilka dni po egzekucji policjanci zostają we-
zwani na miejsce kolejnej zbrodni. Okazuje się, że 
zabójca działa w sposób identyczny do straconego 
Edgara. Podążając za zagadką postawioną przez 
Reese'a Hobbes trafia na rzeczy, które dla racjona-
listy są nie do przyjęcia. Szef (Donald Sutherland) 
doradza mu, aby zrezygnował ze sprawy, ale Jonesy 
popiera dociekliwość partnera. Dopinguje go też 
piękna Gretta, córka policjanta, który popełnił sa-
mobójstwo. 

To właśnie Gretta, specjalistka od demonologii, 
wprowadza Hobbesa w tajemnice świata duchów 
i pomaga odkryć prawdę o straconym Edgarze. 

Solidny horror, który potrafi przestraszyć dzięki 
wytworzeniu sugestywnej atmosfery osaczenia.

Pewnie nie wiesz...
Denzel Washington jeździł z lokalnymi detektywa-

mi, aby przygotować się do swojej roli. Dowiedział się, 
że niektórzy gliniarze na służbie wozili drugą parę bu-
tów w bagażniku samochodu, ponieważ te, które nosili, 
plamiły się krwią na miejscu zbrodni.

W sieci zła
TVN piątek 22.20

Dzika rzeka

Dramatyczna 
wyprawa

Trzymający w napięciu, widowiskowy 
dreszczowiec Curtisa Hansona z zaskakującą 
i jak zawsze znakomitą rolą Meryl Streep. 

Gail była niegdyś przewodnikiem po rze-
ce Kolorado. Wielokrotnie przemierzała jej 
burzliwe wody. Teraz wyrusza na spływ wraz 
z mężem i 10-letnim synem. Wspólna wypra-
wa ma pomóc małżeństwu w naprawieniu 
relacji w związku. Na szlaku rodzina spotyka 
Wade'a i Terry'ego. Wkrótce okazuje się, że 
nieznajomi są poszukiwani przez policję. Ban-
dyci zmuszają Gail, by pomogła im przeprawić 
się przez niebezpieczne gardło rzeki do miej-
sca, gdzie czekają ich wspólnicy. Nieporadny 
do tej pory mąż, stara się zrobić wszystko, co 
w jego mocy, by ocalić swoją rodzinę.

Pewnie nie wiesz...
Streep płynęła na łagodniejszych odcin-

kach rzeki. Dublerką na niebezpiecznie wzbu-
rzonych wodach była Kelley Kalafatich, znana 
także z działalności społecznej, filmowej. Kil-
ka lat później została sparaliżowany od pasa 
w dół przez schistosomatozę, chorobę pasożyt-
niczą, która po malarii zbiera największe żniwo. 
W Afryce i Ameryce Południowej choruje na nią 
250 milionów ludzi, u 20 milionów ma ona cięż-
ki przebieg. Zarazić się można pijąc lub kąpiąc 
się w słodkiej wodzie.

Dzika rzeka
TVN7 niedziela 22.35

Ladykillers, 
czyli zabójczy kwintet
Polsat niedziela 23.05

wybierz  
coś  

dla siebie
Wrogowie publiczni

Metro piątek 22.10

Dramat kryminalny. Stany Zjednoczone, rok 1933. John 

Dillinger i jego kompani dokonują serii napadów na 

banki. Są nieuchwytni, a policja jest bezsilna. Złapanie 

Dillingera staje się głównym celem agenta FBI Purvisa.

Na fali
TV Puls piątek 23.45

Sensacyjny. Czteroosobowa grupa przestępców 

dokonuje napadów na okoliczne banki, a ich znakiem 

rozpoznawczym są maski prezydentów Stanów 

Zjednoczonych. Dzięki policyjnemu śledztwu udaje 

się ustalić, że bandyci mogą pochodzić ze środowiska 

miłośników surfingu. 

Non-Stop
TV Puls sobota 22.00

Sensacyjny. Bill Marks ma za zadanie bronić 

bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych. Podczas 

kolejnego lotu otrzymuje wiadomość z żądaniem 

okupu. Wkrótce okazuje się, że przestępcom nie chodzi 

o pieniądze.

Spartakus
TV4 niedziela 14.55. 

Dramat historyczny. Gladiator Spartakus wznieca bunt 

przeciw okrutnemu traktowaniu niewolników. Gdy 

wojownicy odnoszą kolejne zwycięstwa, Marek Krassus 

nakłania senat do natychmiastowego zdławienia 

powstania.

Przełęcz ocalonych
TV Puls niedziela 20.00

Doskonały film wojenny w reżyserii Mela Gibsona 

opowiadający prawdziwą, niesamowitą historię 

człowieka, który bez użycia broni uratował dziesiątki 

żołnierzy podczas krwawego starcia na Okinawie.  

Ze względu na przekonania i religię  

zamiast zabijać, chciał ratować. 

Na sennym amerykańskim Po-
łudniu żyje Marva Munson, która 
wszystkie decyzje konsultuje ze... 
zmarłym 20 lat wcześniej mężem. 
Pewnego dnia do jej drzwi puka 
dystyngowany profesor G.H. 
Dorr (Tom Hanks), który nad 
wyraz kwiecistym językiem, prze-
platanym cytatami z poezji, prze-
konuje ją, żeby wynajęła mu i jego 
czterem znajomym pokój z dostępem 
do piwnicy. Cała piątka zamierza bo-
wiem odbywać próby ich amatorskiego ze-
społu muzycznego. 

Starsza pani, choć z natury podejrzliwa, godzi się 
na to i tak Dorr i jego ekscentryczna banda trafiają 
pod jej dach, a przede wszystkim – do jej piwnicy. 
To pomieszczenie jest bowiem najistotniejsze. Dorr, 
który w rzeczywistości jest przebiegłym rabusiem 
i szefem bandy nieudaczników, zamierza przekopać 
się do pobliskiego kasyna, aby dokonać napadu stu-
lecia. 

Pomóc mu w tym mają pozostali członkowie 
szajki: spec od materiałów wybuchowych, były ge-
nerał Vietcongu, obdarzony imponującą krzepą 
futbolista i ciemnoskóry hip-hopowiec, który jest 

jednocześnie ich wtyczką – pracuje 
w kasynie jako sprzątacz. 

Cała piątka gorliwie zabiera się 
więc do roboty, a starsza pani, oma-
miona elokwencją profesora, niczego 
nie podejrzewa. 

Pewnie nie wiesz...
Remake klasycznej angielskiej komedii 

z 1955 roku „Jak zabić starszą panią”.
W związku z tym, że bracia Joel i Ethan Co-

enowie zawsze razem kręcą filmy (ten też wspólnie 
reżyserowali), nazywa się ich „dwugłowym reżyserem”.

Przed rozpoczęciem zdjęć Tom Hanks nie obejrzał 
oryginalnej wersji filmu z 1955 roku – nie chciał, by 
wpłynęła ona na sposób jego gry.

Most pokazany w filmie w rzeczywistości nie ist-
nieje. Stworzono go przy użyciu kombinacji miniatur 
i efektów komputerowych

Koncert w piwnicy
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Kołysanka

Syn 
marnotrawny

Robert Lowenstein, głowa bogatego żydowskiego 
rodu, nie chce już dłużej cierpieć i przeciągać terapii an-
tynowotworowej – chce odejść z godnością, na swoich 
warunkach. Ogłasza więc, że rezygnuje z maszyny pod-
trzymującej jego funkcje życiowe, co w praktyce oznacza 
śmierć w ciągu najdalej dwóch dni. Tyle czasu mają człon-
kowie rodu, aby pożegnać się z ojcem, mężem, bratem. 

Muzyk Jonathan mieszka w Los Angeles. Kilka lat 
wcześniej wyprowadził się z Nowego Jorku. Nie utrzy-
muje kontaktu z rodziną. Jonathan postanawia jednak 
odwiedzić ojca. Wizyta w rodzinnych stronach sprowo-

kuje go do zmierzenia się z przeszłością, od której uciekał. 
Jonathan na nowo kształtuje relacje z matką, siostrą oraz 
dawną ukochaną.

„Kołysanka” porusza kilka trudnych, bolesnych te-
matów. Przede wszystkim eutanazję, która tu jawi się 
w dużej mierze jako opcja wyboru, którą powinien mieć 
sam cierpiący. To także historia godzenia się ze śmiercią, 
zarówno własną, jak i kogoś najbliższego. To na dodatek 
jeszcze film o synu marnotrawnym, którego pojawienie 
się wzbudza w rodzinie ogromny ferment i prowadzi do 
wielu zaskakujących sytuacji.

„Pod koniec życia Richard jest otoczony ludźmi, 
których kocha, i jest w stanie się uśmiechać, wiedząc, że 
prowadził wspaniałe życie. Wie, że miał takie życie, jakie 
chciał. Wszyscy powinniśmy mieć tyle szczęścia” – po-
wiedział Andrew Levitas, reżyser i scenarzysta filmu.

Kołysanka
Nowa TV piątek 21.00

Zakładnik z Wall Street

Porwanie  
na ekranie

Lee Gates powszechnie nazywany jest „guru z Wall 
Street”. Na inwestowaniu zna się podobno jak nikt 
i w swym telewizyjnym show „Money Monster” dora-
dza innym, jak z giełdy czerpać największe zyski. Akcje 
jednej z rekomendowanych przez niego firm tracą jed-
nak niezwykle szybko na wartości, tysiące inwestorów 
traci pieniądze… Jednym z przegranych jest Kyle, który 
terroryzuje ekipę show i na planie, podczas programu 
na żywo, grozi Lee śmiercią, jeśli ten nie sprawi, że ak-
cje, w które zainwestował, pójdą w górę w ciągu doby. 
Publiczność telewizyjna zamiera w przerażeniu, oglądal-
ność show rośnie w rekordowym tempie. 

Lee i jego współpracownicy mają jedną szansę: mu-
szą szybko znaleźć przyczynę spadku wartości akcji fir-
my IBIS.

W rolach głównych wystąpili: George Clooney (ide-
alnie pasujący do roli Lee) i Julia Roberts jako reżyserka 
programu, Patty. Dobre recenzje od widzów zebrał Jack 
O'Connell jako zdesperowany Kyle Budwell. Film reży-
serowała Jodie Foster.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 94 miliony dolarów, 

kosztował 27 milionów.
George Clooney zasugerował, by główną rolę kobiecą 

zagrała Julia Roberts.
Julia Roberts i George Clooney wspólnie nie nagrywali 

zbyt wiele scen. Roberts nakręciła wszystkie swoje sceny na 
tle zielonych ekranów monitorów, później dodawano odpo-
wiednie obrazy na tych monitorach .

Zakładnik z Wall Street
Super Polsat piątek 22.00, sobota 20.00

W sieci zła

Na tropie 
mordercy

Detektyw John Hobbes (Denzel Washington) 
i jego partner Jonesy ( John Goodman) doprowadza-
ją do aresztowania i osądzenia seryjnego mordercy, 
Edgara Reese'a. Tuż przed śmiercią zbrodniarz zadaje 
Hobbesowi niepokojącą zagadkę. 

W kilka dni po egzekucji policjanci zostają we-
zwani na miejsce kolejnej zbrodni. Okazuje się, że 
zabójca działa w sposób identyczny do straconego 
Edgara. Podążając za zagadką postawioną przez 
Reese'a Hobbes trafia na rzeczy, które dla racjona-
listy są nie do przyjęcia. Szef (Donald Sutherland) 
doradza mu, aby zrezygnował ze sprawy, ale Jonesy 
popiera dociekliwość partnera. Dopinguje go też 
piękna Gretta, córka policjanta, który popełnił sa-
mobójstwo. 

To właśnie Gretta, specjalistka od demonologii, 
wprowadza Hobbesa w tajemnice świata duchów 
i pomaga odkryć prawdę o straconym Edgarze. 

Solidny horror, który potrafi przestraszyć dzięki 
wytworzeniu sugestywnej atmosfery osaczenia.

Pewnie nie wiesz...
Denzel Washington jeździł z lokalnymi detektywa-

mi, aby przygotować się do swojej roli. Dowiedział się, 
że niektórzy gliniarze na służbie wozili drugą parę bu-
tów w bagażniku samochodu, ponieważ te, które nosili, 
plamiły się krwią na miejscu zbrodni.

W sieci zła
TVN piątek 22.20

Dzika rzeka

Dramatyczna 
wyprawa

Trzymający w napięciu, widowiskowy 
dreszczowiec Curtisa Hansona z zaskakującą 
i jak zawsze znakomitą rolą Meryl Streep. 

Gail była niegdyś przewodnikiem po rze-
ce Kolorado. Wielokrotnie przemierzała jej 
burzliwe wody. Teraz wyrusza na spływ wraz 
z mężem i 10-letnim synem. Wspólna wypra-
wa ma pomóc małżeństwu w naprawieniu 
relacji w związku. Na szlaku rodzina spotyka 
Wade'a i Terry'ego. Wkrótce okazuje się, że 
nieznajomi są poszukiwani przez policję. Ban-
dyci zmuszają Gail, by pomogła im przeprawić 
się przez niebezpieczne gardło rzeki do miej-
sca, gdzie czekają ich wspólnicy. Nieporadny 
do tej pory mąż, stara się zrobić wszystko, co 
w jego mocy, by ocalić swoją rodzinę.

Pewnie nie wiesz...
Streep płynęła na łagodniejszych odcin-

kach rzeki. Dublerką na niebezpiecznie wzbu-
rzonych wodach była Kelley Kalafatich, znana 
także z działalności społecznej, filmowej. Kil-
ka lat później została sparaliżowany od pasa 
w dół przez schistosomatozę, chorobę pasożyt-
niczą, która po malarii zbiera największe żniwo. 
W Afryce i Ameryce Południowej choruje na nią 
250 milionów ludzi, u 20 milionów ma ona cięż-
ki przebieg. Zarazić się można pijąc lub kąpiąc 
się w słodkiej wodzie.

Dzika rzeka
TVN7 niedziela 22.35
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TCHÓRZEWSKI: Jan Ne-
pomucen Tchórzewski 1863, 
KAZŁ 107; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Wlkp: Tchorzewo, 
dziś Torzewo, włoc., gm . Topól-
ka (za: SEM cz. 3, s. 200) lub od 
n. msc. Tchórzew, Tchórzowa 
(za: SHNO t. II, s. 142) forman-
tem -ski [17].

Forma żeńska: Jadwiga Tchó-
rzewska 1869, KAZŁ 12.

TEKSEL: Michalina Teksel 
1869, KAŚŁ 2; prawdopodobnie 
nazwisko utworzone od ap. rum. 
teslar ‘stolarz’; ap. jid. teßler ‘cie-
śla’ (za: SEŻ, s. 329).

TKACZ: Stanisław Tkacz 
1733, LBŁc 398; nazwisko utwo-
rzone od ap. tkacz (za: SEM cz. 
1, s. 321).

TKACZUK: Rozalia Tka-
czuk 1733, LBŁ 362; nazwisko 
utworzone od por. Tkacz for-
mantem -uk.

TKACZYK: Joachim Tka-
czyk 1755, LBŁ 1145; nazwisko 
utworzone od por. Tkacz (za: 
SHNO t. II, s. 144) formantem 
-yk.

TOBIASZ: Jodzk Tobiasz 
1827, APŁ z. 169; nazwisko 
utworzone od im. Tobiasz z hebr. 
Tovija ‘Bóg jest dobry’, łac. To-
bias (za: SEM cz. 2, s. 128; SEM 
cz. 7, s. 17).

TOK: Maria Tok 1870, 
KAŚŁ 11; nazwisko utworzo-
ne od ap. tok ‘naczynie na płyny, 
beczka’ (za: SEM cz. 1, s. 321).

TOKARZ: Katarzyna To-
karz 1608, MBŁ 209; nazwisko 
utworzone od ap. tok ‘naczynie 
na płyny, beczka’ > toczyć ‘ob-
racać, toczyć’ (za: SEM cz. 1, s. 
321); tokarz ‘rzemieślnik zajmu-
jący się toczeniem’ (za: NMK s. 
380).

TOMASZEWICZ: Kazi-
mierz Tomaszewicz żołnierz pol-
ski 13 pp 2 batal. 1809, KAZŁ 
163; nazwisko utworzone praw-
dopodobnie od im. Tomasz < 
aram. toma ‘bliźniak’, łac. Tho-
mas (za: SEM cz. 2, s. 128) [13].

TOMASZEWSKI: Anto-
ni Laurenty Thomasewski prze-
chrzta 1728, LBŁ 631; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Młp: 
Tomaszowice, lub., gm. Jastków; 
Krpłd: Tomaszow, Tomaszowice 
(za: SEM cz. 3, s. 201) lub od n. 
msc. Tomaszewo w pow. gnieź-
nieńskim, inowrocławskim, sza-
motulskim; też od n. os. Tomasz 
(za: NMK s. 380-381); też Maz. 
łomz. n. msc. Tomasze gm. Czer-
win, pow. ostroł. (por. NWHS, s. 
178) formantem -(ew)ski [152].

Forma żeńska: Maria Magda-
lena Tomaszewska 1786, KACŁ 
583.

TOMKIEWICZ: Tomkie-
wicz 1896, KS 372; nazwisko 
utworzone prawdopodobnie od 
im. Tomek, Tomko, Tomasz (za: 
SHNO t. II, s. 146) formantem 
-ewicz [3].

TOPCZEWSKI: Franciszek 
Topczewski nadkonduktor go-
ścińców 1821, KAZŁc 94; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Top(i)
czewo (za: SHNO t. II, s. 146-
147) formantem -ski [10].

TRACZ: Agnieszka Tracz 
1611, MBŁ 921; nazwisko utwo-
rzone od ap. tracz ‘robotnik ob-
rabiający piłą kloce drewna’ (za: 
SEM cz. 1, s. 323).

TRACZYC//TRACZYK: 
Józef Traczyc 1638, LBŁ 1437; 
Marianna Traczyk 1755, LBŁc 
1116; nazwisko utworzone od 
por. Tracz formantem -yc//-yk.

TREL: Cecylia Trel 1782, 
KACŁ 197; nazwisko utworzone 
od ap. trela, trel, tryl ‘określony 
układ tonów’ (za: NP2, s. 617).

TRELA: Agata Trela 1696, 
LBŁ 74; nazwisko utworzo-
ne może od por. Trel; też trel ‘1. 
miejsce na skład drzewa w lesie; 
2. droga przez pagórek; 3. piękny 
śpiew’ (por. NP2, s. 617).

Forma żeńska: Marianna Tre-
lówna 1740, LBŁ 68. 

TRELAK: Anna Trelak 
1698, LBŁ 189; nazwisko utwo-
rzone od por. Trela formantem 
-ak.

Forma żeńska: Zofia Trela-
kowa primi voti Podobalikowa 
1742, LMŁ 981.

TREPANO(W)SKI: Felix 
Wiktor Trepanoski 1833, KAUŁ 
96; nazwisko utworzone od ap. 
trepa ‘stopień na schodach’, trepy 
‘stare buty’ (za: NP2, s. 618) for-
mantem -an+owski [20].

Forma żeńska: Joanna Trepa-
nowska 1862, KAZŁ 157.

TROIANO: Troiano konsuli 
de Lomza 1447, APB zbiór Ka-
picjana; nazwisko utworzone od 
troje, troić, trzy lub też od n. mia-
sta starożytnego Troja (za: NP2, 
s. 619) formantem -o; por. Tro-
jan.

TROJAN: Trojan rajca 1442, 
ŁT. I 411; nazwisko utworzone 
od ap. trojak ‘coś składającego 
się z trzech części’ (za: SEM cz. 
1, s. 324) lub od im. Trojan (za: 
SHNO t. II, s. 149).

TROJANKA: Abram Ley-
bowicz Trojanka krawiec 1828, 
APŁ z. 169; nazwisko utworzone 
formantem -ka od por.Trojan.

TROJANOWICZ: Mikołaj 
Trojanowicz 1473, ŁT. III 358; 
1475, KT. II 182; nazwisko utwo-
rzone formantem -owicz od por. 
Trojan.

TROJANOWSKI: Walen-
ty Trojanowski dymisjonowany 
żołnierz 1868, KAZŁ 6; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Młp: 
Trojanowice, piotr., gm. Żarnów 
(za: SEM cz. 3, s. 202); od n. msc. 
Trojanowo (za: SHNO t. II, s. 
149) lub Trojanów m. in. w pow. 
sochacz., rawsk., garwol., oborn. 
(za: NMK s. 383) formantem 
-ski [13].

Forma żeńska: Marianna Tro-
ianowska 1682, LBŁ 763.

TROL(L): dziecię nieżywe 
Trolow 1842, WMZŁ 104; na-
zwisko utworzone od niem. n. 
os. Troll, ta od śrwniem. trolle, 
trol ‘tuman, głuptas’ (za: NP2, s. 
620).

TROSZY Ń SKI//TRO -
SIŃSKI: Bartholomaeus Thro-
ssynski plebanus ibidem de 
districtu Lomzensi 1556, RTA s. 
90; 1556, RTA s. 108; 1561, RTA 
s. 178; Nicolai Trossinski capi-
tanei Lomzensium 1575, APB 
zbiór Kapicjana; nazwisko utwo-
rzone od im. na Tro-, typu Tro-
fim, lub trocha (za: NP2, s. 620) 
formantem -yński //-iński [2].

Forma żeńska: Maryanna Jó-
zefata Trosińska 1831, KAUŁc 
113.

TROTH: Zuzanna Troth 
1639, LBŁ 1527; może nazwisko 
utworzone od niem. n. os. Trott, 
ta od śrwniem. trotten ‘pomału, 
ciężko się poruszać’; też ap. troty, 
trot ‘drobne gałęzie’ (za: NP2, s. 
620).

TRUCHANOWSKI: Jakub 
Truchanowski 1698, LBŁ 220; 
nazwisko utworzone prawdopo-
dobnie od im. Truchan forman-
tem -(ow)ski.

Forma żeńska: Tekla Trucha-
nowianka 1698, KAŚŁ 199.

TRUSKOLASKI: Alfons 
Łukasz Truskolaski 1830, KAUŁ 
180; nazwisko utworzone praw-
dopodobnie od n. msc. Trusko-
lasy -Lachy, -Niewisko, -Olszyna, 
-Wola, -Stare gm. Sokoły, pow. 
Wysokie Mazowieckie (por. 
NWHS, s. 179) formantem -ski 
[13].

TRUSZKOWSKI: Al-
bertus Andreae Truszkowsky 
1629/1630, ASAZ s. 132; nazwi-
sko utworzone od n. m. Trusz-
ki biał., gm. Bielsk Podlaski (za: 
NP2, s. 621), Maz. ł.omż. Truszki 
gm. Śniadowo, Truszki gm. Piąt-
nica, Truszki-Kucze, -Zalesie gm. 
Kolno (za: NWHS, s. 178-179) 
[56].

Forma żeńska: Aleksandra 
Truszkowska 1756, LMŁ 2052.

TRWOGA: Katarzyna 
Trwoga 1610, MBŁ 580; nazwi-
sko utworzone od ap. trwoga 

‘spór, zatarg, niebezpieczeństwo’ 
(za: SEM cz. 1, s. 325).

TRZASKA: Mikołaj Trzaska 
golarz 1426, ŁT. I 89; nazwisko 
utworzone od ap. trzaska ‘drob-
ny ułamek drewna, drzazga’ (za: 
SEM cz.1, s. 325), też od Maz. n. 
msc. Trzaski gm. Przytuły, gm. 
Rutki-Kossaki, gm. Troszyn, gm. 
Ciechanowiec (za: NWHS, s. 
179-180) [44].

Forma żeńska: Barbara z Mo-
nasterskich Trzaszczyna 1815, 
KAZŁ 98.

TRZASKACZ: Józef Trza-
skacz 1703, LBŁ 654; nazwisko 
utworzone prawdopodobnie od 
por. Trzaska formantem -acz.

TRZCIŃSKI: Julian Trzciń-
ski 1865, KAZŁ 232; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp: 
Trzcianka, pozn., gm. Kuślin; 
Trzcieniec, dziś Trzcinica, kal. 
gm. Trzcinica; Młp: Trzcianka, 
dziś Trzciana, rzesz., gm. Świlcza; 
Maz: Trzcianka, skiern., gm. Ły-
szkowice; Krpłd: Trzcieniec(za: 
SEM cz. 3, s. 203), też od n. msc. 
Trzciniec w pow. kutnowskim, 
łódzkim, bydgoskim, szubińskim 
(za: NMK s. 383) lub Trzciana, 
Trzciane (za: SHNO t. II, s. 151) 
formantem -ski [8].

Forma żeńska: Antonina 
Trzcinska 1809, KAZŁ 212.

TRZECIAK: Jan Trzeciak 
1869, KAŚŁ 24; nazwisko utwo-
rzone od trzy >trzeciak ‘zwierzę 
trzyletnie’ (za: SEM cz. 1, s. 327); 
też od trzeciakm.in. ‘1. trzeci koń 
zaprzężony na przyprzążkę; 2. 
trzecia osoba w grze; 3. gatunek 
miodu pitnego; 4. trzecie dziec-
ko w rodzinie’ (za: NMK s. 384) 
[3].

Forma żeńska: Rozalia Trze-
ciakowa wyrobnica 1869, KA-
ZŁc 68.

TRZMIEL: Grzegorz 
Trzmiel 1733, LBŁ 335; nazwi-
sko utworzone od ap. trzmiel.

(TRZMIELEWSKI) For-
ma żeńska: Barbara Trzmielew-
ska 1765, KAUŁ 670; nazwisko 
utworzone od Trzmiel por. for-
mantem -ewski [1].

TUŁAJ: Albert Tułai 1605, 
LBŁ 758; nazwisko utworzone 

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. 22)



13

MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 

od tułać się ‘chodzić bez celu, błą-
kać się’ > tułacz ‘włóczęga, bez-
domny’ (za: SEM cz. 1, s. 328).

TUPALSKI: Piotr Tupal-
ski 1785, KACŁ 429; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp: Tu-
padły, bydg., gm. Inowrocław; 
gm. Kcynia (za: SEM cz. 3, s. 
204) formantem -ski.

Forma żeńska: Franciszka 
Tupalska 1794, KACŁ 1628.

TUPTA: Anna Tupta 1620, 
LBŁc 1303; nazwisko utworzo-
ne od tuptać ‘chodzić dużo’ (por. 
NP2, s. 628).

TUREK: Wojciech Turek 
1439, ŁT. I 310; nazwisko utwo-
rzone od n. etn. Turek ‘bisurman’

 (za: SEM cz.1, s. 328) lub 
n. etn. Turek ‘członek szczepów 
turko-tatarskich’ (za: SEM cz. 
4, s. 17); też od n. msc. Turczyn 
gm. Rajgród, pow. Grajewo (por. 
NWHS, s. 180).

Forma żeńska: Marianna Tur-
kówna 1686, KAŚŁ 16.

T U R Z Y Ń S K I / / T U -
RZEŃSKI: Hiacynt Turzynski 
1684, LBŁ 823; Turzeńskiego 
dziecię 1697, LMŁ 34; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Wlkp: 
Turzyno, dziś Turzyn, bydg., gm. 
Kcynia; Młp: Turzyn, częst., gm. 

Lelów (za: SEM cz. 3, s. 204) for-
mantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Tu-
rzynska 1680, LBŁ 516.

TUTAS: Julianna Henryka 
Tutas 1873, KAŚŁ 59;  nazwisko 
utworzone od podstawy tut-, por. 
tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, 
tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek 
jabłek’,  niem. n. os. Tuto, ta od 
im. na Diet- (za: NP2, s. 630) [5].

(TUZINOWSKI) Forma 
żeńska: Zofia Tuzinowska 1869, 
KAZŁ 275; nazwisko utworzo-
ne od ap. tuzin ‘dwanaście sztuk’ 
(za: NP2, s. 630) formantem 
-owski [2].

TWARDO(W)SKI: Kac-
per Twardoski 1832, KAUŁc 2; 
nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Twardowo, dziś Twardów, 
kal., gm. Kotlin; Młp: Twardo-
wice, kat., gm. Bobrowniki (za: 
SEM cz. 3, s. 204) lub od n. os. 
Twardy (za: NMK s. 386) for-
mantem -(ow)ski [24].

Forma żeńska: Maryanna 
Twardowska 1829, KAUŁc 161.

TWAROWSKI: Maciej 
Twarowski 1702, KAŚŁ 247; 
nazwisko utworzone od n. msc. 
Twarogi (za: SHNO t. II, s. 153) 
formantem -ski [17].

Forma żeńska: Marianna 
Twarowska 1705, LBŁ 834.

TYBOROWSKI: Konstany 
Tyborowski 1728, LBŁ 659; na-
zwisko utworzone od n. msc. Ty-
borowo (za: SHNO t. II, s. 154) 
formantem -ski [58].

Forma żeńska: Marianna Ty-
borowska 1736, LBŁ 65.

TYKOCIK: Mejer Izraelo-
wicz Tykocik krawiec 1828, APŁ 
z. 169; nazwisko utworzone od 
por. Tykociński (por. SEŻ, s. 
334).

TYKOCIŃSKI: Tykociński 
1896, KS; nazwisko utworzone 
od n. msc. Tykocin (za: SHNO t. 
II, s. 175) formantem -ski.

TYKOCKI: Abram Wigdor, 
syn Moszka Judkowicza Tykoc-
kiego 1827, APŁ z. 169; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Tyko-
cin, Tykocz (za: SHNO t. II, s. 
175) formantem -ski [8].

TYKOCYNIER: Nachman 
Tykocynier 1896, KS 317; na-
zwisko utworzone od por. Tyko-
ciński.  

TYLL: Antoni Tyll 1865, 
KAZS 261; nazwisko utworzo-
ne od podstawy tyl-, por. tyle, tył 
‘część tylna czegoś; pośladki, za-
dek’, otyły ‘tęgi’, też niem. n. os. 

Till (NP2, s. 632-633) [18]. 
TYMIŃSKI: Paweł Tymiń-

ski żołnierz 1863, KAZŁ 51; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Maz: Tymianka-Adamy, dziś Ty-
mianki-Adamy, łomż., gm. Bogu-
ty-Pianki (za: SEM cz. 3, s. 205) 
lub od nazw msc. Tymienica, Ty-
min (za: SHNO t. II, s. 154) for-
mantem -ski [17].

TYROL: Józefa Franciszka 
Tyrol 1830, KAUŁ 59; nazwisko 
utworzone od n. regionu Tyrol 
(Włochy) (za: NP2, s. 635).  

TYROLSKI: Stanisław Ty-
rolski 1887, KOPŁ 172; nazwi-
sko utworzone od por. Tyrol [6].

TYSZKA//TYSZKO: Sta-
nisław Tyszka syn Pomścibora 
Tyszki 1468, ŁT. II 530 i 1472, 
ŁT. III 259, 260; Paulus Thysko 
f. d. Nicolai Throssynski de dist-
trictu Lomzensi 1556, RTA s. 78; 
nazwisko utworzone od im. Tysz 
(Tymoteusz), wsł. Tisz (cerk. Ti-
chon) (za: SHNO t. II, s. 155; 
SEM cz. 2, s. 130); Maz. łomż. 
Tyszki-Ciągaczki gm. Czerwin, 
pow. ostroł., Tyszki-Łabno, -Wą-
dołowo gm. Kolno (por. NWHS, 
s. 180-181) [34/22].

TYSZKIEWICZ: Katarzy-
na Tyszkiewicz 1745, LBŁ 343; 

nazwisko utworzone od n. os. 
Tyszek, też Tyszka, zdrobnienie 
od Tymoteusz formantem -ewicz 
(za: NMK s. 387) [6].

TYSZKOWSKI: Thomas 
Thiskowski f. d. Abrahae Magnu-
sewski iudicis Lomzensis 1555, 
RTA s. 42; 1555, RTA s. 65; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Krpłd: Tyszkowice, Teszkowice 
(za: SEM cz. 3, s. 205).

Niezmiennie zachęcamy do 
odwiedzania strony name.lomza.
pl i poszukiwania treści, które po-
zwalają odkryć korzenie rodzin 
łomżyńskich i ich znanych przed-
stawicieli. 
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Komary atakują

Nie gryź!
Malaria, gorączka denga i wirus 

Zika. To tylko kilka przykładów 
infekcji, których nosicielami są 
komary. Twórcy dokumentu po-
dążają tropem czterech gatunków 
owadów pochodzących z Brazylii, 
Afryki, południowo-wschodniej 
Azji i południowej Europy. Wszyst-
ko po to, aby odkryć biologiczne 
uwarunkowania rozprzestrzeniania 
się plagi komarów oraz poznać spo-
sób, w jaki przenoszą one choroby 
zakaźne.

Chwytamy się wszelkich 
sposobów, by uniknąć epidemii 
i przerwać ciąg: człowiek — komar 
— wirus lub pasożyt. Stosujemy 
środki owadobójcze, moskitiery, 
szczepionki. To jednak nie wystar-
cza. Przez 130 milionów lat komary 
ewoluowały razem z wirusami i pa-
sożytami. Trzeci element układanki 
— człowiek — pojawił się ostatni. 

Ciekawostki 
z portalu 

crazynauka.pl: 
Samice komarów potrzebują na-

szej krwi do tego, by pozyskać z niej 
białka niezbędne do rozwoju złożo-
nych przez siebie jaj (a nie dlatego, że 
są głodne). Samce żywią się… nekta-
rem kwiatów. 

W jednym z badań naukowcy od-
kryli, że komary niemal dwukrotnie 
chętniej siadają na skórze osób mają-
cych grupę krwi 0 niż tych z grupą A. 

Komary, poszukując ofiar 
zwłaszcza późnym popołudniem, 
kierują się w dużej mierze sygnała-
mi wzrokowymi. Zwracają uwagę na 
osoby ubrane w ciemne kolory: czar-
ny, granatowy czy czerwony. Ponadto 
reagują na ruch.

Komary wabi dwutlenek węgla, 
który wydychamy. Wyczuwają go 
z odległości aż 50 metrów! Więcej 
tego gazu wydychają ludzie wyżsi 
i otyli. Z tego powodu bardziej pogry-
zieni bywają dorośli niż dzieci. 

Po wkłuciu się w skórę komar 
wstrzykuje kropelkę śliny, która ma 
m.in. zapobiec krzepnięciu krwi 
podczas posiłku. Ślina ta zawiera 
kilkadziesiąt białek i to właśnie one 
wywołują u nas reakcję alergiczną: 
bąbel, zaczerwienienie i uciążliwe 
swędzenie.

Komary atakują
TVP1 sobota 11.45

Ta przewrotna komedia o komunizmie stała się wielkim 
przebojem, zdobyła wiele europejskich nagród.

Matka Aleksa jest zwolenniczką komunizmu. Upadek 
muru berlińskiego zastaje ją w szpitalu, pogrążoną w śpiącz-
ce. Wszystko, w co Christiane głęboko wierzyła przez tyle 
lat, w ciągu zaledwie dwóch miesięcy rozpadło się jak domek 
z kart. W kraju zachodzą coraz większe zmiany, a Christiane 
wciąż pozostaje w stanie śpiączki. Lekarze przestrzegają syna, 
że każdy wstrząs może ją zabić. 

Alex przygotowuje więc mistyfikację. Wraz z przyjaciółmi 
i siostrą Ariane próbuje sztucznie odtworzyć sytuację w kraju 
sprzed choroby matki. Informacje, które docierające do kobie-
ty, są starannie preparowane, by nie zorientowała się, że komu-
nizm upadł, a Niemcy są krajem zjednoczonym i demokratycz-
nym. Ich pomysłowość i poświęcenie nie mają granic. Koledzy 
nie tylko pomagają mu zdobywać ulubione enerdowskie korni-
szony Christine, ale nawet... preparują telewizyjne wiadomości.

„Ciekawa jest też historia tytułu filmu, odsyłającego do 
postaci Włodzimierza Lenina nie tylko z powodu komuni-
stycznej doktryny – pisze alekinoplus. Otóż ostatnie dwa lata 
życia Lenin spędził w sztucznej rzeczywistości niemal tak 
samo, jak bohaterka filmu. Aby przedłużyć życie Lenina, Sta-

lin zlecił, aby nie przenikały do niego informacje o politycz-
nych problemach i niepowodzeniach. Specjalnie dla Lenina 
rządowa drukarnia drukowała jeden egzemplarz ocenzuro-
wanej gazety, z której usunięte były wszystkie niepomyślne 
doniesienia z kraju i świata”.

Good Bye Lenin
TVP Historia niedziela 22.05

Good Bye Lenin

Nie denerwować chorej!

Frantic

Poszukiwania
Zwykli ludzie w niezwykłych okolicznościach.
Dwadzieścia lat temu doktor Richard Walker (Harrison 

Ford) i jego żona Sondra (Betty Buckley) spędzili w Pary-
żu swój miodowy miesiąc. Teraz Walkerowie zatrzymali się 
w pięknym apartamencie słynnego Grand Hotelu. Kiedy Ri-
chard brał prysznic, szum płynącej wody zagłuszył wszystko, co 
działo się w tym czasie w pokoju. Gdy wyszedł, Sondry już nie 
było. W pokoju ktoś pozostawił teczkę. 

Wkrótce stało się jasne, że Sondra została porwana, tylko 
dlaczego? Odpowiedź na to pytanie Richard musiał znaleźć 
sam. W obcym kraju, w nieznanym mieście, mógł liczyć jedynie 
na siebie. Rozpoczął poszukiwania. Spotkał Michele (Emma-
nuelle Seigner), która stała się przewodniczką Richarda po noc-
nym Paryżu. Dzięki jej pomocy doktor Walker coraz bardziej 
zbliżał się do ludzi, którzy uprowadzili jego żonę.

Harrison Ford świetnie odegrał nie znającego języka, mio-
tającego się z miejsca na miejsce zdesperowanego człowieka, 
zagubionego w obcym mieście, które nie przypomina tego 
z okładek folderów turystycznych. Miasto jest tu brudne, za-
puszczone, złe i odpychające. Do filmu Romana Polańskiego 
muzykę skomponował Ennio Morricone, a zdjęcia zrobił Wi-
told Sobociński. 

Pewnie nie wiesz...
„Frantic” można przetłumaczyć jako „oszalały”, „działający 

w amoku”, „gorączkowy”, „nieprzytomny”.
Roman Polański wziął ślub z Emmanuelle Seigner 30 sierp-

nia 1989 roku, rok po premierze filmu. Pan młody krótko przed 
tym świętował swoje 56. urodziny, panna młoda zaś kilka miesięcy 
wcześniej skończyła 23 lata. Dla niej było to pierwsze małżeństwo, 
dla Polańskiego trzecie, i jak zapewnił, na pewno ostatnie. Mają 
dwoje dzieci: córkę Morgane (ur. 1993) i syna Elvisa (ur. 1998).

Na pytanie dziennikarzy, czy podoba mu się jego film, Polań-
ski odpowiedział: „Szczerze mówiąc, tak. Bardzo!”.

Frantic
TVN7

 niedziela 
20.00

Droga

Życie po zagładzie
Mija kilka lat od katastrofy, która zniszczyła Ziemię. Cywi-

lizacja legła w gruzach. Ludzie, którzy zdołali przetrwać, chcąc 
przeżyć i zdobyć pożywienie, grupują się w gangi i zostają kani-
balami. Ojciec z synem wędrują w stronę morza. Zostali zmu-
szeni do opuszczenia kryjówki, więc przemierzają zrujnowaną 
Amerykę w poszukiwaniu schronienia. Nie posiadają niczego 
oprócz tego, co mają na sobie oraz kilku rzeczy, które wiozą 
w wózku z supermarketu. Ich jedyną obroną przed niebezpie-
czeństwem jest pistolet z dwoma nabojami.

Świetne, mroczne, przygnębiające kino. Obowiązkowa po-
zycja na liście każdego miłośnika klimatów postapokaliptycz-
nych. 

Pewnie nie wiesz...
Viggo Mortensen nie chciał wziąć roli Ojca, gdyż planował od-

począć od grania. Dał się jednak namówić. Aktor po nakręceniu 
„Drogi” zrobił sobie dwuletnią przerwę od filmu.

Przygotowując się do roli, Mortensen stracił na wadze około 
15 kilogramów. Specjalnie się głodził oraz sypiał w ubraniu. Zo-
stał wyrzucony ze sklepu w Pittsburghu, ponieważ wzięto go za 
bezdomnego.

Mortensen i Kodi Smit-McPhee (syn) zaproponowali, że będą 
jeść świerszcze, aby lepiej wczuć się w role.

W filmie nie poznajemy imienia żadnej z postaci. Jedyną oso-
bą, która się przedstawia, jest Starzec, który nazywa się Ely.

Droga
Nowa TV sobota 21.00

Starożytność: 10 naj...
Focus TV sobota 19.50, odc. 1

Niedziela 19.50 odc. 2

Twórcy programu w przystępnej for-
mie prezentują starożytną technologię, 
ukazując jej zaskakująco zaawansowa-
ny poziom oraz niezwykłe rozwiązania 
dawnych konstruktorów. Zestawiają 
ułożone tematycznie listy największych 
antycznych osiągnięć technicznych. 
W programie nie zabraknie też wypo-
wiedzi ekspertów, którzy przytaczają 
różne ciekawostki i wyjaśniają, dlaczego 

dana konstrukcja czy przedmiot znalazł 
się w zestawieniu.

Odcinek 1
Nad Nilem dokonano najważniejszych 

odkryć archeologicznych w historii ludz-
kości. Tajemnice tej niezwykłej cywilizacji 
przetrwały tysiąclecia. Zagadki Sfinksa, 
sekrety mumifikacji czy piramid – nad 
Nilem dokonano najważniejszych odkryć 
archeologicznych w historii ludzkości.

Odcinek 2 
Od zarania dziejów ludzie wymyśla-

li coraz efektywniejsze sposoby zabija-
nia. Najstraszliwsze bronie antycznego 
świata były przyczyną upadku potęż-
nych państw i umożliwiały wielkie pod-
boje. Poznamy listę najbardziej śmier-
cionośnych wynalazków zamierzchłych 
czasów: od uważanego za pierwowzór 
napalmu ognia greckiego po łuk kom-

pozytowy, który pomógł Mongołom 
stworzyć największe starożytne impe-
rium, od szybkiego rydwanu bojowego, 
który wymusił zmianę taktyki bitewnej, 
po proste, lecz skuteczne kolczatki, do 
dziś używane przez wojsko. Dowiemy 
się, która z zaprezentowanych antycz-
nych broni miała największy wpływ na 
bieg historii.

Starożytność: 10 naj...

To było 
najważniejsze

To poruszająca podróż przez życie, 
twórczość i udrękę Michelangela Meri-
siego (1571–1610), jednej z najbardziej 
kontrowersyjnych i tajemniczych postaci 
w historii sztuki. Caravaggio był artystą 
rewolucyjnym, a co za tym idzie, był nie-
rozumiany i często nielubiany przez sobie 
współczesnych. Podróżował po całych 
Włoszech w poszukiwaniu fortuny, ucie-
kając przed wrogami, których mnożył 
sobie po drodze. Do głównych motywów 
jego twórczości należą przedstawiane na 
sposób rodzajowy sceny biblijne, malował 
także martwe natury. Charakterystyczne 
dla jego malarstwa są ostre kontrasty świa-
tła i cienia.

Film opowiada historię dzieł Caravag-
gia, kładąc szczególny nacisk na jego życie. 
Autorzy postawili na odnajdowanie oso-
bistych doświadczeń genialnego artysty 
o niesfornym, ognistym temperamencie 
zarówno w jego najsłynniejszych dziełach, 
jak i w tych mniej znanych. Ważne dla zro-
zumienia tytułowego bohatera są także 
inscenizowane scenki, które pomagają wi-
dzowi poznać kierujące nim impulsy i jego 
najgłębsze przeżycia.

Życie Caravaggia było przesycone róż-
nymi dramatycznymi zdarzeniami. Przy-
padkowe – jak się sądzi zabójstwo, liczne 

związki z kobietami lekkich obyczajów, 
niejasne męskie przyjaźnie, wzloty i upad-
ki. A także niesamowita wiedza i inteli-
gencja, doskonała znajomość Biblii. Życie 
jego to nade wszystko malarstwo, które 
dzisiaj dla jednych jest zbyt religijne, dla 
innych znów doskonałe i pełne przesłania.

Caravaggio – dusza i krew
TVP Kultura, sobota 11.50

Caravaggio – dusza i krew

Awanturnik przy sztalugach

Michelangelo Merisi da Caravaggio  
– włoski malarz, działał w latach 1593-1610  

w Rzymie, Neapolu, na Malcie i Sycylii.  
Reformator malarstwa europejskiego przełomu  

XVI i XVII w. Jego obrazy nie idealizują  
piękna ludzkiego ciała jak w renesansie.

„Narcyz” Caravaggia, w odbiciu wodnym widział 
siebie i był po uszy, magnetycznie zakochany 
w sobie.

„Chłopiec z koszem owoców”, 
modelem jest sycylijski malarz Minniti.
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Komary atakują

Nie gryź!
Malaria, gorączka denga i wirus 

Zika. To tylko kilka przykładów 
infekcji, których nosicielami są 
komary. Twórcy dokumentu po-
dążają tropem czterech gatunków 
owadów pochodzących z Brazylii, 
Afryki, południowo-wschodniej 
Azji i południowej Europy. Wszyst-
ko po to, aby odkryć biologiczne 
uwarunkowania rozprzestrzeniania 
się plagi komarów oraz poznać spo-
sób, w jaki przenoszą one choroby 
zakaźne.

Chwytamy się wszelkich 
sposobów, by uniknąć epidemii 
i przerwać ciąg: człowiek — komar 
— wirus lub pasożyt. Stosujemy 
środki owadobójcze, moskitiery, 
szczepionki. To jednak nie wystar-
cza. Przez 130 milionów lat komary 
ewoluowały razem z wirusami i pa-
sożytami. Trzeci element układanki 
— człowiek — pojawił się ostatni. 

Ciekawostki 
z portalu 

crazynauka.pl: 
Samice komarów potrzebują na-

szej krwi do tego, by pozyskać z niej 
białka niezbędne do rozwoju złożo-
nych przez siebie jaj (a nie dlatego, że 
są głodne). Samce żywią się… nekta-
rem kwiatów. 

W jednym z badań naukowcy od-
kryli, że komary niemal dwukrotnie 
chętniej siadają na skórze osób mają-
cych grupę krwi 0 niż tych z grupą A. 

Komary, poszukując ofiar 
zwłaszcza późnym popołudniem, 
kierują się w dużej mierze sygnała-
mi wzrokowymi. Zwracają uwagę na 
osoby ubrane w ciemne kolory: czar-
ny, granatowy czy czerwony. Ponadto 
reagują na ruch.

Komary wabi dwutlenek węgla, 
który wydychamy. Wyczuwają go 
z odległości aż 50 metrów! Więcej 
tego gazu wydychają ludzie wyżsi 
i otyli. Z tego powodu bardziej pogry-
zieni bywają dorośli niż dzieci. 

Po wkłuciu się w skórę komar 
wstrzykuje kropelkę śliny, która ma 
m.in. zapobiec krzepnięciu krwi 
podczas posiłku. Ślina ta zawiera 
kilkadziesiąt białek i to właśnie one 
wywołują u nas reakcję alergiczną: 
bąbel, zaczerwienienie i uciążliwe 
swędzenie.

Komary atakują
TVP1 sobota 11.45

Ta przewrotna komedia o komunizmie stała się wielkim 
przebojem, zdobyła wiele europejskich nagród.

Matka Aleksa jest zwolenniczką komunizmu. Upadek 
muru berlińskiego zastaje ją w szpitalu, pogrążoną w śpiącz-
ce. Wszystko, w co Christiane głęboko wierzyła przez tyle 
lat, w ciągu zaledwie dwóch miesięcy rozpadło się jak domek 
z kart. W kraju zachodzą coraz większe zmiany, a Christiane 
wciąż pozostaje w stanie śpiączki. Lekarze przestrzegają syna, 
że każdy wstrząs może ją zabić. 

Alex przygotowuje więc mistyfikację. Wraz z przyjaciółmi 
i siostrą Ariane próbuje sztucznie odtworzyć sytuację w kraju 
sprzed choroby matki. Informacje, które docierające do kobie-
ty, są starannie preparowane, by nie zorientowała się, że komu-
nizm upadł, a Niemcy są krajem zjednoczonym i demokratycz-
nym. Ich pomysłowość i poświęcenie nie mają granic. Koledzy 
nie tylko pomagają mu zdobywać ulubione enerdowskie korni-
szony Christine, ale nawet... preparują telewizyjne wiadomości.

„Ciekawa jest też historia tytułu filmu, odsyłającego do 
postaci Włodzimierza Lenina nie tylko z powodu komuni-
stycznej doktryny – pisze alekinoplus. Otóż ostatnie dwa lata 
życia Lenin spędził w sztucznej rzeczywistości niemal tak 
samo, jak bohaterka filmu. Aby przedłużyć życie Lenina, Sta-

lin zlecił, aby nie przenikały do niego informacje o politycz-
nych problemach i niepowodzeniach. Specjalnie dla Lenina 
rządowa drukarnia drukowała jeden egzemplarz ocenzuro-
wanej gazety, z której usunięte były wszystkie niepomyślne 
doniesienia z kraju i świata”.

Good Bye Lenin
TVP Historia niedziela 22.05

Good Bye Lenin

Nie denerwować chorej!

Frantic

Poszukiwania
Zwykli ludzie w niezwykłych okolicznościach.
Dwadzieścia lat temu doktor Richard Walker (Harrison 

Ford) i jego żona Sondra (Betty Buckley) spędzili w Pary-
żu swój miodowy miesiąc. Teraz Walkerowie zatrzymali się 
w pięknym apartamencie słynnego Grand Hotelu. Kiedy Ri-
chard brał prysznic, szum płynącej wody zagłuszył wszystko, co 
działo się w tym czasie w pokoju. Gdy wyszedł, Sondry już nie 
było. W pokoju ktoś pozostawił teczkę. 

Wkrótce stało się jasne, że Sondra została porwana, tylko 
dlaczego? Odpowiedź na to pytanie Richard musiał znaleźć 
sam. W obcym kraju, w nieznanym mieście, mógł liczyć jedynie 
na siebie. Rozpoczął poszukiwania. Spotkał Michele (Emma-
nuelle Seigner), która stała się przewodniczką Richarda po noc-
nym Paryżu. Dzięki jej pomocy doktor Walker coraz bardziej 
zbliżał się do ludzi, którzy uprowadzili jego żonę.

Harrison Ford świetnie odegrał nie znającego języka, mio-
tającego się z miejsca na miejsce zdesperowanego człowieka, 
zagubionego w obcym mieście, które nie przypomina tego 
z okładek folderów turystycznych. Miasto jest tu brudne, za-
puszczone, złe i odpychające. Do filmu Romana Polańskiego 
muzykę skomponował Ennio Morricone, a zdjęcia zrobił Wi-
told Sobociński. 

Pewnie nie wiesz...
„Frantic” można przetłumaczyć jako „oszalały”, „działający 

w amoku”, „gorączkowy”, „nieprzytomny”.
Roman Polański wziął ślub z Emmanuelle Seigner 30 sierp-

nia 1989 roku, rok po premierze filmu. Pan młody krótko przed 
tym świętował swoje 56. urodziny, panna młoda zaś kilka miesięcy 
wcześniej skończyła 23 lata. Dla niej było to pierwsze małżeństwo, 
dla Polańskiego trzecie, i jak zapewnił, na pewno ostatnie. Mają 
dwoje dzieci: córkę Morgane (ur. 1993) i syna Elvisa (ur. 1998).

Na pytanie dziennikarzy, czy podoba mu się jego film, Polań-
ski odpowiedział: „Szczerze mówiąc, tak. Bardzo!”.

Frantic
TVN7

 niedziela 
20.00

Droga

Życie po zagładzie
Mija kilka lat od katastrofy, która zniszczyła Ziemię. Cywi-

lizacja legła w gruzach. Ludzie, którzy zdołali przetrwać, chcąc 
przeżyć i zdobyć pożywienie, grupują się w gangi i zostają kani-
balami. Ojciec z synem wędrują w stronę morza. Zostali zmu-
szeni do opuszczenia kryjówki, więc przemierzają zrujnowaną 
Amerykę w poszukiwaniu schronienia. Nie posiadają niczego 
oprócz tego, co mają na sobie oraz kilku rzeczy, które wiozą 
w wózku z supermarketu. Ich jedyną obroną przed niebezpie-
czeństwem jest pistolet z dwoma nabojami.

Świetne, mroczne, przygnębiające kino. Obowiązkowa po-
zycja na liście każdego miłośnika klimatów postapokaliptycz-
nych. 

Pewnie nie wiesz...
Viggo Mortensen nie chciał wziąć roli Ojca, gdyż planował od-

począć od grania. Dał się jednak namówić. Aktor po nakręceniu 
„Drogi” zrobił sobie dwuletnią przerwę od filmu.

Przygotowując się do roli, Mortensen stracił na wadze około 
15 kilogramów. Specjalnie się głodził oraz sypiał w ubraniu. Zo-
stał wyrzucony ze sklepu w Pittsburghu, ponieważ wzięto go za 
bezdomnego.

Mortensen i Kodi Smit-McPhee (syn) zaproponowali, że będą 
jeść świerszcze, aby lepiej wczuć się w role.

W filmie nie poznajemy imienia żadnej z postaci. Jedyną oso-
bą, która się przedstawia, jest Starzec, który nazywa się Ely.

Droga
Nowa TV sobota 21.00
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Alicja spędziła ostatnie lata, żeglując po morzach i oceanach. Została kapitanem statku i stoczyła boha-
terską walkę z piratami. Po powrocie do Londynu dziewczyna za pomocą magicznego lustra ponownie się 
przenosi do Krainy Czarów. Czekają tam na nią: Biały Królik, Kot z Cheshire oraz Szalony Kapelusznik. 
Ten ostatni bardzo się zmienił i wygląda jak cień dawnego siebie. Aby ratować pogrążonego w smutku przy-
jaciela, Alicja wyrusza w przeszłość, podejmując nierówną walkę z Czasem. Jeśli jej misja się nie powiedzie, 
Kapelusznik będzie zgubiony.

Powrót Dżafara

Walka z demonem
Dalsza część przygód Aladyna. 
Zły i podstępny Dżafar został za-

mknięty w magicznej lampie przez 
Aladyna i jego przyjaciół. Niestety, nie 
przyjdzie mu spędzić tam wieczności. 
Grupa rozbójników uwalnia czarno-
księżnika. Dżafar powraca, a co gorsza, 
jest on teraz potężnym dżinem. Niego-
dziwiec zrobi wszystko, żeby zemścić się 
na swoich przeciwnikach. Chce również 
przejąć kontrolę nad królestwem. 

Aladyn ze swoim kumplem Dżinem 
muszą ponownie stanąć do walki z Dża-
farem. W jaki jednak sposób pokonać 
demona obdarzonego praktycznie nie-
ograniczoną mocą?

Powrót Dżafara
Super Polsat sobota 18.25

Marnie. Przyjaciółka ze snów

Opuszczona rezydencja
Anna Sasaki nie cieszy się najlep-

szym zdrowiem, a jej stan wpędza ją 
w depresję. Rodzina skłania dziewczyn-
kę do spędzenia czasu na wsi, mając 
nadzieję, że tam odzyska dawny wigor. 
Zwiedzając okolicę, Anna trafia do 
pięknej, opuszczonej rezydencji. Wra-
cając tam pewnej nocy, odkrywa, że 
zamieszkuje ją blondwłosa dziewczyna 
o imieniu Marnie. Szybko zostają przy-
jaciółkami, ale z każdym kolejnym spo-
tkaniem Anna ma coraz większą wątpli-
wość, czy Marnie rzeczywiście istnieje...

Marnie. Przyjaciółka ze snów
TVP Kultura sobota 13.35

Księga dżungli 2

Ucieczka z wioski
Mowgli, chłopiec wychowany przez dzikie zwierzęta, 

żyje wśród ludzi. Wciąż jednak tęskni za wolnością i leśny-
mi przyjaciółmi. Zmęczony licznymi zakazami, które obo-
wiązują w wiosce, ucieka do dżungli, by spotkać się z uko-
chanym misiem Baloo. Nie wie, że w ślad za nim podąża 
jego odwieczny wróg, tygrys Shere Khan. Gdy Mowgli dłu-
go nie wraca do domu, jego przybrani rodzice zaczynają się 
niepokoić. Martwi się także przyjaciółka Mowgliego, Shan-
ti. I to właśnie ona, nie zważając na niebezpieczeństwa, wy-
rusza na poszukiwania chłopca.

Jeden z najzabawniejszych i najbardziej cenionych fil-
mów Disneya!

Księga dżungli 2
TV Puls2 niedziela 10.45

Alicja po drugiej stronie lustra

Walka z Czasem

Alicja po drugiej stronie lustra
Polsat sobota 20.00, niedziela 12.25
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Decyzją radnych Sejmiku 
Województwa Podlaskiego, zarząd 
województwa dostał wotum 
zaufania oraz absolutorium za rok 
ubiegły. W głosowaniu podczas 
poniedziałkowej sesji udział brało 29 
na 30 radnych. Osiemnastu radnych 
opowiedziało się za obecnym 
zarządem.

Głosowanie nad wotum po-
przedziła prezentacja raportu 
o stanie województwa podlaskie-
go za 2019 r., który omówiła Jo-
anna Sarosiek, dyrektor Depar-
tamentu Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podlaskiego 

Biorąc udział w dyskusji, jaka 
nastąpiła po przedstawieniu ra-
portu, marszałek Artur Kosicki 
mówił m.in. o sprawniej wydat-
kowanych funduszach unijnych.

- Udało nam się przesunąć 
w rankingach jeśli chodzi o cały 
Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Podlaskiego, 
jak i o oś dedykowaną przedsię-

biorcom. Cały czas powtarzam, 
że jeśli pieniądze będą szybciej 
trafiać do przedsiębiorców, to 
szybciej będą mogły wyprodu-
kować dochód, a tym samym 
przełoży się to na status życia 
naszych mieszkańców - mówił 
marszałek Artur Kosicki.

Argumentował też, że obecny 
zarząd sprawnie pozyskuje fun-
dusze na inwestycje infrastruk-
turalne z budżetu państwa, jako 
przykład podając drogę woje-
wódzką nr 664 na odcinku: Lipsk 

– Granica państwa, gdzie dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych to 71 mln zł. 
W tym roku udało się uzyskać 
z tego samego źródła 242 mln zł 
na modernizację drogi 689 Bielsk 
-Hajnówka.

Marszałek mówił także o ubie-
głorocznym rekordowym wspar-
ciu na jednostki ochotniczej stra-
ży pożarnej, wyższych nakładach 
na służbę zdrowia, inwestycje 
oraz uzyskany niższy deficyt przy 
wyższych wydatkach.

- To wszystko dowodzi, że 
rozwijamy się, idziemy w do-
brym kierunku. Jest to możliwe 
także dzięki poprzednim działa-
niom. Bo tych wyników nie da się 
wypracować w ciągu roku. Za to, 
co dobre – dziękuję – dodał Ar-
tur Kosicki prosząc o udzielenie 
aprobaty przez radnych.

W sprawie przyznania wotum 
zaufania zarządowi wojewódz-
twa 18 radnych głosowało „za”, 
9 „przeciw”, 2 osoby wstrzymały 
się od głosu.

Głosowanie nad absolu-
torium odbyło się po zatwier-
dzeniu sprawozdań rocznych 
z wykonania planów finansowych 
samodzielnych zakładów opieki 
zdrowotnej, samorządowych in-
stytucji kultury oraz samorządo-
wych osób prawnych wojewódz-
twa podlaskiego za rok 2019.

Roczne sprawozdanie 
z wykonania budżetu za 2019 r. 
przedstawił radnym Paweł Jun-
german, skarbnik województwa. 
Zapoznał obradujących z pozy-
tywną opinią niezależnego bie-
głego rewidenta z badania łącz-
nego sprawozdania finansowego 
Województwa Podlaskiego za 

2019 r. przedłożonego przez za-
rząd województwa oraz poinfor-
mował o pozytywnej opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
w Białymstoku dotyczącej spra-
wozdania z wykonania budżetu 
za rok ubiegły.

- Dochody budżetu zreali-
zowano w kwocie 884 mln 299 
tys., co stanowi 94 proc. planu 
po zmianach - informował Paweł 
Jungerman. - W ciągu roku do-
chody w stosunku do pierwotnie 
planowanych wzrosły o 20 proc. 
Plan pierwotny wynosił 735 mln 
183 tys. zł, wykonanie - 884 mln 
299 tys. zł.

W dalszej części przedstawio-
no też stan mienia Województwa 
Podlaskiego, a głos zabrali radni 
z różnych klubów oraz marszałek 
Kosicki.

- Mamy sytuację stabilną 
i bezpieczną. Jako Zarząd Woje-
wództwa Podlaskiego uważamy, 
że budżet został wykonany pra-
widłowo – podkreślił apelując 
o przyznanie absolutorium.

Zostało ono przyznane 18 po-
zytywnymi głosami. Przeciw gło-
sowało 9 z nich, natomiast dwie 
osoby wstrzymały się od głosu. 
Zatwierdzone zostało również 
sprawozdanie finansowe wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu za rok ubiegły. „Za” zagło-
sowało 18 radnych, 9 „przeciw”, 
natomiast 2 osoby wstrzymały 
się od głosu.

Dokładnie 81 mln zł z funduszy unijnych 
trafić ma do 23 podlaskich firmy. Dotacje 
zostaną wykorzystane, by zwiększyć kapitał 
gospodarczy przedsiębiorców w regionie.

Decyzją zarządu województwa podla-
skiego przyznana została dotacja w wyso-
kości 81 mln zł. Środki pochodzą z Fundu-
szy Unii Europejskiej. Wsparcie zostanie 
udzielone 23 firmom z regionu na wdra-
żanie innowacyjnych rozwiązań w podla-
skich przedsiębiorstwach. 

Władze województwa podlaskiego po-
stanowiły podwyższyć dotację, która po-
czątkowo wynosiła 40 mln zł. Stało się to 
możliwe, dzięki zwiększeniu budżetu kon-
kursu.

- Postanowiliśmy, że dofinansowanie 
otrzymają projekty pozytywnie ocenione 
w ramach konkursu na wspieranie inwe-
stycji w przedsiębiorstwach. Przypomnę, 
że pierwotnie było to 40 mln zł, jednak 
decyzją naszego zarządu kwota zosta-
ła zwiększona do 81 mln zł. W tej chwili 
dofinansowujemy 23 inwestycje. Mamy 
w planach przyznanie dotacji kolejnym 
8 firmom, których wnioski przeszły po-
zytywną weryfikację. Będzie to możliwe 
w przypadku pojawienia się wolnych środ-
ków czy oszczędności. Wówczas kwota 
wsparcia sięgnie ponad 100 mln zł - mówi 
Artur Kosicki, marszałek województwa 
podlaskiego.

Wsparcie z Funduszy Unii Europej-
skiej wynosi 81 mln zł, natomiast cał-
kowity koszt prowadzonych inwestycji 
w województwie podlaskim to 245 mln zł. 
Większość przedsiębiorstw przeznaczyć 
chcą środki na budowę hal produkcyjnych 
oraz zakup maszyn i urządzeń, pozwalają-
cych na wytwarzanie innowacyjnych pro-
duktów.

Inwestycje realizowane będą na tere-
nie kilku powiatów w województwie pod-
laskim. Z Łomży i powiatu na liście zna-
lazły się przedsiębiorstwa Domel, Wilrob 
oraz Prefbet ze Śniadowa. Inne ośrodki, 
w których działają wskazane firmy, to: Bia-
łystok, Zabłudowa, Czarna Białostocka, 
Turośń Kościelna, Tykocin, Supraśl, Do-
brzyniewo Duże, Bielsk Podlaski, Wyszki, 
Narewka, Suwałki, Bród Mały, Grajewo 
i Wysokie Mazowieckie.  

Przedsiębiorstwa na terenie wskaza-
nych miast reprezentują różnorodne bran-
że związane m.in. z produkcją tworzyw 
sztucznych, wyrobami budowlanymi, wy-
robami z drewna, częściami samochodo-
wymi czy bielizną.

Zarząd województwa podlaskiego 
z wotum zaufania

81 mln zł dla podlaskich firm  
na innowacyjne inwestycje 
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Na Strzelnicy Forty w Piątnicy, pro-
wadzonej przez Klub Strzelecki 
SAGITTARIUS, odbyły się II Zawody 
Strzeleckie Związku Szlachty Polskiej 
Oddziału w Zambrowie. Zawody wpi-
sują się w obchodzone w tym roku 
25-lecie istnienia Związku Szlachty 
Polskiej.

W rywalizacji udział wzię-
li członkowie trzech oddziałów 
terenowych Związku Szlachty 
Polskiej, tj. z Białegostoku, War-
szawy i Zambrowa, a także sym-
patycy związku. Rywalizowano 
w dwóch kategoriach: sympatycy 
vs. członkowie Związku Szlach-
ty Polskiej. Łącznie w zawodach 
wzięło udział dziewięciu człon-
ków związku i siedemnastu sym-
patyków. Wśród uczestników 
imprezy znalazły się też dzieci, 
które mogły spróbować swoich 
sił w strzelaniu z broni sportowej.

Zawody strzeleckie dla do-
rosłych uczestników polegały na 
zsumowaniu wyników dwóch 
konkurencji: Pistolet Centralnego 
Zapłonu 10z15 oraz Karabin Cen-
tralnego Zapłonu 10z13. Dzie-

ci, które po raz pierwszy wzięły 
udział w tego rodzaju rywalizacji, 
konkurowały ze sobą w strzelaniu 
z broni małokalibrowej do meta-
lowego celu. Po każdym trafieniu 
rozlegał się metalowy dźwięk.

Wyniki rywalizacji:
Sympatycy Związku Szlachty 

Polskiej
Przemysław Laskowski (Od-

dział Zambrów) – 122 pkt.

Jarosław Dmochowski (Od-
dział Zambrów) – 116 pkt.

Paweł Strenkowski (Oddział 
Zambrów) – 115 pkt.

Członkowie Związku Szlach-
ty Polskiej

Dariusz Sienicki (Oddział 
Białystok) – 132 pkt.

Bogdan Laskowski (Oddział 
Zambrów) – 121 pkt.

Krzysztof Dmochowski (Od-
dział Zambrów) – 117 pkt.

Warto podkreślić, że na 
wszystkich uczestników rywa-
lizacji czekały pamiątkowe dy-
plomy. Zostały na nich uwzględ-
nione wszystkie herby rodów, 
których przedstawiciele są człon-
kami Oddziału Zambrowskiego 
Związku Szlachty Polskiej, a tak-
że osiągnięty rezultat uczestnika. 

Dodatkowo najlepsi uczestnicy 
– zdobywcy pierwszych trzech 
miejsc – otrzymali dyplom z od-
ciśniętą w laku pieczęcią Bolesła-
wa IV Warszawskiego – panujące-
go na Ziemi Łomżyńskiej w latach 
1436-54. Nadania jego dziadka 
Janusza I i Bolesława IV przyczy-
niły się do powstania większości 
okolic szlacheckich na terenie zie-
mi łomżyńskiej i nurskiej.

Miasto Łomża przystąpiło  
do programu pod nazwą 
„Opieka wytchnieniowa”

Miasto Łomża przystąpiło do programu pod nazwą „Opieka wy-
tchnieniowa” – edycja 2020 realizowanego w ramach Funduszu 
Solidarnościowego. Jest on kierowany do członków rodzin lub opie-
kunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej 
przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orze-
czeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień 
w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, 
który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenera-
cję, jak również załatwienie niezbędnych spraw. Wnioski 
przyjmowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 
do 10 lipca br.

Wytyczne w zakresie realizacji Programu „Opieka wy-
tchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, realizowanego przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Łomży w 2020 roku, dostęp-
ne są pod adresem http://www.mops.bip-lomza.pl/index.
php?id=300,0,0,0,0,15.

Prawie komplet zmotoryzowanych kinomanów 
zgromadził się na parkingu Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości przy ul. 
Akademickiej 1, aby obejrzeć premierowy film 
"Oni" w ramach Letniego Kina Plenerowego. Se-
anse filmowe "pod chmurką" to jedna z atrakcji, 
jaką przygotowało na lato Miasto Łomża.

Jak informuje Grzegorz Daniluk 
z Urzędu Miasta, kino samochodowe to 
w Łomży nowość, która zdecydowanie 
przypadła do gustu łomżanom. Podczas 
inauguracyjnej projekcji włoskiego ko-
mediodramatu pt. "Oni", parking przy 
PWSIiP był wypełniony niemal w kom-
plecie. Młodsze i starsze pokolenie ki-
nomanów z wielkim zainteresowaniem 
obejrzało burzliwe okresy z życia Silvio 
Berlusconiego. Jedną z kluczowych ról 
w filmie Paolo Sorrentino zagrała polska 
aktorka Kasia Smutniak.

W ramach tegorocznego Letniego 
Kina Plenerowego zaprezentowanych zo-
stanie łącznie 9 filmów poruszających róż-
ne tematy, a jednocześnie będzie to kino, 
które idealnie pasuje na letnie wieczory. 
12 lipca odbyła się projekcja kolejnego fil-
mu. Tym razem był to hiszpański dramat 
“Ból I brzask” z udziałem Penélope Cruz, 
Antonio Banderasa

 Tegoroczna formuła jest nieco inna 
niż w poprzednich latach. Obejmuje se-
anse kina samochodowego, które będą 
odbywały się w każdą lipcową niedzielę 
o godz. 21:30 na parkingu PWSIiP przy 
ul. Akademickiej 1, a jeżeli warunki epide-
miczne, to w sierpniu planowane jest kino 
na leżakach. Filmy będą wówczas wyświe-
tlane o godz. 21:00 w ogrodzie Domku 
Pastora przy ul. Krzywe Koło 1.

II Zawody Strzeleckie Związku Szlachty 
Polskiej Oddział w Zambrowie 

Kino samochodowe  
wjechało do Łomży 
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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 dotyczy po-
czątków Holocaustu na naszych 
ziemiach. To zdaniem autora 
najważniejszy tom w całym jego 
cyklu powieściowym.

Minął kolejny dzień, 
a sytuacja w Stawiskach 
nie ulegała zmianie. Niem-
cy jeszcze się nie pojawili. 
Życie w miasteczku uległo 
przez to zdecydowanemu 
spowolnieniu. Praca była 
raczej markowana, niż wy-
konywana. Wszyscy w na-
pięciu oczekiwali rozwoju 
wydarzeń, zarówno Pola-
cy, jak i Żydzi. 

W końcu jednak nie-
miecka policja porządko-
wa wjechała do Stawisk 
jak do siebie i zajęła mia-
sto, ale mimo to nic się 
nie zmieniło. Niemcy najpierw 
zajęli się sobą, czyli urządza-
niem sobie funkcjonowania 
na obcym terenie. Zajechali 
od razu pod budynek dawnej 
polskiej policji państwowej, 
gdzie utworzyli swój komisa-
riat, wydali pierwsze zarządze-
nia porządkowe i wysłali ludzi, 
aby rozwiesili ogłoszenia. Na-
stępnym posunięciem nowych 
władz było wysłanie patroli, 
które w kilkanaście minut mo-
gły obejść miasto, nie zapusz-
czając się w peryferyjne uliczki.

Większość mieszkańców 
nie wyściubiała nosa ze swo-
ich domów i ogródków. Tak 
samo cicho siedzieli mieszkań-
cy domu Lewentów. Samuel 
z dziećmi przebywał w salonie, 
grając z synami w karty, pod-
czas gdy najmłodsza Naomi 
miała baczenie na kołyskę z naj-
droższą latoroślą Eliana i Han-
nah Wierników, Natanem, od 
czasu do czasu kołysząc go, gdy 
marudził. Kobiety zajęły się 
tymczasem pracami przy przy-
gotowaniu obiadu.

Elian, mimo wcześniejszych 
zapowiedzi, że nie pójdzie już 
do Mejera, jeszcze raz zmienił 
zdanie i wybrał się do jego ga-
binetu jak zwykle, na dziewią-
tą rano. Tam zastał już kilkoro 
pacjentów, którzy odważyli się 
przyjść do doktora ze swoimi 

dolegliwościami skoro nic nie 
stało na przeszkodzie w swo-
bodnym poruszaniu się po mia-
steczku. 

Wiernik przystąpił zatem 
do codziennych swoich czyn-
ności, pozdrawiając tylko Me-
jera, ale bynajmniej nie wcho-
dząc z nim w dłuższą rozmowę. 
W końcu po tak długim okresie 
pracy w jednym miejscu i cha-
rakterze doskonale wiedział co 
ma robić.

Około wpół do jedena-
stej na poczekalnię wpadł ktoś 
z hiobową wieścią, że Niemcy 
są już w miasteczku. Przestra-
szeni pacjenci natychmiast jak-
by poczuli się lepiej. Jeden po 
drugim pośpiesznie decydo-
wali się na rezygnację tego dnia 
z usług swojego lekarza, zasta-
nawiając się tylko jak bezpiecz-
nie wracać i dotrzeć do swoich 
domów. Tuż przed jedenastą 
Mejer i Wiernik zostali sami.

„Ja chyba też powinienem 
wracać do domu”, pomyślał 
Elian. „Tylko jak tu nie natknąć 
się na Niemców skoro trzeba iść 
przez sam środek miasta, a oni 
tam właśnie się rozgościli?”

Doktor Mejer spojrzał na 
bijącego się z myślami Wierni-
ka i jakby odgadł jego najgłęb-
sze rozterki.

- Pewnie też chcesz jak naj-
szybciej wracać do domu w tej 
sytuacji. Radziłbym ci nie na-
patoczyć się na Niemców. Kto 
wie co im może przyjść do 
głowy. Znamy już wydarzenia 
w Szczuczynie.

- No właśnie. Co robić, pa-
nie doktorze? – spytał niepew-
nie, przestraszony trochę Elian. 
Z taką sytuacją miał przecież 
do czynienia po raz pierwszy 
w życiu. 

- Pójdź okrężną drogą, dłuż-
szą, ale bezpieczniejszą. Dłu-
gą idź w dół ulicy, wejdź na 
trakt łomżyński, przekrocz go 
na wysokości Spokojnej i da-
lej tą ulicą i następną, będącą 
jej przedłużeniem, dojdziesz 
do drogi na Cedry i Przytu-
ły. A dalej, wracając do miasta, 
dojdziesz na Furmańską. 

- Tak zrobię, dziękuję – 
Elian pośpiesznie uściskał Me-
jera.

- I jeszcze jedna rada na po-
żegnanie, bo któż to wie czy 
się jeszcze spotkamy – dok-
tor krzywo uśmiechnął się do 
Wiernika. – Jeśli zauważysz 
Niemców, na wszelki wypadek 
już z daleka przechodź na dru-
gą stronę ulicy. Kto wie co im 
we łbach siedzi i jakie mają roz-
kazy.

- Jeszcze raz za wszystko 
dziękuję – wydukał ze ściśnię-
tym sercem Elian i pośpiesznie 
wyszedł z gabinetu doktora.

Godzinę później siedział 
w swoim pokoju, delikatnie ko-
łysząc leżącego w kołysce syna 
i rozpamiętując drogę, jaką 
przebył z duszą na ramieniu, 
opłotkami bocznych ulic mia-
steczka. 

Po wyjściu od Mejera po-
szedł szybkim krokiem wzdłuż 
ulicy Długiej. Bacznie się roz-
glądając, po kilku minutach 
doszedł do traktu łomżyńskie-
go i przekroczył go na wyso-
kości ulicy Spokojnej. Potem 
Spokojną przemierzył krokiem 
wręcz marszowym, starając się 
nie poddawać panice i nie biec. 
Do drogi prowadzącej na Ce-
dry doszedł w dziesięć minut. 
Po kwadransie tak forsownego 
marszu spocił się tak bardzo, 
jakby już w godzinach przedpo-
łudniowych panował w Stawi-
skach ponad trzydziestostop-
niowy upał. Ostatni odcinek, 
do ulicy Furmańskiej, był dla 
niego nie  mniej wyczerpują-
cy psychicznie. W końcu znów 
zbliżał się do centrum mia-
steczka, gdzie mógł natknąć się 
na patrol niemieckiej policji. 
Nic takiego jednak nie nastąpi-

ło i Elian doszedł bezpiecznie 
do domu swojego kuzyna.

W salonie oczekiwała go 
Hannah i widząc go w drzwiach, 
podbiegła i rzuciła się mu na-
tychmiast w ramiona.

- Tak się bałam o ciebie – 
wyszeptała, gładząc jego poli-

czek. – Ponoć Niemcy za-
jęli miasto.

- Ja też o tym usłysza-
łem. U Mejera. Zaraz też 
zdecydowałem się wracać. 
Wybrałem okrężną drogę, 
tak że nie widziałem  żad-
nego Szkopa, nawet z dale-
ka – próbował się uśmiech-
nąć, nadrabiając miną. 
– Niemniej jednak spoci-
łem się. Od forsownego 
marszu, ale też i z wrażenia 
– przyznał. – I tak to zaczy-
na się niemiecka okupacja. 
Od przemożnego strachu 
wszystkich przed Szkopami 
– westchnął z rezygnacją.

Hannah położyła głowę 
na jego ramieniu.

- Czekałam na ciebie 
z niecierpliwością i niepo-
kojem gdy usłyszałam te 
zatrważające nowiny. Ale 
już jesteś z powrotem. – 
Znów pogładziła go czule 
po policzku. – Weź od No-
emi naszego brzdąca i idź 
do pokoju. Ja pomogę cio-
ci w przygotowaniach do 
obiadu.

- Dobrze, kochanie. To 
idź do kuchni. Ja już zajmę 

się małym. Ułożę go do snu. – 
Pocałował Hannah i podszedł 
do Naomi. – Uwalniam cię od 
obowiązku – zwrócił się do 
dziewczynki, biorąc synka na 
ręce. 

- To żaden obowiązek, wuj-
ku – usłyszał w odpowiedzi. – 
Lubię być z Natanem.

- Jednak wezmę go już z ko-
łyską do pokoju.

- Dobrze – zgodziło się po-
tulnie najsłodsze dziecko Le-
wentów.

- Gdzie tata? – spytał jeszcze 
dziewczynki.

- Wyszedł gdzieś zaraz po 
tym jak zaszła do nas sąsiadka 
z tą wiadomością o Niemcach, 
która tak zmartwiła wszystkich.

- Aha – mruknął jeszcze 
Elian, niosąc syna do pokoju.

Teraz siedział tam, zajmu-
jąc się dzieckiem i rozmyślając. 
Poczuł się jak w pułapce. Sam 
zgodził się z Hannah, aby zo-
stać w Stawiskach. Nie pojechał 
do Łomży, do swoich najbliż-
szych. Zawiódł ojca, który na 
niego liczył w akcji odzyskania 
domu. Pewnie jednak pomo-
gli mu teściowie. No i Icchak. 
A on liczył, że jakoś to będzie 
tu, w Stawiskach. Będzie nadal 
chodził do Mejera i coś zarabiał 
na skromne życie. 
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Jednak doktor mu powiedział, że dalej 
tak nie ma sensu. No więc chyba jednak 
trzeba będzie wyjechać do Łomży. Ale jak 
to zrobić? I kiedy? No, a z kolei co z tym 
Polakiem? Begier okazał się prawdziwym 
przyjacielem w czasie próby. Zapraszał 
do siebie. Gotów był ich troje przygarnąć, 
mimo że sam miał liczną rodzinę. Przyje-
chał do niego w tym celu, aby go zabrać 
do siebie. Potem zakupił im, a w części to 
pewnie i podarował, żywności, dzięki któ-
rej przetrwają tu ładnych kilka dni dłużej. 
Liczył na obecność medyka u siebie na 
wsi. I jego pomoc tym, którzy tego będą 
potrzebować. Z praktyką na wsi to też już 
koniec. Trzeba skupić się na obmyśleniu 
planu przeżycia. I jego realizacji.

Rozmyślania przerwał mu kuzyn Sa-
muel, który uchylił cicho drzwi i ostrożnie 
zajrzał do  pokoju. Elian gestem ręki bez-
zwłocznie zachęcił go do wejścia. Lewent 
wsunął się zatem do środka i przysiadł 
obok kuzyna, który zrobił mu miejsce. 

- Możemy porozmawiać? – wyszeptał.
- Nic nie robię, jak widzisz. Poza koły-

saniem dziecka do snu – zachęcił go nieco 
głośniejszym tonem Elian.

- Wracam ze spotkania z rabinem Was-
sermannem.

- To jesteś w jego radzie? – zdziwił się 
chłopak.

- Powiedzmy, że wchodzę w skład jego 
kręgu decyzyjnego.

- To on podejmuje jakieś decyzje? – 
spytał Elian kpiąco, patrząc kuzynowi 
w oczy.

- My wszyscy razem podejmujemy tu-
taj decyzje.

- To od czego on jest rabinem, Samu-
elu?

- Przestań, Elian. Wiem, że masz do nie-
go żal, a może nawet pretensje za jego za-
chowanie kiedy poszedłeś do niego podzie-
lić się z nim swoimi odczuciami i obawami.

- A żebyś wiedział. Niemal wprost 
mnie wyśmiał. Nie przyznał mi ani krzty-
ny racji. To wystarczyło, abym stracił do 
niego sympatię, a kto wie czy i nie powa-
żanie. Pytał pewnie was o zdanie, bo sam 
nie jest w stanie podjąć jakiejkolwiek sen-
sownej decyzji po wejściu tu Niemców, co 
było przecież od niedzieli tylko kwestią 
czasu. I coście uradzili?

- Przestań, kuzynie. Schowaj gdzieś 
głęboko ten swój sarkazm. Sytuacja prze-
cież jest groźna.

- Wiem. Przedzierałem się tu od Me-
jera z duszą na ramieniu. Strach mnie ob-
leciał jak usłyszałem o Niemcach. Pewnie 
ich widok by mnie sparaliżował, ale na 
szczęście nie natknąłem się dziś na nich. 
Ale jutro lub następnego dnia tego nie 
uniknę. Sami nas wypędzą na ulicę. Kto 
wie czy nie wezmą się za plądrowanie ży-
dowskich domów i dręczenie ludzi – spoj-
rzał na kuzyna niepewnie. 

- Właśnie o tym chciałem z tobą poroz-
mawiać.

- Podjęliście jakieś decyzje? Ten staru-
szek jest w stanie coś postanowić?

- Nie mów tak – oburzył się Lewent. 
– Nawet brak działania jest jakąś decyzją 
– wzruszył ramionami. – Nie wiemy co 
robić. Rabin jest przeciwny jakimkolwiek 
pochopnym krokom. Poczekamy na posu-
nięcia Niemców.

- No jasne, jakbym tam z wami był – 
zauważył Elian sarkastycznie. – Przecież 
znam poglądy Wassermana. Przedstawił 
mi je bez ogródek.

- Ale ja się z nimi nie zgadzam. Tak, jak 
ty. Oczywiście, trzeba poczekać na pierw-
sze kroki Niemców, ich pierwsze decyzje. 
Uważam jednak, że trzeba mieć przygo-
towane jakieś odpowiedzi. Nie możemy 
poddać się biernie temu wszystkiemu co 
oni zechcą nam zrobić.

- Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, Sa-
muelu. Jesteśmy bezbronni. Oni dysponu-
ją siłą, my nie.

- Siłę oręża może mają…
- I zdecydowania – Elian wpadł kuzy-

nowi w słowo. – Oni z pewnością mają 
sprecyzowane plany w stosunku do nas. 
I wolę ich wykonania. A my co mamy? 
Pewnie nawet brakuje nam woli biernego 
oporu w stosunku do nich.

-  Mówisz tak, jak byś tam był. Na tym 
zebraniu – westchnął Lewent.

- Bo poznałem rabina Wassermana. 
Uroczy człowiek, ale słaby. Żaden przy-
wódca. W niczym nie pomoże gminie. Nie 
jest w stanie kogokolwiek uratować. Na-
wet siebie.

- Więc co robić, kuzynie? Bo coś trzeba 
przecież zrobić. Mam dzieci, rodzinę. Nie 
wolno mi nie zrobić nic. Nie mogę bez-
radnie założyć ręce na głowę i wydać nas 
wszystkich na stracenie.

- Mam pewną myśl, Samuelu. Pamię-
tasz naszą wyprawę do Radziłowa niemal 
rok temu. Jest tam silna gmina. Pojedź 
tam. Masz tam wielu kuzynów i znajo-
mych, zobaczysz co u nich, naradzisz się. Ja 
ich nie znam, więc musisz ty tam pojechać. 
Jeden z nas musi tu zostać i zaopiekować 
się rodziną. Kto wie co tu się będzie dziać 
w następnych dniach.

- Ale kiedy pojechać?
- Jak najszybciej. Dziś w nocy.
-  W jaki sposób?
- Mamy konia i dwukółkę – przypo-

mniał Elian. – Co moje to i twoje. Poje-
dziesz drogą na Cedry. Tak, jak jechaliśmy 
wtedy. Drogę przecież dobrze znasz. Mu-
sisz zaryzykować.

- Tak – zgodził się z nim kuzyn. - Nie 
mamy wyboru. Trzeba coś robić, a nie sie-
dzieć z założonymi rękami. Powiem ci, że 
już mnie to przygnębiało. Pojadę. To do-
bry pomysł – Samuel uśmiechnął się słabo 
do Wiernika.

- To pomysł taki ad hoc, ale chyba 
lepszy od nicnierobienia. Szkoda, że nie 
mogę ci w tej wyprawie towarzyszyć. Ktoś 
naprawdę musi zaopiekować się naszymi 
kobietami i dziećmi. Powinieneś poradzić 
sobie sam. Nie powinno pójść gorzej, niż 
nasza wyprawa do Wilamowa sprzed kil-
ku dni. Znasz drogę, znasz ludzi. Najgorzej 
będziesz miał w Przytułach. Ale poradzisz 
sobie.

- No to pojadę – zdecydował Samuel. 
- Oporządzimy dwukółkę i konia, jak po-
przednio. Potem pójdę się przespać.
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Policjanci przypominają o zachowaniu rozsądku podczas wypoczynku nad wodą. Bra-
wura, przecenianie swoich możliwości, alkohol – mogą doprowadzić do tragedii.

Policjanci z łomżyńskiej „patrolówki”, dbając o bezpieczeństwo osób od-
poczywających w rejonie akwenów, przypominają:

1. Bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego wyznaczonym.
2. Należy zapoznać się z regulaminem kąpieliska i go przestrzegać.
3. Nie należy pływać w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (opty-

malna temperatura to 22-25 stopni).
4. Nie należy wchodzić rozgrzanym do wody. Przed wejściem do wody 

trzeba schłodzić nią klatkę piersiową, szyję, kark, krocze i nogi – unikniemy 
wstrząsu termicznego.

5. Nie należy pływać w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub widzi-
my, że występują zawirowania wody i zimne prądy.

6. Nie można skakać do wody „na główkę”, gdyż dno naturalnego zbior-
nika może się zmienić w ciągu kilku dni. Takie zachowanie grozi kalectwem, 
a nawet śmiercią.

7. Należy pamiętać,, że materac dmuchany nie służy do wypływania na 
głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło.

8. Nigdy nie można wchodzić do wody pod wpływem alkoholu.
9. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych.
10. Z tej formy wypoczynku należy korzystać odpowiedzialnie. Nie ma 

tu miejsca na brawurę i popisy przed innymi osobami.

Wakacje nad wodą z głową 

1,5 mln zł straty Skarbu 
Państwa. Grupa unikająca 

płacenia VAT-u zlikwidowana
Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa oraz analitycy ds. STIR (Sys-
tem Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) z Ministerstwa Finansów 
namierzyli i zlikwidowali przestępczy proceder związany z unikaniem 
płacenia podatku VAT przez jedną ze spółek z Mazowsza. Straty Skarbu 
Państwa mogą sięgać co najmniej 1,5 mln zł.

Pracownicy oraz funkcjonariusze podlaskiej KAS współpra-
cując z analitykami ds. STIR z Ministerstwa Finansów skontro-
lowali jedną z mazowieckich spółek prawa handlowego działa-
jących w branży usługowej. Kontrolujący ustalili, że wykazane 
przez firmę faktury zakupu nie dokumentowały rzeczywistych 
transakcji, a służyły wyłącznie do obniżania należnego podatku 
VAT.

Podczas przeszukania siedziby spółki kontrolerzy z KAS za-
bezpieczyli dokumentację księgową, elektroniczne nośniki da-
nych, telefony komórkowe oraz kilkadziesiąt kart płatniczych 
należących do różnych podmiotów. Na poczet zaległych należ-
ności podatkowych szef Krajowej Administracji Skarbowej za-
blokował na rachunkach bankowych nieuczciwej firmy ponad 
250 tys. zł.

W sprawie zostało wszczęte postępowanie karne skarbowe. 
Szacowane straty Skarbu Państwa wynikające z nielegalnej dzia-
łalności spółki wynoszą co najmniej 1,5 mln zł. Organizatorom 
przestępczego procederu grozi wysoka grzywna lub kara pozba-
wienia wolności do lat 5. Sprawa jest rozwojowa.

Pędzili, teraz 
słono zapłacą

Łomżyńscy policjanci zatrzymali pra-
wo jazdy dwóm mężczyznom, którzy 
przekroczyli dozwoloną prędkość 
w obszarze zabudowanym. Policjanci 
apelują o rozsądek na drodze i prze-
strzeganie przepisów ruchu drogo-
wego. Przypominają, że nadmierna 
prędkość jest jedną z głównych przy-
czyn tragicznych w skutkach wypad-
ków drogowych.

Pierwszy z nich to kierow-
ca volvo. 43-latek na ulicy Za-
wadzkiej przekroczył dopusz-

czalną prędkość o 52 km/h 
(102 km/h).  Mężczyzna zo-
stał ukarany mandatem. Zosta-
ło mu także zatrzymane prawo 
jazdy.  Miejsce kontroli pręd-
kości, wskazane zostało przez 
mieszkańców jako "zagrożone" 
na Krajowej Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. 

Z kolei drugi to kierowca 
volkswagena.  W Ratowie Pio-
trowie na drodze wojewódz-
kiej nr 677,  26-latek przekro-
czył  dopuszczalną  prędkość 
w obszarze zabudowanym 
o 59 km/h. Mężczyzna stra-
cił prawo jazdy. Został również 

ukarany mandatem, a na jego 
konto trafiło 10 punktów kar-
nych. Miejsce kontroli również 
zostało wskazane przez miesz-
kańców na Krajowej Mapie Za-
grożeń Bezpieczeństwa. 

Od początku tego roku, 
w związku z przekroczeniem 
prędkości o ponad 50km/h 
w obszarze zabudowanym, poli-
cjanci zatrzymali już 143 doku-
menty uprawniające do kierowa-
nia pojazdami.

Policjanci przypominają: 
zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami kierujący pojazdem jest 
obowiązany jechać z prędko-

ścią zapewniającą panowanie 
nad pojazdem, z uwzględnie-
niem warunków, w jakich ruch 
się odbywa, a  w szczególności: 
rzeźby terenu, stanu i widoczno-
ści drogi, stanu i ładunku pojaz-
du, warunków atmosferycznych 
i natężenia ruchu. Ponadto po-
winien wziąć pod uwagę również 
inne czynniki m.in.: umiejętno-
ści i doświadczenie w kierowa-
niu pojazdami, stres, zmęczenie, 
zażywane leki.  Należy również 
pamiętać, że wraz ze wzrostem 
prędkości, w sytuacji nagłego za-
grożenia, panowanie nad pojaz-
dem staje się coraz trudniejsze. 

Kierujący, którzy nie będą stoso-
wać się do ograniczeń prędkości 
muszą liczyć się z konsekwencja-
mi prawnymi.

Na terenie województwa 
podlaskiego działa również poli-
cyjna grupa SPEED. Jej głównym 
zadaniem jest przeciwdziałanie 
niebezpiecznym zachowaniom 
na drodze, w tym nieprzestrze-
ganiu ograniczeń prędkości. Po-
licjanci pełnią służbę z wykorzy-
staniem najnowszych pojazdów 
wyposażonych w wideorejestra-
tory, a także dokonują pomiarów 
prędkości ręcznymi miernikami 
z wizualizacją.

Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek 
w Piątnicy. Zderzyły się tam dwa pojazdy osobowe i cięża-
rówka. Młoda kobieta, kierująca osobowym audi po przeba-
daniu przez załogę karetki pogotowia nie została przewie-
ziona do szpitala.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Sta-
wiskowskiej, Czarnockiej i Szkolnej. Młoda kobie-

ta kierująca Audi, wyjeżdżając z ulicy Czarnockiej 
prawdopodobnie wymusiła pierwszeństwo i została 
uderzona przez ciężarówkę jadącą w kierunku Kisiel-
nicy, następnie odbiła się i uderzyła w stojącego na 
ul. Szkolnej Opla. Na skrzyżowaniu nie działała sy-
gnalizacja świetlna. Dokładne okoliczności zdarzenia 
wyjaśni Policja.

Tir i dwie osobówki zderzyły się w Piątnicy 
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Lekkoatleci z klubu „PREFBET ŚNIADO-
WO” Łomża utrzymują wysoką formę 
w kolejnych wydarzeniach nietypo-
wego sezonu. Tym razem na stadio-
nach w Piasecznie  i Warszawie. 

Jak informuje Andrzej Koryt-
kowski, prezes i szkoleniowiec 
klubu, w ramach VIII Piaseczyń-
skiej Piątki obok biegu na 5000 
metrów rozegrano również kilka 
krótszych dystansów, w których 
biegacze PREFBETU odgrywali 
główne role.

- Bieg na 400 metrów kobiet 
wygrała Martyna Krawczyńska 
(58,61), a wśród mężczyzn  na 
tym samym dystansie całe podium 
zajęli sprinterzy z  Łomży. Na  
1500 metrów panów zwycięzcą 
został Szymon Macioch (UKS Li-
ceum Sportowe Łomża, 4:29,61) 
a w biegu głównym na 5000 m po 
pasjonującej walce  drugie miej-
sce wywalczył Rafał Pogorzelski, 
który poprawił rekord życiowy 
aż o 24 sekundy uzyskując  czas 

15:08,62. Następnego dnia na sta-
dionie AWF w Warszawie  kolejny 
świetny występ zanotowała Mar-
tyna Krawczyńska, która w biegu 
na 800 metrów zajęła trzecią loka-
tę z nowym rekordem życiowym 
(2:17,63). Martynie „życiów-
ki”  pozazdrościł Dawid Likwiarz  
i jego nowy rekord życiowy na 
tym samym dystansie  to 1:56,28. 
Bieg młodzików na 200 metrów 
wygrał Bartosz Rogiński(24,65) 
- wylicza z dumą Andrzej Koryt-
kowski.

Ciekawsze wyniki zawodni-
ków PREFBET-u:
Piaseczno
2. miejsce -  Rafał Pogorzelski, 5000 
metrów, 15:08,62  (Rekord Życiowy 
i minimum na Mistrzostwa Polski 
U23)
1. Martyna Krawczyńska, 400 m, 
58,61 (RŻ i minimum na MP U18)
3. Dominika Cekała, 400m ,64.71 (RŻ)
4.Wiktoria Grabowska, 400m, 64.80 (RŻ)
1. Piotr Dąbrowski, 400m, 50.52
2. Bartosz Jurak, 400 m 51.05 
(wyrównany RŻ)
3. Igor Duchnowski, 400  m, 51.15
1. Szymon Macioch,1500 m, 4:29,61 
(RŻ).
Warszawa
2. Bartosz Rogiński, 200 m, 24,65
3. Martyna Krawczyńska, 800 m, 
2:17,63 (RŻ i minimum na MP U18)
4. Dawid Likwiarz, 800 m, 1:56,28 
(minimum na MP U20). .

Udany powrót na korty po koronawirusowym "zamrożeniu" 
życia sportowego zanotowała Aniela Galińska. Jak informuje 
Tomasz Waldziński, zawodniczka UKS Return Łomża działające-
go przy III Liceum Ogólnokształcącym, zajęła III miejsce w WTK 
Skrzatów w Olsztynie. 

Turniej rozegrany został systemem grupowym, a or-
ganizatorem imprezy był klub KS Budowlani Olsztyn.

-  Nasza tenisistka grupie eliminacyjnej pokona-
ła Annę Wojewodę z KS Budowlani Olsztyn  6:3 6:3  
i Annę Bochwic  z  KT Break Warszawa 7:5 6:1. W fa-
zie finałowej Aniela uległa 4:6 2:6  Zuzannie Giżewskiej 
z Olsztyna, która wygrała następnie cały turniej - mówi 
Tomasz Waldziński.

Także klubowy kolega Anieli, Wiktor Kosowski, 
skutecznie wraca do rywalizacji na kortach. Zajął 3 
miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym 
Kadetów w Szczecinie. W Warszawie natomiast w Wo-
jewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Juniorów do-
szedł do ćwierćfinału. 

- W Szczecinie nasz tenisista w pierwszym meczu 
6:1 6:1 ograł Sebastiana Marandę (Miejski Klub Teni-
sowy Łódź). W kolejnym pojedynku 7/6 (4) 6/4 wygrał 
z Kacprem Królikowskim (Fundacja Szczeciński Klub 
Tenisowy Promasters). W walce o finał imprezy Wiktor 
2/6 5/7 uległ Mikołajowi Biedermannowi (Kaliski Klub 
Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz) - relacjonuje Tomasz 
Waldziński. 

Jak uzupełnia szkoleniowiec, w Warszawie Wiktor 
Kosowski wygrał 6:2 6:3 z Igorem Daszczukiem (UKS 
RP Sport Olsztyn), a następnie po zaciętym meczu 7:6 
(4) 5:7 (13/11) z Patrykiem Pałyszko, ósmym tenisistą 
w Polsce do lat 16 (Centralny Klub Tenisowy Grodzisk 
Mazowiecki). W ćwierćfinale Wiktor przegrał 2/6 3/6 
z Patrykiem Stankiewiczem (AZS Poznań).

Dobra gra Anieli i Wiktora

Aniela Galińska (pierwsza od lewej)

Igor Duchnowski

Martyna Krawczyńska

Wiktor Kosowski (pierwszy z lewej)

Kolejne sukcesy PREFBET-u
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Na przekór pandemii koro-
nawirusa miłośnicy biegania, 
w 6 - osobowych drużynach po-
konali dystans 42,2 km i tym 
samym pomogli pacjentom 
z Białostockiego Hospicjum dla 
Dzieci. Choć w tym roku Elec-
trum Ekiden odbył się wirtu-
alnie to emocje towarzyszące 
uczestnikom 6 edycji sztafety 
były jak najbardziej realne.

Paradoksalnie pandemia ko-
ronawirusa nie ograniczyła za-
sięgu imprez biegowych. Dzięki 
wirtualnej formule sztafety każ-
dy, bez względu na miejsce poby-
tu i poziom kondycji, mógł wziąć 
w niej  udział.

- Pandemia uniemożliwiła 
nam organizację sztafety w for-
mie, w jakiej znamy ją od lat. Nie 
było nam dane spotkać się na 
stadionie lekkoatletycznym. Nie 
mogliśmy jednak biernie się temu 
przyglądać. Od 2015 roku poma-
gamy przecież Fundacji „Pomóż 
Im” poprzez bieganie. Nie chcieli-
śmy tego przerywać, więc  zapro-
ponowaliśmy biegaczom sztafe-
tę wirtualną. Każdy mógł biegać 
tam gdzie chce i gdzie może. Każ-
da drużyna wyznaczała swój start 
i swoją metę. Ważne, aby trzymać 
się zasad - dystans 42,2 km mu-
siał się zgadzać – mówi Grzegorz 
Kuczyński, prezes  Fundacji Bia-
łystok Biega. - Wiedzieliśmy, że 
zebranie drużyny do takiego wir-
tualnego  biegania nie jest łatwe. 
Tym bardziej fakt, że w naszej 
rywalizacji wzięło udział prawie 
160 drużyn, czyli niespełna 1000 
zawodników, bardzo nas cieszy. 
Nowa formuła pozwoliła na start 
drużyn z całej Polski i z tej oka-
zji skorzystało prawie 300 osób! 
Z tego miejsca chciałbym ser-
decznie podziękować wszystkim, 
którzy zdecydowali się wystarto-
wać i tym samym wspierać Ho-
spicjum dla Dzieci – dodaje. 

Uczestnicy 6 edycji Electrum 
Ekiden Virtual przyczynili się do 
wsparcia Podopiecznych Fun-
dacji „Pomóż Im”. W tym roku 
ponad 12 000 zł Fundacja Biały-
stok Biega, organizator sztafety, 
przekaże na rzecz Białostockiego 
Hospicjum dla Dzieci. Od 2015 
roku Fundacja Białystok biega 
przekazała na potrzeby nieule-
czalnie chorych dzieci łącznie 
ponad 140 tys. złotych. 

- Biegacze po raz kolejny po-
kazali, że nie tylko mają wspania-
łą formę, ale również ogromne 
serca. Udział w sztafecie Elek-
trum Ekiden, w tak szczególnie 
trudnym czasie, to dla nas i na-
szych podopiecznych ogromne 
wsparcie. Serdecznie dziękuje-
my za każdy przebiegnięty kilo-
metr z myślą o maluchach z Ho-
spicjum, za każdy uśmiech, który 
mogliśmy oglądać na zdjęciach 
i filmach zamieszczanych w me-
diach społecznościowych oraz za 
każdą wpłaconą złotówkę. Takie 
inicjatywy są znaczącym wspar-
ciem dla naszej codziennej dzia-
łalności, dzięki nim bowiem mo-
żemy nieprzerwanie sprawować 
opiekę, w tym momencie, nad 34 
nieuleczalnie chorymi dziećmi 
z całego województwa podlaskie-
go – mówi Krystyna Skrzycka, 
wiceprezes Fundacji „Pomóż Im”. 

W sportowej rywalizacji wzię-
ły udział nie tylko drużyny z Pol-
ski, ale również z zagranicy m.in. 
z: Norwegii, Danii, Wielkiej Bry-
tanii, Francji, Ukrainy i Niemiec. 
I choć ze względów bezpieczeń-
stwa sztafeta odbywała się wir-
tualnie, dostarczyła wszystkim 
uczestnikom wielu pozytywnych 
emocji. Radość i uśmiech miło-
śników biegania potwierdza, że 
można łączyć pasję z pomaga-
niem i, że dbając o siebie i swo-
ją sprawność fizyczną można za-
dbać również o innych.

Wsparcie dla 
podlaskiej piłki 

Kwotą 252 tys. zł Podlaski Związek 
Piłki Nożnej zdecydował się wesprzeć 
kluby uczestniczące w rozgrywkach 
w nowym sezonie. Jednocześnie anu-
lował kary dyscyplinarne oraz opłaty 
z tytułu kar dyskwalifikacji dla piłka-
rzy z poprzedniego sezonu. 

Decyzja Podlaskiego ZPN ma 
związek z pandemią koronawirusa 
i trudną sytuacją podlaskich klu-
bów piłkarskich. Środki na wspar-

cie dzielone będą w zależności od 
klasy rozgrywek. I tak drużyny III 
ligi dostaną po 5 tys. zł, IV ligi – 
po 4 tys. zł., klasy okręgowej – po 
3 tys. zł, a klasy A – po 2 tys. zł. 
Drużyny Futsalu podzielą między 
siebie 9,5 tys. zł (MOKS Słonecz-
ny Stok – 3,5 tys. zł, a Futbalo Bia-
łystok oraz DTS „Helios” – po 3 
tys. zł). Piłkarstwo kobiece będzie 
wsparte kwotą 9 tys. zł (równo po 

3 tys. zł otrzymają: Ekosport, For-
ty Piątnica oraz Włókniarz Biały-
stok). 40 tys. zł przeznaczono na 
wsparcie akademii piłkarskich. 

Warunkiem otrzymania dofi-
nansowania jest przystąpienie do 
rozgrywek oraz brak zaległości 
wobec podlaskiego ZPN.  Środ-
ki będą wypłacone po rozegraniu 
pierwszej kolejki. 

- Zdajemy sobie sprawę, że 
w związku z nagłym przerwaniem 
rozgrywek sytuacja finansowa 
jest w wielu klubach bardzo trud-
na, dlatego jako związek czujemy 
się zobowiązani udzielić wsparcia 

– mówi Sławomir Kopczewski, 
prezes Podlaskiego ZPN. 

Anulowanie kar ma również 
związek z pandemią. Zawodnicy 
nie uczestniczyli w rozgrywkach, 
przez co nie było możliwości by 
odbyli kary – np. odsunięcia od 
rozegrania meczu. 

- Umorzeniu nie podlegały 
jedynie kary dyskwalifikacji za 
rażące przewinienia – tłumaczy 
prezes Sławomir Kopczewski.

Kilka miesięcy temu Podla-
ski ZPN przekazał klubom dzia-
łającym w województwie ponad 
1000 piłek, wartych ponad 90 

tys. zł. Drużynom grającym w IV 
lidze sfinansował kamery wraz 
z oprogramowaniem do  nagry-
wania meczy (koszt ponad 30 
tys. zł). Łącznie w latach 2016-
2020 Podlaski ZPN wsparł kluby 
kwotą ponad 800 tys. zł. 

Były to ostatnie decyzję obec-
nego zarządu Podlaskiego ZPN 
w tej kadencji. Związek przy-
gotowuje się do nowych wybo-
rów władz, który zaplanowano 1 
sierpnia na Stadionie Miejskim 
w Białymstoku. Obecny prezes 
związku Sławomir Kopczewski 
chce się ubiegać o reelekcję.  

Sztafeta Maratońska Electrum Ekiden 
Virtual połączyła biegaczy w całym kraju

Blisko 1000 biegaczy rywalizowało w tegorocznej Sztafecie Maratońskiej Electrum Ekiden. 
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