
W okrojonym programie, z mniejszą 
liczbą koncertów oraz z ograniczo-
nym udziałem artystów odbywa się 
tegoroczny XXVII Festiwal Muzyczne 
Dni Drozdowo - Łomża. Zwykle na 
koncert inauguracyjny przychodziło 
około dwa tysiące osób, w czasach 
pandemii było to zaledwie około 150 

osób. Mimo ograniczeń związanych 
z pandemią tradycja festiwalowa 
jest kontynuowana. W tym roku 
wydarzenie potrwa od 24 lipca do 2 
sierpnia.
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Czy można bezpiecznie  
inwestować w nieruchomości? 

Szczegóły na 4 Stronie

Poseł Lech Antonii Kołakowski stanął 
na czele podkomisji ds. wykorzysty-
wania środków unijnych. Ta funkcja 
pozwoli m.in. na lepszy przegląd 
środków unijnych kierowanych na 
różnego rodzaju przedsięwzięcia. A co 
za tym idzie umożliwi również prze-
prowadzanie trafnych i właściwych 
inwestycji w regionie.

Poseł na Sejm RP Lech An-
tonii Kołakowski został wybrany 
na przewodniczącego podkomi-
sji stałej do spraw wykorzystania 
środków pochodzących z Unii 
Europejskiej (SUE02S). Ozna-
cza to, iż  parlamentarzysta bę-
dzie miał znaczący wpływ na 
inwestycje istotne z punktu wi-
dzenia regionu. 

- Koordynowanie pracą ko-
misji ds. wykorzystywania środ-
ków pochodzących z Unii Eu-
ropejskiej jest dla mnie  bardzo 
ważne. Ale nie tylko dla mnie. 
Pełniona przeze mnie funkcja 
jest istotna także dla całego na-
szego regionu. Zyskała na tym 
chociażby Via Baltica. To wła-
śnie dzięki tej komisji udało się 
przyspieszyć proces budowy 
drogi ekspresowej S61 – przy-
pomina poseł Lech Antonii Ko-
łakowski.

Jak wiemy, przeprowadzenie 
Via Baltica przez Łomżę przyczy-
nić ma się do rozwoju zachodniej 
i północnej części województwa 
podlaskiego oraz wschodniej 

części warmińsko-mazurskiego. 
Pozwoli to również na obiecywa-
ne i deklarowane od dawna wy-
równanie szans rozwoju miast, 

które utraciły status miast woje-
wódzkich.

Dzięki podkomisji stałej ds. wy-
korzystywania środków pochodzą-

cych z Unii Europejskiej powstać 
ma m.in. kolej, która połączyć ma 
Łomżę ze stolicą kraju i Centralnym 
Portem Komunikacyjnym.

Ponadto, zbudowana ma zo-
stać także dwutorowa i zelektry-
fikowana kolej na trasie Łomża-
-Giżycko, a sama podróż między 
miastami ma być o wiele krótsza 
i bardziej komfortowa niż do-
tychczas.

Jak podkreśla poseł Lech 
Antoni Kołakowski, członko-
stwo i praca w podkomisji stałej 
ds. wykorzystywania środków 
pochodzących z Unii Europej-
skiej daje również możliwość 
przeglądu czy monitorowa-
nia środków, które przechodzą 
m.in. przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Podlaskie-
go. Z punktu widzenia członka 
i pracownika owej komisji, czy 
w tym przypadku przewodni-
czącego, lepsza optyka sytuacji 
skutkować może dobrymi i traf-
nymi przedsięwzięciami czy in-
westycjami.

Lech Antonii Kołakowski 
w przyszłym roku ma w planach 
zwołanie podkomisji stałej ds. 
wykorzystywania środków po-
chodzących z Unii Europejskiej 
w Łomży, gdzie omawiane mają 
być istotne inwestycje dla regio-
nu.

Podkomisja stała ds. wyko-
rzystywania środków pochodzą-
cych z Unii Europejskiej powoła-
na została 29 stycznia 2016 roku. 
W jej składzie znajduje się dzie-
więciu posłów z różnych środo-
wisk politycznych. 

Szansa dla strategicznych inwestycji w regionie 
Poseł Lech Antonii Kołakowski przewodniczącym podkomisji ds. wykorzystywania środków unijnych 
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Pożar 
na wysypisku śmieci  

w Czartorii 
Około 200 metrów kwadratowych hałdy na miejskim wysypisku 
śmieci w Czartorii koło Miastkowo stanęło w płomieniach w so-
botnie popołudnie. Z pożarem zmagało się 10 jednostek straży 
pożarnej. 

Informację o ogniu na miejskim wysypisku śmieci 
w Czartorii strażacy otrzymali w sobotę około godziny 
17:30. Pożar objął hałdę o wymiarach 70 na 40 metrów 
i 5-6 metrów wysokości. Zmagało się z nim 10 jednostek 
straży pożarnej. Te zawodowe z Łomży, a także ochotni-
cze z terenu powiatu łomżyńskiego.  Aby ugasić pożar stra-
żacy rozgrzebywali palące się śmieci używając ładowarek 
i polewali odpady wodą. 

Nie wiadomo na razie jaka była przyczyna pożaru hał-
dy śmieci. 
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Łomżyńscy policjanci pod nadzorem 
prokuratury, wyjaśniają okoliczno-
ści w jakich doszło do utonięć dwóch 
mężczyzn, w wieku 34 i 55 lat. Do obu 
tragedii doszło na niestrzeżonych ką-
pieliskach nad Narwią.

Półmetek wakacji i sprzyjają-
ca pogoda. To dobre okoliczno-
ści do wypoczynku, szczególnie 
nad wodą. Zawsze jednak nale-
ży zachować zdrowy rozsądek. 
Czasami bowiem taki beztro-
ski wypoczynek może skończyć 
się tragicznie. Tak niestety stało 
się w ten weekend, gdzie w nie-
dzielne popołudnie w okolicach 
Jednaczewa zostały wyłowio-
ne z Narwi zwłoki 34 – letniego 
mężczyzny, a niespełna trzy go-
dziny później świadkowie podję-
li próbę ratowania topiącego się 
55 – letniego mężczyzny w oko-
licach Mostu Hubala w Łomży. 
Pomimo reanimacji życia  męż-
czyzny  nie udało się uratować. 
W chwili obecnej, policjanci 

w ramach prowadzonych docho-
dzeń wyjaśniają w jakich okolicz-
nościach doszło do tych tragedii.

Niestety bardzo podobne 
zdarzenie miało miejsce również 
na Narwi w powiecie Ostrołęc-
kim. W pobliżu Laskowca mło-
dy mężczyzna wszedł do rzeki 
z kolegami i zniknął pod wodą. 
W akcję poszukiwawczą zaanga-
żowana jest między innymi Poli-
cja i Straż Pożarna.

Dlaczego rzeka, a w tym przy-
padku Narew jest tak niebez-
pieczna?

Przede wszystkim z uwagi 
na to, że ma swój nurt. Często 
wiele osób myśli, że bez proble-
mu przepłynie w linii prostej na 
drugi brzeg, a staje się to bardzo 
trudne. Nurt spycha takie osoby, 
przez co muszą walczyć z wodą. 
Bardzo szybko opadają z sił, a jak 
dochodzi do tego alkohol, bra-
wura, czy koledzy robi się nie-
bezpiecznie. 

- Proponuję pływać w miej-
scach strzeżonych, a na począt-
ku swojej przygody z pływaniem, 
w ogóle odpuścić rzekę i zacząć 
chociażby na miejskich pływal-
niach – mówi Bartosz Kutny Wi-
ceprezes WOPR Łomża.

Ratownicy przypominają, 
że nasze bezpieczeństwo jest 
przede wszystkim w naszych 
rękach. I nad wodą liczy się 
zdrowy rozsądek. Gdy go bra-
kuje dochodzi do bardzo nie-
bezpiecznych zdarzeń 

- W weekend zdarzyła się 
sytuacja w której mężczyzna 
wszedł na most Hubala i z nie-
go skoczył. Na szczęście trafił 
w głębokie miejsce, bo od ko-
legów którzy nurkują w tym 
miejscu mam informację, że tu 
jest zaledwie od 2,5 do 4 me-
trów głębokości. Pan wycho-
dząc z wody bardzo narzekał 
na ból mięśni i kręgosłupa. Na 
szczęście w tym wypadku skoń-

czyło się to jego złym samopo-
czuciem a nie tragedią – doda-
je Bartosz Kutny Wiceprezes 
WOPR Łomża.

Miejsce okazjonalnie wyko-
rzystywane do kąpieli w Łom-
ży zostało zamknięte 25 lipca. 
Obecnie przy moście mjr. Hen-
ryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” 
nie ma ratowników, którzy mo-
gliby zadbać o bezpieczeństwo 
wypoczywających tam osób. 
Przez kolejny miesiąc ratowni-
cy, po dwa zespoły, pełnią wod-
ne patrole na Narwi w granicach 
administracyjnych miasta. Na 
wodzie jednostki obecne są mię-
dzy 11:00 a 19:00. Przez Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe został uruchomiony także  
numer alarmowy: 662 029 662 
służący do odpowiedzi na nagłe 
wypadki.

Wraz z Policją i ratownika-
mi WOPR apelujemy o rozsą-
dek nad wodą. Przypominamy, 
podstawowe zasady bezpiecznej 
kąpieli. Uważajcie na siebie nad 
wodą.

To był tragiczny weekend nad Narwią PAMIĘTAJ!
Bezpieczna kąpiel możliwa jest 
w miejscu do tego przeznaczonym, 
które jest odpowiednio oznakowane 
i gdzie nad bezpieczeństwem czuwa 
ratownik.

Nie zapominajmy również o tym, 
aby:
- nie wchodzić do wody po spożyciu 
alkoholu!
- nie kąpać się zaraz po jedzeniu — 
powinno się odczekać przynajmniej 
godzinę!
- nie wchodzić do wody zaraz po 
opalaniu się na słońcu — może 
to grozić szokiem termicznym lub 
utratą przytomności!
- nad bezpieczeństwem kąpiących się 
dzieci zawsze czuwał ktoś dorosły!
- nie próbować przepływać jeziora 
czy wypływać na otwarty akwen bez 
asekuracji!
- nie skakać do wody 
z dużej wysokości — takie skoki są 
niebezpieczne i mogą grozić urazem 
głowy oraz kręgosłupa!
- dzieci i osoby dorosłe, które 
korzystają ze sprzętów pływających 
miały na sobie założony kapok!
Nad wodą zawsze trzeba zachować 
ostrożność i zdrowy rozsądek. To 
zapewni nam bezpieczeństwo, 
a w konsekwencji nawet uratuje 
życie. 
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W Muzeum Północno- Mazowieckim 
w Łomży została przygotowana wy-
stawa z okazji setnej rocznicy Bitwy 
Warszawskiej i obrony Łomży.

- Eksponaty prezentowane 
na wystawie nawiązują do wy-
darzeń w Łomży w lipcu i sierp-

niu 1920 roku. Celem wystawy 
jest pokazanie nie tylko wysiłku 
militarnego, ale także wymiaru 
społecznego i cywilnego toczą-
cej się wówczas wojny. Prezentu-
jemy władze cywilne na przykład 
ówczesnego prezydenta Łomży 

Władysława Świderskiego czy 
biskupa Romualda Jałbrzykow-
skiego. Na wystawie mamy także 
militaria: szable oraz odznacze-
nia żołnierzy walczących wtedy 
o Łomżę - tłumaczy Adam So-
kołowski z Muzeum Północno - 
Mazowieckiego w Łomży.

Wystawa została zorganizo-
wana w oparciu o zbiory kolek-
cjonerów oraz Muzeum Północ-
no- Mazowieckiego w Łomży. 
Zaprezentowane zostały pamiąt-
ki osobiste, dokumenty, zdjęcia  
związane łomżyńskim ruchem 
niepodległościowym.

- Warto podkreślić udział 
harcerzy, których w wojnie 
1920 roku był znaczący. Przy-
pominamy choćby postać Jana 
Grzymkowskiego absolwenta 
łomżyńskiego gimnazjum, któ-
re wówczas mieściło się w sie-
dzibie obecnego pierwszego li-
ceum. Zginął w czasie walk pod 
Lwowem. Jest tu także fotografia 
Zofii Grzymkowskiej, później 
Dębowskiej sanitariuszki, która 
przeszła szlak bojowy i działała 

na froncie litewsko – białoru-
skim - mówi Marta Gosk z Mu-
zeum Północno- Mazowieckie-
go w Łomży.

Na przełomie lipca i sierpnia 
1920 roku mieszkańcy Łomży, 
swoją bohaterską postawą przy-

czynili się do skutecznej obrony 
stolicy przed Sowietami. Tym sa-
mym zapisali się w historii Polski. 
Dziejowy wymiar tamtych dni 
rozumieli już współcześni, któ-
rzy moment powstrzymania bol-
szewików na przedpolach Łomży 
przez pięć dni określili jako klu-
cze do Warszawy.

Łomża 1920. Wystawa w stulecie wielkiej walki po Polskę 

Marta Gosk i Adam Sokołowski są autorami wystawy "Łomża 1920"
Na wystawie prezentujemy pamiątki osobiste, dokumenty i zdjęcia - powiedziała 
Marta Gosk z Muzeum w Łomży 

Od wizji lokalnej wykopalisk rozpoczę-
ło się spotkanie konsultacyjne dotyczące 
zagospodarowania Starego Rynku w Łom-
ży. Mimo, że przygotowano już wiele pla-
nów urządzenia reprezentacyjnego placu 
miasta, to po ostatnich odkryciach arche-
ologicznych okazały się nieaktualne.

- Prawie codziennie odkrywamy coś 
nowego. Dosłownie dzisiaj odkryliśmy 
fundamenty wieży. Mogła to być wieża 
ratuszowa, w której podpiwniczeniu znaj-
dowało się więzienie - powiedział Mieczy-
sław Bienia archeolog prowadzący prace 
archeologiczne w centrum Łomży.

Wszystkich zaskoczyła liczba i obszar 
zajmowany przez budynki dawnego ratu-

sza, kramów rzemieślniczych oraz kilku 
studni. 

- Zmienia to nasze plany dotyczące za-
gospodarowania terenu Starego Rynku. 
Konieczne będzie wyeksponowanie więk-
szej liczby obiektów zabytkowych. Zmie-
niły się także koncepcje dotyczące zago-
spodarowania terenu. Konieczne będzie 
między innymi wprowadzenie zieleni, 
w postaci jeżyków z trawy oraz posadzenia 
większej liczby drzew - zapowiedział Ze-
non Zabagło autor planu zagospodarowa-
nia Starego Rynku w Łomży.

Plany ekspozycji odkrytych śladów 
dawnego miasta wzbudzają duże zaintere-
sowanie wśród mieszkańców Łomży.

- Należy zabezpieczyć i pokazać jak 
najwięcej odkrytych fundamentów daw-
nego ratusza. Można je po prostu nadbu-

dować. Służyłyby na przykład latem jako 
miejsca do siedzenia. Trudniej będzie z za-
chowaniem studni. Już widać, że sypią się 
stare cegły, którymi były wykładane ściany 
studni - wyjaśnia Andrzej Wszeborowski 
specjalista w dziedzinie konsrwacji zabyt-
ków.

Także zdaniem artysty plastyka Prze-
mysława Karwowskiego, kierownika Ga-
lerii Pod Arkadami, należy zachować jak 
najwięcej odkrytych obiektów.

- Nad studniami można na przykład 
zbudować daszki, takie jak były jeszcze kil-
kadziesiąt lat temu – proponuje Przemy-
sław Karwowski.

W czasie spotkania w sali gimna-
stycznej III Liceum Ogólnokształcącego 
w Łomży wszszcy zgromadzeni podkre-
ślali, że głównym celem proponowanych 
rozwiązań jest ożywienie Starego Rynku. 
Spotkanie nie kończy konsultacji. Pomy-
sły zagospodarowania serca Łomży można 
zgłaszać pisemnie do 15 sierpnia w sekre-
tariacie prezydenta Łomży.

Nowy Stary Rynek 
W związku z wykopaliskami archeologicznymi trwają konsultacje  

społeczne nad zagospodarowaniem na nowo serca Łomży

Wszystkich zaskoczyła liczba obiektów odkrytych w czasie prac archeologicznych

Wykopaliska spotkanie. Od wizji lokalnej rozpoczęło sie spotkanie dotyczące zagospodarowania Starego Rynku w Łomży 
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Rynek nieruchomości jest bardzo 
zróżnicowany. Nie zawsze sprzedaż 
mieszkania, wynajem biura czy kup-
no działki budowlanej jest łatwe. 
Wiele osób chętnie próbuje swoich 
sił w tego typu transakcjach, jednak 
w ostatnim czasie znacznie więcej 
osób powierza to profesjonalistom, 
którzy dbają o nasze pieniądze i bez-
pieczeństwo transakcji. Co ważne nie 
są związani z nieruchomością emocjo-
nalnie, znają rynek, dlatego łatwiej 
i dużo korzystniej potrafią negocjo-
wać. Podobnie jest w przypadku biura 
Investor Nieruchomości.

- Jesteśmy jedną z najszyb-
ciej rozwijających się sieci biur 
nieruchomości w Polsce. Od 19 
lat świadczymy najwyższej jako-
ści usługi pośrednictwa w obro-
cie nieruchomościami. INVE-
STOR Nieruchomości w Łomży 
to miejsce, do którego może 
przyjść każdy kto chce kupić, 
sprzedać lub wynająć nierucho-
mość. Jesteśmy również otwar-
ci na klientów inwestycyjnych, 
którym chętnie doradzamy przy 
zakupie nieruchomości, którą na 
dalszym etapie wynajmujemy, 
by klient miał z tego realny zysk, 
dużo większy niż lokata w banku. 
Nasze wieloletnie doświadcze-

nie przekłada się na przyjazne, 
czytelne i bezpieczne umowy 
dla naszych klientów. Przy każ-
dej transakcji liczą się dla nas in-
teresy naszego klienta, ale war-
to podkreśli, iż muszą być z niej 

zadowolone obie strony - mówi 
Agnieszka Piechocka dyrektor 
oddziału INVESTOR Nierucho-
mości w Łomży.

Klient współpracując z INVE-
STOR Nieruchomości w Łomży 

zyskuje przede wszystkim gwa-
rancje skuteczności i bezpieczeń-
stwo.

- Uwielbiamy sprzedawać 
i kupować. Robimy to od bar-
dzo dawna, a niektórzy z nas od 

ponad 20 lat. Dążąc do dosko-
nałości współpracujemy z naj-
lepszymi specjalistami i dorad-
cami finansowymi. Pokłosiem 
pandemii jest zmniejszona zdol-
ność kredytowa wielu osób. Ta-
kie fachowe doradztwo i po-
moc w uzyskaniu kredytu jest 
wielkim atutem. Szczególnie, 
że klient nie ponosi z tego tytu-
łu żadnych dodatkowych opłat 
- wyjaśnia Piotr Wiśniewski do-
radca ds. nieruchomości w biu-
rze INVESTOR.

Przy współpracy z biurem 
nieruchomości klient zyskuje 
także czas, a czas to dodatkowy 
pieniądz.

- Wielu klientów boi się wy-
najmować swoje mieszkania in-
dywidualnie. Dlatego coraz czę-
ściej pośredniczymy w takich 
transakcjach. Wtedy, to my we-
ryfikujemy najemców, przygo-
towujemy bezpieczne umowy 
oraz dalszą obsługę. Dzięki nam 
Klient zyskuje gwarancję opłacal-
nego wynajmu - zapewnia Patryk 
Figiel doradca ds. nieruchomości 
w INVESTOR Nieruchomości 
w Łomży.

Biuro INVESTOR Nierucho-
mości mieści się w Łomży przy 
ul. Farnej 3.  Jest otwarte na każ-
dego klienta. Dlatego jeśli zaj-
dzie potrzeba kupna, sprzedaży 
lub wynajmu mieszkania, domu, 
lokalu usługowego czy działki 
śmiało powierz to specjalistom.

Czy można bezpiecznie  
inwestować w nieruchomości?

- Festiwal jest wyjątkowy dla-
tego, że sytuacja jest nieoczeki-
wana i ze względów mocarstwo-
wych nasze zaplanowane 20 
koncertów musieliśmy skompre-
sować do ośmiu. Nie możemy 
pozwolić sobie na duże koncerty, 
większe show gdzie obsada wy-
magałaby większej liczby wyko-
nawców. Mimo to cieszymy się, 
że po roku możemy znowu się 
spotkać - przyznaje Jacek Szy-
mański dyrektor artystyczny Fe-
stiwalu Muzyczne Dni Drozdo-
wo - Łomża.

Podobnie o wyjątkowości 
mówi dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Łomży.

- Festiwal jest na pewno zu-
pełnie inny. Wydawało nam się, 
że nawet nie uda się go zreali-
zować, natomiast z 20 koncer-
tów zostało 8. Dzięki wsparciu 
przede wszystkim Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Podlaskiego i marszałków Pana 
Artura Kosickiego i Marka Ol-
brysia otrzymaliśmy dofinanso-
wanie na podobnym poziomie 
jak w roku ubiegłym. Pomógł 
nam też prezydent Łomży i sta-
rosta łomżyński. Tym sposobem 
te 40 % programu uda się zre-
alizować. Jednak musimy robić 
to w reżimie sanitarnym. Sporo 

koncertów przenieśliśmy do ko-
ściołów. Wykonawcy cieszą się, 
że mogą przyjechać do Łomży, 
że mogą spotkać się ze swoimi 
przyjaciółmi. Mamy nadzieję, że 
już za rok będziemy mogli zorga-
nizować festiwal tak, jak ostatnie 
dwadzieścia sześć – mówi z na-
dzieją Jarosław Cholewicki Dy-
rektor Regionalnego Ośrodka 
Kultury w Łomży.

Festiwal rozpoczął się w Droz-
dowie, koncertem poświęconym 
św. Janowi Pawłowi II. Większość 
festiwalowych wydarzeń muzycz-

nych zostanie zorganizowana 
w kościołach. Koncert "Od Bacha 
do współczesności" z udziałem 
Katarzyny Olszewskiej- organy, 
Anny Osior Sopran i tenora Jac-
ka Szymańskiego odbył się na-
tomiast w łomżyńskiej katedrze. 
Festiwalowe dźwięki rozbrzmiały 
także w kościele w Dąbrówce Ko-
ścielnej. Artyści wystąpili z arty-
styczną oprawą mszy świętej.

- Wydarzeniem artystycz-
nym był także koncert "Serce 
na wietrze. Derwid zdemasko-
wany". To właśnie Witold Luto-

sławski, obok Władysława Szpil-
mana, Jerzego Petersburskiego, 
Henryka Warsa, jako ich kolega 
działał w muzyce rozrywkowej. 
Wprawdzie traktował tę muzykę 
marginesowo, bo komponował 
przede wszystkim klasykę , która 
go rozsławiła, to w latach 50-tych 
tworzył także muzykę tanecz-
ną. W większości są to tanga ale 
skomponował także walce, po-
wiedzmy w rygorze jazzowym – 
zauważa Jacek Szymański.

Koncerty organizowane 
są w weekendy, na przełomie 

lipca i sierpnia. Najbliższy or-
ganowy "Od Bacha do współ-
czesności" odbędzie się w pią-
tek 31 lipca o 19-tej w kościele 
pw. Krzyża Świętego  w Łom-
ży. Natomiast 1 sierpnia o 19-
tej łomżyńską katedre wypełni 
koncert organowy, poświęcony 
pamięci księdza biskupa Sta-
nisława Stefanka. Na zakoń-
czenie festiwalu, 2 sierpnia ar-
tyści wystąpią w kościołach  
w Jedwabnem (o 11:00) i Sta-
wiskach (o 16:00).

Festiwal udało się zorgani-
zować dzięki wsparciu samo-
rządów: Łomży, powiatu łom-
żyńskiego oraz województwa 
podlaskiego.

- To dla nas, zarządu woje-
wództwa podlaskiego ogromna 
radość, że możemy współpraco-
wać z artystami, tak wspaniałe-
go wydarzenia muzycznego. To 
uczta dla melomanów i doskona-
ła promocja Ziemi Łomżyńskiej 
i województwa podlaskiego – 
przyznaje wicemarszałek Marek 
Olbryś.

Znakiem czasów i obowiązu-
jących rygorów sanitarnych jest 
ograniczenie udziału widzów 
w niektórych koncertach i moż-
liwość obserwowania wydarzeń 
muzycznych w Internecie.

XXVII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo–Łomża

Od lewej Patryk Figiel, Agnieszka Piechocka i Piotr Wiśniewski
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Siódme miejsce w opiniotwórczym 
rankingu miesięcznika „Perspekty-
wy” zajęła Państwowa Wyższa Szko-
ła Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży. Uczelnia utrzymała ubiegło-
roczną pozycję. 

Ranking Szkół Wyższych Per-
spektywy 2020 został opubliko-
wany po raz 21. To w gruncie rze-
czy trzy rankingi szkół wyższych 
odzwierciedlające różne misje 
pełnione przez polskie uczelnie: 
Ranking Uczelni Akademickich, 
Ranking Uczelni Niepublicznych 
i Ranking  Publicznych Uczel-
ni Zawodowych. Łomżyńska 
uczelnia została porównana do 
33 innych publicznych uczelni 
zawodowych, czyli placówek spe-
cjalizujących się w kształceniu 
praktycznym na potrzeby rynku 
pracy. 

Ranking Publicznych Uczel-
ni Zawodowych uwzględnia 

trzynaście wskaźników zgru-
powanych w pięć kryteriów: 
Prestiż, Absolwenci na rynku 

pracy, Siła naukowa, Warunki 
kształcenia, Umiędzynarodo-
wienie. PWSIiP utrzymała po-

zycję z ubiegłego roku, plasując 
się w najsilniejszej grupie krajo-
wych publicznych uczelni zawo-

dowych. Łomżyńska uczelnia 
dobrze wypadła we wskaźni-
kach dotyczących prowadzo-
nych kierunków, ekonomicz-
nych losów absolwentów oraz 
nasycenia kadry osobami o naj-
wyższych kwalifikacjach. 

Ranking „Perspektyw” posia-
da międzynarodowy certyfikat 
jakości „IREG Approved”. Jego 
metodologię opracowuje Kapi-
tuła pod przewodnictwem prof. 
Michała Kleibera, b. prezesa Pol-
skiej Akademii Nauk.

W PWSIiP studiuje dwa ty-
siące studentów, przez wszyst-
kie lata działalności mury pla-
cówki opuściło sześć tysięcy 
absolwentów. „Państwówka” 
jest jedną z najmłodszych pu-
blicznych uczelni zawodowych 
w kraju, a w Łomży jednym 
z głównych beneficjentów fun-
duszy unijnych (dotychczas 
uczelnia pozyskała ponad 120 
milinów złotych zewnętrznego 
finansowania, realizując w ten 
sposób różnorodne projekty: 
infrastrukturalne, naukowe 
oraz podnoszące jakość kształ-
cenia). 

PWSIiP w pierwszej dziesiątce 
ogólnopolskiego rankingu 

Drzewa, które dają 
nam oddech 

Drzewa tlenowe dostarczają nawet 10 razy wię-
cej tlenu niż tradycyjne, spotykane w Polsce, 
gatunki drzew liściastych. Pierwsze plantacje 
oxytree są już w województwie podlaskim. 
Pionierskie przedsięwzięcie w tej dziedzinie 
realizuje Wyższa Szkoła Agrobiznesu  w Łomży. 
Współpracuje z Miejskim Przedsiębiorstwem Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży 
oraz Stacją Badawczą Instytutu Ochrony Roślin 
w Białymstoku.

Jak mówi dr Janusz Lisowski, profesor 
łomżyńskiej WSA, z życzliwością inicja-
tywę wspiera także Podlaski Urząd Woje-
wódzki i Urząd Marszałkowski.

- Wydaje się, że to bardzo cenne i in-
nowacyjne połączenie badań naukowych 
z realnymi działaniami na rzecz wzboga-
cania i ochrony środowiska. Bardzo zależy 
nam, aby jak najlepiej rozwijała się współ-
praca uczelni z przedsiębiorstwami  i fir-
mami - mówi Marek Olbryś, Wicemarsza-
łek Województwa Podlaskiego.

Jak informują  autorzy strony oxytree.
pl, Oxytree  (Paulownia Clon in Vitro 
112), to drzewo powstałe w wyniku prac 
hiszpańskich naukowców, którzy skrzyżo-
wali, a następnie sklonowali w warunkach 
laboratoryjnych, dwa gatunki  Paulowni: 
elongata i fortunei. Nowa odmiana została 
dodana w 2011 roku do Urzędu Odmiany 
Roślin (UE).  Drzewo tlenowe ma wyjąt-
kowe  właściwości. Osiąga wysokość 16 
metrów w 6 lat, a po ścięciu odrasta od po-
zostawionego pnia jeszcze przez kilkana-
ście lat. Może wyprodukować nawet do 10 
razy więcej tlenu w porównaniu z innymi 
gatunkami rodzimych drzew liściastych, 
a to dzięki liściom o ogromnej powierzch-
ni sięgającej nawet 3000 centymetrów 
kwadratowych (czyli o średnicy 70 cm).

 W Polsce jest obecne od kilku lat 
na eksperymentalnych plantacjach, ale 
przede wszystkim na terenach wiejskich . 
Obecność drzewa tlenowego w miastach 
jest dopiero testowana. 

- Niedawno Wrocław, który jest jed-
nym z głównych ośrodków zaintereso-
wania oxytree w kraju, z dumą ogłosił, że 
w warunkach miejskich umieszczonych 
zostało tam 10 sadzonek. Łódź chwaliła 
się, że ma 6. W Łomży jest od kilkunastu 
miesięcy ponad 50. Sprawdzamy je w pię-
ciu miejscach: przy trasach z ciężkim ru-
chem międzynarodowym i przy ważnych 
ulicach z typowym ruchem miejskim - tłu-
maczy dr Janusz Lisowski z WSA.

W województwie podlaskim drzewa 
tlenowe są obecne od kilku lat, nie tylko 
w Łomży. 

- Przekonaliśmy się już na kilku planta-
cjach - są m. in. w gminach Czyżew i Dro-

hiczyn - że dobrze  sobie radzą w surow-
szym klimacie północno - wschodniej 
Polski - dodaje dr Janusz Lisowski. 

Jak podkreślają eksperci, konieczne są 
dalsze  badania drzew tlenowych. Trze-
ba sprawdzić jak się jaki wpływ na to, co 
gromadzi się w ich liściach i w glebie ma 
intensywny ruch drogowy. W dalszej per-
spektywie także to jaką mają wartość opa-
łową. Zajmuje się tym nie tylko łomżyń-
ska WSA, ale m. in. także Uniwersytety 
Przyrodnicze we Wrocławiu i Lublinie, 
uczelnie w Krakowie i Olsztynie, Insty-
tut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach. Ważna dla naukowców i eko-
logów jest także ocena jak drzewo tlenowe 
wpływa na rodzime ekosystemy i gatunki 
roślin.    

Na razie wiadomo, że oxytree znacząco 
wpływają na poprawę jakości. Mogą  być 
także pożyteczną receptą na zagospoda-

rowanie najsłabszych gleb. Badania są jed-
nak kosztowne i łomżyńska WSA oraz cały 
świat nauki poszukuje w tej sprawie finan-
sowych sprzymierzeńców.  

Drzewa Oxytree w znaczący spOsób wpływają 
na pOprawę jakOści pOwietrza Oraz na 
OchrOnę śrODOwiska naturalnegO
Drzewo Oxytree to roślina o właściwościach 
regulujących klimat. Do roślin tego typu za-
licza się gatunki, które w znaczący sposób 
wpływają na poprawę jakości powietrza oraz 
na ochronę środowiska.  Co roku na terenie 
całej Europy w wyniku nielegalnego wylesia-
nia, znikają ogromne ilości drzew. Wycina się 
tysiące hektarów lasów. Wycinka rodzimych 
gatunków drzew prowadzi do spustoszenia 
środowiska zamieszkanego przez zwierzęta, 
a także do gwałtownego pogarszania jakości 
powietrza. Dzięki szybkiemu tempu wzrostu 
i imponującym przyrostom rocznym, drzewo 
Oxytree  to idealne rozwiązanie problemów 
związanych z brakiem lasów.
Niezależne badania i projekty związane 
z szybko rosnącymi drzewami Oxytree  pro-
wadzone są także przez polskie jednostki 
naukowe m.in.: Uniwersytet Przyrodni-
czy  we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazur-
ski w Olsztynie, Uniwersytet Rolniczy w Kra-
kowie,  Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznaw-
stwa w Puławach oraz Instytut Technologicz-
no-Przyrodniczym w Raszynie.
Bardzo duży przyrost, bezproblemowe zi-
mowanie i produkcja ogromnych ilości tlenu 
– Oxytree doskonale radzi sobie w warun-
kach północno-wschodniej Polski, co zostało 
potwierdzone przez naukowców. Badacze 
z Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży roz-
poczynają nowe doświadczenie, którego 
wynik może okazać się zbawienny dla naszej 
atmosfery.
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Pandemia SARS-CoV-2 nie odpuszcza.  300 – 400, 
to liczba dziennego przyrostu osób zakażonych. 
Od początku wybuchu pandemii całym kraju od-
notowano już 43402 zarażenia. Niestety przez 
chorobę COVID-19 jak dotąd zmarło 1676 osób. 
Jak podaje ministerstwo zdrowia do tej pory 
zostało przebadanych 2 134 334 próbek, a liczba 
przebadanych osób wynosi 1 847 663. Najwięcej 
zakażeń jest w województwie śląskim, gdzie 
liczba osób zakażonych, od początku pandemii 
sięgnęła już 15 436. Tam również odnotowano 
najwięcej zgonów w całym kraju, bo 384.

W województwie podlaskim nato-
miast, od 21 marca do 27 lipca odnotowa-
no  947 zakażeń koronawirusem. Jak in-
formuje Podlaski Urząd Wojewódzki 814 
osób pokonało zagrożenie i uznawanych 
jest za tzw. ozdrowieńców. Liczba osób, 
które przebywają w szpitalu z podejrze-
niem zakażenia to 39, zaś 1704 osób znaj-
duje się w kwarantannie. Liczba przebada-
nych próbek wynosi  52 714. 

Jeśli chodzi o Łomżę i najbliższe oko-
lice, od momentu wybuchu pandemii do 
27 lipca, odnotowano 123 zakażenia ko-
ronawirusem, z czego 118 osób pokona-
ło już chorobę. Niestety od ostatniego 
wydania Tygodnika Narew wzrosła także 
liczba zgonów. W województwie podla-
skim odnotowano ich 18. Nowe przypad-
ki, o których mowa to 90-letni mężczyzna 
z powiatu kolneńskiego, który był hospi-
talizowany w szpitalu w Grajewie oraz 
89-letnia kobieta z powiatu białostockie-
go, która była hospitalizowana w szpitalu 
w Białymstoku

Białystok, jak dotąd jest największym 
ogniskiem zakażeń w całym regionie. 
W stolicy województwa podlaskiego, od 
21 marca do 27 lipca, odnotowano 239 
osób z chorobą COVID-19, a w powiecie 
białostockim 126. Z kolei w powiecie su-
walskim sytuacja w związku z pandemią 
SARS-CoV-2 jest najlepsza. 

W województwie podlaskim najwięk-
sza liczba zakażeń dotyczy osób w sile wie-
ku (40-59 lat), co daje 37,34 proc. Druga 
grupa pod względem zachorowań na CO-
VID-19 to osoby młode. W wieku 18-39 
lat znajduje się 30,11 proc. zakażonych. 
Następnie są osoby starsze (60 plus), 
gdzie jest 23,51 proc. osób zakażonych. 
Dalej są dzieci do lat 12, a jest to 6,60 proc. 
Najmniej zachorowań na COVID-19 
w województwie podlaskim odnotowu-
je się wśród nastolatków. W wieku 13-17 
znajduje się zaledwie 2,45 proc. osób za-
każonych koronawirusem.

Podlaski Oddział PFRON w czasie pandemii SARS-
CoV-2

Bohdan Paszkowski, wojewoda pod-
laski, podsumował działania Podlaskie-
go Oddziału PFRON w czasie pandemii 
COVID-19. W spotkaniu udział wzię-
li również m.in. Grażyna Bogdańska, p.o. 
dyrektora Podlaskiego Oddziału PFRON, 
Marta Reduta-Pieczywek, sekretarz zarzą-
du Stowarzyszenia My dla Innych oraz ks. 
Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiece-
zji Białostockiej.

- Epidemia koronawirusa to czas trud-
ny dla wielu grup społecznych. Rząd 

troszczy się szczególnie o osoby słabsze, 
kontynuuje projekty im poświęcone. Sza-
cunkowe dane wskazują, że w zeszłym 
roku na wsparcie osób niepełnosprawnych 
przekazano 25 mld zł. W tym roku o 2 mld 
zł więcej, a jednym z podmiotów, który za 
te pieniądze odpowiada, jest Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych - mówi wojewoda podlaski.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych to organ ad-
ministracji publicznej wspierający reha-
bilitację oraz zatrudnienie osób niepeł-
nosprawnych. Tworzy własne programy 
pomocowe. Obecnie realizowanych jest 
kilkanaście programów skierowanych 
przede wszystkim do indywidualnych 
osób niepełnosprawnych

- Państwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych podejmuje 
zdecydowane działania, które szczególnie 
wspierają osoby niepełnosprawne na ryn-
ku pracy i pomagają im zachować zatrud-
nienie. Wypłacamy większe kwoty dofi-
nansowań do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych, wspieramy zakłady ak-
tywności zawodowej i zakłady pracy chro-
nionej- tłumaczy Grażyna Bogdańska p.o. 
dyrektora Podlaskiego Oddziału PFRON.

PFRON zwiększył dofinansowania 
do wynagrodzeń niepełnosprawnych pra-
cowników, z których korzysta blisko 30 
tys. pracodawców, otrzymując dofinan-
sowanie dla ponad 280 tys. miejsc pracy 
osób niepełnosprawnych:

- 1950 zł w przypadku osób ze znacz-
nym stopniem niepełnosprawności (150 
zł więcej)

- 1200 zł w przypadku osób z umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności (75 
zł więcej)

- 450 zł w przypadku osób z lek-
kim stopniem niepełnosprawności (bez 
zmian)

Osobom, którym orzeczono chorobę 
psychiczną, upośledzenie umysłowe, cało-

ściowe zaburzenia rozwojowe lub epilep-
sję oraz niewidomych zwiększa się kwotę 
o dodatek w wysokości:

- 1200 zł w przypadku osób ze znacz-
nym stopniem niepełnosprawności 
(wzrost o 600 zł)

- 900 zł w przypadku osób z umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności 
(wzrost o 300 zł)

- 600 zł w przypadku osób z lek-
kim stopniem niepełnosprawności (bez 
zmian).

Pomoc zakładom aktywności zawodowej 
i zakładom pracy chronionej

Zakłady aktywności zawodowej, któ-
re znajdą się w trudnej sytuacji finansowej 
w związku z  przestojem lub zmniejsze-
niem przychodu z działalności spowodo-
wanym przez COVID-19, mogą ubiegać 
się o rekompensatę wypłaconego wyna-
grodzenia pracownikom niepełnospraw-
nym. Do 9 lipca do Podlaskiego Oddziału 
PFRON wpłynęło 8 wniosków na kwotę 
43 178 zł. W województwie działa 5 zakła-
dów aktywności zawodowej, które zatrud-
niają 171 pracowników.

- W zakładzie aktywności zawodowej 
„My dla Innych”, zatrudnionych aktual-
nie jest 28 osób z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności, w tym 15 z orzeczeniem 
o stopniu znacznym. W trudnym okresie 
pandemii PFRON uruchomił wsparcie na 
zasadzie rekompensaty. Musieliśmy zawie-
sić część naszej działalności wytwórczo-
-usługowej, a w związku z tym 20 pracowni-
ków "wysłaliśmy" na tzw. postojowe. Dzięki 
rekompensacie w kwocie 8300 zł, mogliśmy 
utrzymać te stanowiska pracy - wyjaśnia 
Marta Reduta-Pieczywek, sekretarz zarzą-
du Stowarzyszenia My dla Innych.

Instytucja stara się wspierać osoby nie-
pełnosprawne w okresie pandemii CO-
VID-19. Mimo okresowego zawieszenia 
działalności warsztatów terapii zajęciowej, 
PFRON podtrzymuje ich pełne finanso-

wanie. W województwie podlaskim działa 
25 tego typu placówek, do których uczęsz-
cza 905 osób.

- Caritas Archidiecezji Białostockiej 
prowadzi dwa warsztaty terapii zajęcio-
wej. Dzięki temu, że finansowanie się nie 
zmieniło, mogliśmy dalej działać, chociaż 
w ograniczony sposób. Zwiększyła się 
działalność terapeutów, przez kontakty 
telefoniczne i online. Uczestnicy warszta-
tów otrzymywali materiały potrzebne do 
przeprowadzenia zajęć w domach. Mogli-
śmy wyposażyć nasze środki w materiały 
niezbędne do zachowania bezpieczeństwa 
- mówi ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas 
Archidiecezji Białostockiej.

Fundusz realizuje również nowy pro-
gram pomocowy rady nadzorczej „Pomoc 
osobom niepełnosprawnym poszkodowa-
nym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzy-
sowych wywołanych chorobami zakaźny-
mi”. Zakłada on dodatkowe świadczenie 
w wysokości 500 zł miesięcznie dla osoby 
z niepełnosprawnościami, łagodzące skut-
ki zamknięcia ich placówek rehabilitacyj-
nych oraz refundacja do 100 tysięcy zł dla 
powiatu (do 50% kosztów) na działania 
pomocowe dla osób niepełnosprawnych. 
Wszystkie powiaty z województwa podla-
skiego złożyły w tym zakresie zapotrzebo-
wanie na kwotę ponad 3,5 mln zł.

PFRON wspiera również organizacje 
pozarządowe, które mogą realizować część 
projektów dla osób niepełnosprawnych, 
w terminie późniejszym. W województwa 
podlaskim 27 organizacji realizuje 34 pro-
jekty na kwotę ok. 9 mln zł. Cztery z nich 
złożyły prośbę o przesunięcie terminu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych wprowadził 
również rekordowe środki na aktywiza-
cję osób niepełnosprawnych w 2020r. Jak 
podkreślono, w tym roku przekazane ma 
zostać ponad 1,2 mld zł dla samorządów 
wojewódzkich i powiatowych na wsparcie 
projektów z zakresu aktywizacji zawodo-
wej i społecznej

Do samorządów powiatowych trafi 
blisko 995 mln zł, a do samorządów wo-
jewódzkich kolejnych 224 mln zł. To w su-
mie o 158 mln zł więcej niż w ubiegłym 
roku.

Ze środków PFRON finansowana jest 
działalność warsztatów terapii zajęciowej 
i zakładów aktywności zawodowej. Do-
bre funkcjonowanie tych placówek ma 
nieoceniony wpływ na rehabilitację i ak-
tywizację zawodową. Wsparcie PFRON 
pozwala Powiatowym Centrom Pomocy 
Rodzinie i Powiatowym Urzędom Pracy 
na realizowanie swoich zadań.

Ponadto, dzięki otrzymanym z PFRON 
funduszom samorządy likwidują bariery 
architektoniczne, komunikacyjne i tech-
niczne, zaopatrują osoby potrzebujące 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty or-
topedyczne czy środki pomocnicze. Or-
ganizują też turnusy rehabilitacyjne oraz 
inne wydarzenia o charakterze sportowym 
i kulturalnym. Możliwe jest również wy-
posażanie stanowisk pracy, dofinansowa-
nie rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
rolniczej czy finansowanie szkoleń.

Stan epidemii. Wciąż
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W Kinie Millenium w Łomży żadnych 
sekretów nie ma – wszystkiego się 
dowiemy
Repertuar  31 lipca – 6 sierpnia 2020

Piątek 31 lipca
Duża sala: Scooby Doo - godz. 12:00, 
14:00, 18:00, Czworo dzieci i coś,– 
godz. 16:00, Coś się kończy coś za-
czyna – godz. 20:00.
Mała sala: Wiking i magiczny miecz– 
godz. 12:00, 16:00, Czworo dzieci 
i coś – godz. 14:00, Czworo dzieci 
i coś – godz. 14:00, Nieobliczalny – 
godz. 18:00, 20:00.

Sobota 1 sierpnia
Duża sala: Scooby 
Doo - godz. 10.00, 
14:00, 18:00, Turu 
w pogoni za sławą - 
godz. 12:00, Czworo 
dzieci i coś – godz. 
16:00, Coś się kończy 
coś zaczyna - godz. 
20:00.
Mała sala: Turu w po-
goni za sławą – godz. 

10:00, Wiking i magicz-
ny miecz – godz. 12:00, 
16:00, Czworo dzieci 
i coś – godz. 14:00, Nie-
obliczalny -  godz. 18:00, 
20:00.

Niedziela 2 sierpnia
Duża sala: Scooby Doo 
- godz. 10.00, 14:00, 
18:00, Turu w pogoni 
za sławą - godz. 12:00, 
Czworo dzieci i coś – 
godz. 16:00, Coś się koń-
czy coś zaczyna-godz. 20:00.
Mała sala: Turu w pogoni za sławą – 
godz. 10:00, Wiking i magiczny miecz 
– godz. 12:00, 16:00, Czworo dzieci 
i coś – godz. 14:00, Nieobliczalny -  
godz. 18:00, 20:00.

Poniedziałek 3 sierpnia
Duża sala: Scooby 
Doo - godz. 12:00, 
14:00, 18:00, Czworo 
dzieci i coś – godz. 
16:00, Coś się koń-
czy coś zaczyna-
-godz.20:00.
Mała sala: Wiking 
i magiczny miecz – 
godz. 12:00, 16:00, 
Czworo dzieci i coś – 
godz. 14:00, Nieobli-
czalny – godz. 18:00, 
20:00.

Wtorek 4 sierpnia
Duża sala: Scooby 
Doo - godz. 12:00, 
14:00, 18:00, Czwo-
ro dzieci i coś – 
godz. 16:00, Coś się 
kończy coś zaczyna 
– godz. 20:00.
 Mała sala: Wiking 
i magiczny miecz – 
godz. 12:00, 16:00, 
Czworo dzieci i coś 
– godz. 14:00, Nie-
obliczalny – godz. 
18:00, 20:00.

Środa 5 sierpnia
Duża sala: Scooby Doo - godz. 12:00, 
14:00, 18:00, Czworo dzieci i coś – 
godz. 16:00, Coś się kończy coś za-
czyna – godz. 20:00.
Mała sala: Wiking i magiczny miecz 
– godz. 12:00, 16:00, Czworo dzieci 
i coś – godz. 14:00, Nieobliczalny – 
godz. 18:00, 20:00.

Czwartek 6 sierpnia
Duża sala: Scooby Doo - godz. 12:00, 
14:00, 18:00, Czworo dzieci i coś – 
godz. 16:00, Coś się kończy coś za-
czyna – godz. 20:00.
Mała sala: Wiking i magiczny miecz 
– godz. 12:00, 16:00, Czworo dzieci 
i coś – godz. 14:00, Nieobliczalny – 
godz. 18:00, 20:00.

będzie się działo

Najśmieszniejszy
To niemal dwugodzinne spotkanie z zupełnie nowymi po-

staciami wprost z doskonale znanego i uwielbianego przez Was 
świata humoru Kabaretu Skeczów Męczących. 

Premierowe wcielenia Jarka, Marcina, Karola i Michała 
przeniosą Was do historii pozornie absurdalnych i niemożli-
wych, a tak naprawdę opowiadających o naszej codzienności 
pełnej odniesień do bieżących wydarzeń z kraju i ze świata.
Miejsce: Łomża,  Centrum Kultury, Sadowa 12
Data: 16 sierpnia 2020 o godz. 16:00 
Bilety do nabycia w Telewizji Narew, Stary Rynek 13. 

Startuje  
Cafe Kultura 
Już 31 lipca Miejski Dom 

Kultury – Dom Środowisk Twór-
czych rozpoczyna spotkania 
z kulturą na Starym Rynku - Cafe 
Kultura. W programie znalazły 
się koncerty, wystawa i warsztaty 
dla dzieci i młodzieży. Na wszyst-
kie imprezy wstęp wolny.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
31.07. / piątek
MALARSTWO
Mariusz Ołowski
godz.18:00
01.08. / sobota
SWING
Grzeczni chłopcy
godz.18:00
02.08. / niedziela
COUNTRY
Colorado Band
godz.18:00
07.08. / piątek
JAZZ
Arek Czernysz Trio
godz.18:00
08.08. / sobota
REGGAE
Bethel
godz.18:00
9.8 / niedziela
PIAF PO POLSKU
Dorota Lulka z zespołem

WIERSZE PODRÓŻNE
Kuba Blokesz z zespołem
godz.18:00

W A R S Z T A T Y
3-7.08
ŁOMŻYŃSKI PLENER MALARSKI
dla dzieci i młodzieży

godz. 10.00 - 13.00
MUZYCZNE WITAMINY
warsztaty wokalne - dwie grupy
godz. 10.00-11.30
godz. 11.30-13.00
10-11.08
LETNIE LEPIONKI
warsztaty garncarskie

godz. 10.00 - 13.00
12-14.08

Muzyczne podróże 
dla małych i dużych dzieci
warsztaty umuzykalniające
godz. 10.00 - 13.00
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Od 21.04.2020 r. w Tygodniku Narew 
publikujemy fragmenty tomu 3 „Me-
andrów losu”. Autorem jest Zenon 
Krajewski. Akcja w tym tomie dzieje 
się w ciągu kilkunastu dni po ataku 
Niemiec na Sowiety w 1941 r. i doty-
czy początków Holocaustu na naszych 
ziemiach. To zdaniem autora najważ-
niejszy tom w całym jego cyklu po-
wieściowym.

Rachela Rozencwajg i Sara 
Wiernik z obydwiema córkami 
siedziały w domu Rozencwaj-
gów, naszywając na wyjściowe 
ubrania wszystkich członków 
obydwu rodzin żółte plamy ma-
teriału. Robiły to, podporząd-
kowując się zarządzeniu władz 
niemieckich o konieczności od-
różniania się ludności mojże-
szowej od reszty mieszkańców 
Łomży. 

Takie właśnie rozporządze-
nie ukazało się już w pierwszym 
dniu po zajęciu miasta przez 
Niemców. Wszyscy bez wyjąt-
ku Żydzi odebrali bardzo źle 
nowe porządki, za których za-
prowadzenie od razu zabrały się 
nowe władze okupacyjne. Nie-
mniej jednak nawet nie myśla-
no, ani tym bardziej próbowano 
ich bojkotować. Po rozstrze-
laniu pierwszych żydowskich 
współpracowników Sowietów 
na wszystkich Żydów padł bla-
dy strach i zdecydowani byli co 
do joty wykonywać polecenia 
władz. Zarówno Rozencwajg, 
jak i Wiernik wzięli udział w taj-
nym zebraniu u przywódcy gmi-
ny, rabina Towiego Dajnow-
skiego. Jakkolwiek burzliwe, nie 
zakończyło się ono podjęciem 
żadnych postanowień, poza 
tym, że nie należy w żadnym 
wypadku prowokować Niem-
ców poprzez bojkotowanie ich 
poleceń. Większość zebranych 
zgodziła się z rabinem, cytują-
cym mądre rosyjskie przysło-
wie: „tisze jedziesz, dalsze bu-
dziesz”. Wiernik i Rozencwajg 
chcieli jednak wymóc na rabi-
nie opracowanie jakiejś strate-
gii i taktyki postępowania gmi-
ny wobec Niemców. Na próżno. 
Towi Dajnowski nie chciał wią-
zać sobie rąk jakimikolwiek po-
stanowieniami, gdyż pamiętając 
czasy Wielkiej Wojny, liczył na 
wypracowanie jednak jakiegoś 
modus vivendi w stosunkach 
z okupantem. 

Dwaj przyjaciele wyszli za-
tem z tajnego zebrania niezado-

woleni, zastanawiając się czy nie 
jest to pierwsze i zarazem ostat-
nie spotkanie z Dajnowskim 
w szerszym niż kilka osób gro-
nie. Po powrocie do domu Ro-
zencwajga dyskutowali dalej, za-
wiedzeni i rozżaleni na rabina za 
jego kunktatorską postawę.

Mimo, że Wiernikowie z po-
mocą przyjaciół urządzili się cał-
kiem wygodnie w swoim starym-
-nowym domu, to i tak większość 
czasu spędzali u Rozencwajgów, 
bo tam jadali obiady. Przycho-
dzili więc do nich przed połu-
dniem i przesiadywali tam aż do 
późnego popołudnia. Dwóch 
Samuelów dyskutowało więc 
godzinami nad problemami, na 
które nie mieli żadnego wpływu. 
Te jałowe dyskusje zajmowały im 
niemal cały ich wolny czas, któ-
rego mieli przecież mnóstwo, 
jako że żadnej działalności za-
robkowej nie prowadzili. Jedy-
nym mężczyzną, który pracował, 
był zięć Rozencwajga, Icchak 
Wajsberg, który nadal wychodził 
co rano do pracy w młynie. Gdy 
po południu pojawiał się zmę-
czony w domu teścia, Wierniko-
wie wracali do siebie.

Strażniczkami domowego 
ogniskach stały się zatem kobie-
ty. To one dbały o dom i o to, aby 
nakarmić wszystkich. One cho-
dziły na zakupy i stały w coraz 
dłuższych kolejkach. One też, 
będąc bardziej praktycznymi 
osobami, zdecydowały o wy-
konaniu rozporządzenia władz 
niemieckich. Siedziały zatem 
w salonie, naszywając skrawki 
żółtego materiału na letnie ubra-
nia swoje i swoich mężczyzn, bo 
inaczej nie wolno było pokazać 
się na ulicy. Nie sposób było nie 
wychodzić, jeśli chciało się żyć 
i nie głodować, gdyż żywność 
trzeba było zdobywać. Ten obo-
wiązek wzięły na siebie córki 
Wierników, Doba i Liza. Z kolei 
dwie starsze panie przygotowy-
wały posiłki. Z wszelkich obo-
wiązków zwolniona była, z racji 
zaawansowanej ciąży, najmłod-
sza córka Rozencwajgów, Moj-
ra, która ciężko znosiła swój od-
mienny stan. Wszyscy, łącznie 
z mężem, jej współczuli i obcho-
dzili się z nią niczym z jajkiem.

Kobiety zasiadły więc po 
obiedzie do szycia, w salonie 
Rozencwajgów. Rachela i Sara 
tak bardzo zbliżyły się do siebie 
w ostatnich dniach, że rozmawia-
ły o wszystkim, nie mając przed 

sobą żadnych tajemnic. W koń-
cu tworzyły jedną dużą rodzinę 
przez dzieci, których zrządze-
niem losu nie miały przy sobie 
i codziennie o nich wspominały. 
Tak też było i tym razem.

- Co też te nasze dzieci teraz 
robią w tych Stawiskach? – za-
pytała jakby samą siebie Rache-
la, wzdychając ciężko.

- Ja też wciąż o nich myślę, 
mimo że mam dwóch synów 
w Rutkach. Też przecież daleko. 
Ale wiem, że tamci sobie radzą. 
Co do Eliana nie jestem już tego 
tak do końca pewna – Sara spoj-
rzała z pewną obawą na przyja-
ciółkę, nie chcąc jednak swoimi 
słowami wzmagać jej niepokoju.

- Dlaczego oni nie przyje-
chali tak, jak było to ustalone, 
jeszcze przed dwudziestym dru-
gim?

- Kto to wie, Rachelo? Jak 
w końcu dojadą do nas, to ich 
o to wypytamy.

- Boję się o nich, Saro – 
w oczach kobiety pojawiły się 
łzy.

- A myślisz, że ja nie umie-
ram z niepokoju o nich? – wes-
tchnęła Sara. - Na pewno w Sta-
wiskach też już są Niemcy. Tacy 
sami, jak tu. Z taką samą butą 
i pogardą dla nas. I z takimi sa-
mymi rozporządzeniami wo-
bec nas. Całe szczęście w tym 
wszystkim, że mam ze sobą 
moje córki – uśmiechnęła się do 
Doby i Lizy. – Taką są teraz dla 
nas nieodzowną pomocą i nie 
muszę martwić się, że nie wiem 
co z nimi się dzieje.

- Tak. Elian i Hannah, a także 
mały Natan to dla nas teraz naj-
większe zmartwienie – przyzna-
ła Rachela.

- Trzeba tacie przypomnieć, 
aby pojechał po nasze bagaże do 
Śniadowa – Doba wtrąciła się 
do rozmowy kobiet.

- Pewnie będziemy musiały 
z tym poczekać na Eliana. Wasz 
ojciec chyba całkiem zwariował. 
Tylko by o polityce dyskutował. 
Nie wiem czy nadaje się do ja-
kiegokolwiek działania - zauwa-
żyła Sara nieco złośliwie.

- Obydwóm chyba padło na 
mózg – dodała Rachela. – To 
z tego nicnierobienia. Pewnie 
też zamartwiają się jak długo 
starczy nam pieniędzy na takie 
życie bez dochodów.

- Całkiem prawdopodobne, 
że takie problemy rozwiążą za 
nas Niemcy. Trzeba się z tym li-

czyć – Sara spojrzała z obawą na 
swoje córki, znów zdając sobie 
sprawę z tego, że powiedziała 
może trochę za dużo, ale mając 
również nadzieję, że dziewczy-
ny nie zrozumiały, co miała na 
myśli.

Do pokoju weszli dwaj oj-
cowie rodzin, jacyś wyciszeni 
i mniej skłonni do dyskusji.

- Rozmawiamy tu o naszych 
dzieciach w Stawiskach. Bardzo 
do nich tęsknimy - poinformo-
wała ich z miejsca Rachela.

Obydwaj przyjaciele siedli 
sobie trochę dalej od stołu, w fo-
telach, aby kobietom nie prze-
szkadzać w pracy, nie zamie-
rzając bynajmniej jednak nie 
angażować się rozmowę z nimi.

- Też o nich myślimy – od-
powiedział żonie Rozencwajg. 
– Nawet trochę się pokłóciliśmy 
o te nasze dzieci. Kto jest winien 
takiej sytuacji jest przedmiotem 
sporu. Ja twierdzę, że Elian bez 
dwóch zdań.

- A ja bym tego nie przesą-
dzał, bo mojej synowej o nic nie 
chciałbym oskarżać – Wiernik 
spojrzał na przyjaciela i obydwaj 
się roześmieli.

- To rzeczywiście jest się 
o co spierać – odezwała się Sara 
Wiernik. – Sporny jest waszym 
zdaniem tylko stopień winy 
Eliana. A nie pomyśleliście, że 
obydwoje tak postanowili, zga-
dzając się z sugestią kogoś trze-
ciego?

- Niby kuzyna Lewenta? – 
spytał z pewnym wahaniem jej 
mąż. – Może to i taka jest praw-
da – przyznał po chwili. – Pew-
nie Samuel uważa, że w małym 
miasteczku takim jak Stawiski 
łatwiej jest egzystować, bo nie 
ma takiego kłopotu ze zdoby-
ciem żywności…

- Ale jak Niemcy wezmą się 
za naszych to opanować tysięcz-
ną populację będzie im łatwiej, 
niż dziesięciotysięczną społecz-
ność – wszedł przyjacielowi 
w słowo Rozencwajg. - Zrobią 
to i sprawniej, i szybciej – dodał. 
- Prawdę mówiąc tego właśnie 
najbardziej się obawiam.

- Dlatego jednak powin-
ni jak najszybciej dotrzeć tu 
do nas. Codziennie ich wyglą-
dam – oznajmiła Sara ze łzami 
w oczach.

- Nic nie wiemy co tam się 
dzieje, ale jest z pewnością po-
dobnie jak tutaj – wyraził swoje 
ostrożne zdanie Rozencwajg. - 

W pierwszej kolejności Niemcy 
biorą się za Żydów współpracu-
jących z bolszewikami. Z nimi 
się nie patyczkują. Raztrielat’ nu 
i eto wsio. Trochę czasu im to 
zajmie. Prawdę mówiąc to głę-
boko wierzę w życiową mądrość 
mojego zięcia. I córki też. Sądzę 
zatem, że przyjadą wtedy jak już 
się trochę uspokoi. Na razie na 
to jest po prostu za wcześnie. 

Mrugnął porozumiewawczo 
do przyjaciela.

- I ja tak myślę – poparł go 
Samuel Wiernik. 

- No to o czym tu delibero-
wać, moje panie? – spytał Ro-
zencwajg.

- Mówcie co chcecie, ale 
mi jest tęskno do wnuka i drżę 
z obawy o zdrowie i życie ich 
wszystkich trojga – oświadczyła 
Rachela.

- Ja też chciałabym, aby już 
tu byli z nami – poparła ją Sara.

- No to w tej kwestii mamy 
jasność. Chcemy wszyscy, aby 
do nas przyjechali, ale zdajemy 
sobie sprawę, że na razie to bar-
dzo trudne, jeśli nie niemożliwe 
– podsumował Rozencwajg. – 
Macie jeszcze jakieś inne kwe-
stie do rozważenia przez tak 
światłych ludzi jak my dwaj?

- Raczysz sobie żartować, Sa-
muelu, z tak poważnej sprawy 
jak powrót dzieci ze Stawisk – 
westchnęła Rachela.

- Doba chciałaby, żebyś, pa-
nie Wiernik, pojechał do Śnia-
dowa, po resztę naszych bagaży 
– Sara z kolei zwróciła się z deli-
beratem do swojego męża.

Mężczyźni spojrzeli po sobie 
i pokręcili w konfuzji głową.

- Za wcześnie na takie wy-
prawy – odpowiedział bezpo-
średnio zainteresowany. - Udam 
się tam z Elianem jak wróci. Jego 
lekka dwukółka i szybki koń za-
łatwią sprawę w dwie godzi-
ny być może. Pojechałbym tam 
nocą. W dzień się nie odważę.

- To wszystko jasne. Mamy 
czekać na Eliana – podsumowa-
ła Sara z pewną dozą sarkazmu.

- Młodość teraz rządzi. My 
już na wylocie. Nie pracujemy, 
nie zarabiamy, to i nie mamy 
wiele do powiedzenia. Zaraz 
przyjdzie Icchak, głodny i zmę-
czony. Jedyny człowiek ciężko 
pracujący w tej naszej rodzinie. 
Zatem sprawiajcie się szybciej, 
abyśmy w odpowiedniej chwili 
byli gotowi do pójścia do siebie.

- Nie ma z tym pośpiechu – 
zauważył Rozencwajg.

- Wiem, wiem. Niemniej jed-
nak zasługuje on na odpoczynek 
w spokoju, a nie harmidrze, jaki 
tu wszyscy robimy, mieląc jęzo-
rami na potęgę. – Samuel Wier-
nik z trudem podniósł się z fo-
tela. – W każdym razie ja idę do 
siebie i tam poczekam na was, 
moje panie. Do jutra zatem.

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski

tom III, 
cz. 14
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Zacinający się zamek, cieknący kran, 
niedrożny odpływ, zawirusowany 
komputer i jeszcze wiele mniejszych 
lub większych usterek może wystąpić 
w domu. Zmniejszają one komfort ży-
cia, a często nawet zagrażają życiu lub 
zdrowiu. Co z tym robić? 

To pytanie zadaje sobie wielu 
łomżyńskich seniorów 60+. A jest 
ich według stanu na 31.12.2019 
roku prawie 15 800 (Bank Da-
nych Lokalnych GUS). Często są 
to osoby samotne, dysponujące 
niskimi dochodami, z niepełno-
sprawnością i/lub długotrwale 
chore. Trudno jest im poradzić 
sobie z domowymi naprawami. 
Nie zawsze posiadają umiejęt-
ności. Nie dysponują odpowied-
nim sprzętem, narzędziami. Nie 
mogą liczyć na wsparcie bliskich 
osób: rodziny czy sąsiadów. 

Potrzeba rodzi pomysł. Roz-
wiązaniem problemu może być 
Łomżyńska Złota Rączka 60+. 
Program polegający na zapew-
nieniu nieodpłatnej pomocy se-
niorom w drobnych, domowych  
naprawach. Koszt zakupu mate-
riałów specjalistycznych, w czę-
ści miałby ponosić senior. Jeże-
li nie będzie wiedział co należy 
kupić, zrobi to fachowiec, a oso-
ba, która będzie korzystała ze 
wsparcia  pokryje koszty. Wyko-
nanie prac zostanie potwierdzo-

ne podpisem seniora na karcie 
usługi.

Na jaką pomoc mogłyby li-
czyć osoby starsze?

Grupa łomżyńskich seniorów 
znających potrzeby swoich ró-
wieśników, w oparciu o rozmowy 
prowadzone w środowisku osób 
starszych oraz po analizie podob-
nych projektów realizowanych 
w wielu polskich miastach, pro-
ponuje katalog usług/napraw: 
-wymiana/naprawa kranów, 
-udrażnianie zatkanych odpły-
wów, 
-naprawa nieszczelnych rur, 
-naprawa spłuczki, 
-montaż/wymiana deski sedeso-
wej, 

-podłączenie pralki/zmywarki, 
-wymiana żarówki, 
-naprawa/wymiana gniazdka 
elektrycznego, 
-regulacja/uszczelnienie drzwi 
i okien, 
-naprawa/ wymiana klamek/
zamków w drzwiach  i oknach, 
-naprawa listew przypodłogo-
wych, 
-wieszanie obrazów, luster, półek, 
karniszy, 
-podmalowanie ubytków, 
-drobne naprawy sprzętu rehabi-
litacyjnego, 
-regulacja poziomu sprzętu AGD, 
-drobne naprawy mebli (np. wy-
miana, regulacja zawiasów, zam-
ków, wymiana uchwytów), 

-ostrzenie noży, 
-obcinanie paznokci u rąk i nóg, 
-strzyżenie włosów osobom 
z niepełnosprawnością ruchową, 
-pomoc w konfiguracji kompute-
ra, smartfona 

I inne drobne czynności na-
prawcze  i montażowe, które zo-
staną zaakceptowane przez reali-
zatorów.

Pomysł Złotej Rączki zo-
stał bardzo pozytywnie przyję-
ty przez osoby starsze zamiesz-
kałe w Łomży. Wyrażają one 
pogląd, że zmniejszy się ich po-
czucie bezradności, nastąpi po-
prawa jakości życia bez usterek 
czy niedziałających urządzeń 
domowych, a także zwiększy 
się poczucie bezpieczeństwa 
w miejscu zamieszkania. Złota 
Rączka ma sprawić, by osobom 
60+ w Łomży żyło się łatwiej, 
żeby czuły opiekę i wsparcie w 
rozwiązaniu nawet bardzo pro-
zaicznych problemów. 

Ważnym aspektem tego 
programu może być zaanga-
żowanie w jego realizację spe-
cjalistów od napraw 60+ (np. 
emerytowanych hydraulików, 
elektryków, itp.), osób niepra-
cujących zawodowo, uczest-
ników Centrum Integracji 
Społecznej, organizacji poza-
rządowych. Dzięki temu na-

stąpi zwiększenie aktywności 
mieszkańców Łomży poprzez 
włączenie ich do projektu.

Szansą na realizację Łom-
żyńskiej Złotej Rączki 60+ 
jest możliwość sfinansowa-
nia projektu z budżetu mia-
sta, zwłaszcza, że zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty 
zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym należy do zadań wła-
snych gminy. Tego typu usługi 
społeczne wpisują się również 
w programy miejskie: Program 
Rozwoju Miasta Łomża do 
roku 2020+, Strategię Rozwią-
zywania Problemów Społecz-
nych na terenie Miasta Łomża 
na lata 2016 – 2021, Program 
Działań na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych w Łomży na lata 
2014-2020. 

Podobny projekt finansowany 
przez Urząd Miejski jest realizo-
wany od maja 2019 roku w Suwał-
kach. Od momentu jego urucho-
mienia wykonano aż 1 190 usług. 
Z kolei w Białymstoku Złota Rącz-
ka funkcjonuje od połowy 2018 
roku. W ciągu półtora roku spe-
cjaliści wykonali tam 380 drob-
nych napraw czy stanowili niemałe 
wsparcie. Projekty są kontynuowa-
ne w 2020 roku. 

Od seniora  
do redaktora 
Łomżyńscy seniorzy swo-

im zaangażowaniem, energią 
i otwartością w różnych obsza-
rach życia społecznego mogą za-
dziwić młodsze pokolenia.

Potrafią dzielić się tym, co mają 
najbardziej wartościowego: swo-
ją wiedzą, umiejętnościami, do-
świadczeniem życiowym i zawo-
dowym, a także wspomnieniami.

Nawet czas epidemii nie za-
hamował tej aktywności. Wcze-
śniejsze spotkania w realu, potem 
spotkania on-line, rozmowy tele-
foniczne, współpraca z wieloma 
instytucjami i organizacjami za-
owocowała udziałem w projek-
cie, którego efektem jest gazeta 
seniora „Srebrni”. 

Spotkacie się tu Państwo 
z dziennikarzami – seniorami, 
którzy potrafią pisać o tym, co 
jest istotne dla współczesnego 

seniora zainteresowanego kultu-
rą, sztuką, sportem, zdrowiem, 
polityką, ale też nowoczesnymi 
technologiami.

Aktywni, twórczy, chcący „za-
trzymać czas”, często swoje po-
mysły, opinie, poglądy, wiersze 
przelewają na papier, który lądu-
je gdzieś w dolnej szufladzie.

Może czas zajrzeć do tej szu-
flady. Niech skrywane w niej 
kartki ujrzą światło dzienne, 
a spisane pomysły – może czas, 
żeby weszły w życie.

Zapraszam Państwa do lek-
tury „Srebrnych”. Zachęcam do 
podjęcia dyskusji na zasygnalizo-
wane w nim tematy, informowa-
nie nas o ważkich zagadnieniach, 
które Państwa zdaniem powinny 
być poruszane na łamach czaso-
pisma oraz do nadsyłania opinii 
na adres:  srebrni@onet.pl. Będą 
one pomocne przy redagowaniu 
następnych wydań, które mamy 
nadzieję, powstaną.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

Czy łomżyńscy seniorzy skorzystają z usług Złotej Rączki?

Dokończenie na str. VI

Od lewej: Zofia Ciecierska, Stanisław Kaseja, Jadwiga Kruczewska, Grażyna Czajkowska, Maria Romanowska, 
Danuta Waśko i  prowadząca warsztaty dziennikarskie w ramach projektu "Od seniora do redaktora" Marlena Siok

Fo
t. 
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Gazeta Seniora została wydana w ramach projektu: „Warsztaty dziennikarskie – od seniora do redaktora – Gazeta Seniora" realizowanego przez Stowarzyszenia Sapere Aude ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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Tegoroczny marzec tragicznie zapisał 
się w pamięci wielu łomżan. Najpierw 
wybuch pandemii koronawirusa, 
a następnie decyzja wojewody podla-
skiego o przemianie naszego jedyne-
go szpitala w zakaźny, która pozbawi-
ła dziesiątki tysięcy z nas codziennej 
opieki lekarskiej. Szpital Wojewódzki 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży z dnia na dzień, dla wielu 
z nas, wbrew swojemu posłannictwu, 
stał się symbolem braku nadziei na 
uratowanie naszego życia i zdrowia 
w nagłych przypadkach.  

Sprawa łomżyńskiego szpita-
la nadal wzbudza oburzenie wie-
lu mieszkańców Łomży i oko-
lic. Zostaliśmy, tą niezrozumiałą 
dla wszystkich decyzją, skazani 
na dojazdy do szpitali i poradni 
w okolicznych miejscowościach, 
gdzie placówki, w pierwszej ko-
lejności zajmują się swoimi pa-
cjentami i często zamiast otrzy-
mać pomoc lekarską, jesteśmy 
odsyłani z jednego szpitala do 
drugiego. Wielu z nas, senio-
rów, nie zdążyło niestety  na czas 
otrzymać niezbędnej pomocy.

Ciężka dola seniora
Seniorzy i osoby niepełno-

sprawne są jedną z grup naszej 
społeczności, które najbardziej 
odczuwają brak opieki zdrowot-
nej. Są schorowani, często samot-
ni i z reguły nie stać ich na wy-
datki związane z wyjazdami po 
zdrowie. Ponadto stan ich zdro-
wia bardzo często nie pozwala na 
dalekie wyjazdy po pomoc me-
dyczną. 

Sama również doświadczy-
łam wielu zmartwień z tego po-
wodu. Mam poważnie chorego 
męża, który często zmuszony 
jest korzystać z leczenia szpital-
nego i doraźnej pomocy, czyli 
Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego. Wcześniej, w razie potrze-
by, w pięć minut dowoziłam go 
taksówką do przychodni specja-
listycznych. Niestety, ale obecnie 
jazda po poradę do Kolna, czy na 
leczenie szpitalne do Wysokie-
go Mazowieckiego, jest dla nas 

ogromnym problemem. Boję się, 
że w razie zaostrzenia się choroby 
możemy nie zdążyć na czas! 

Pracuję społecznie w Łom-
żyńskiej Radzie Seniorów i wiem, 
jak trudna jest obecnie sytuacja 
w opiece zdrowotnej seniorów 
i osób z niepełnosprawnością. 
Wielu moich znajomych rezy-
gnuje z wyjazdów poza Łomżę 
co powoduje, że bardzo cierpią 
i pogarsza się ich stan zdrowia. 
Wiem, że zdarzają się przypadki 
śmiertelne, bo pomoc lekarska 
nie przyszła na czas. Moja kole-
żanka czekała na przyjazd karet-
ki 3 godziny i po dwóch dniach 
zmarła w szpitalu w Kolnie. Trud-
no spekulować, czy gdyby mogła 
skorzystać z pomocy w Łom-
ży, żyłaby… Niemniej jednak, 
z pewnością jak wielu chorych, 
miałaby większe szanse.

Nikt nie zapytał
Dzisiaj, po wyjątkowo trud-

nych pięciu miesiącach, widać 
jak bardzo skrzywdzono na-
szą społeczność. Nie odbyło 
się tysiące operacji i zabiegów. 
Skazano pacjentów potrzebu-
jących dializ na funkcjonowa-
nie w stanie ciągłego zagrożenia 
życia. Kobiety nadal nie mogą 
rodzić i leczyć swoich dzieci 
w łomżyńskim szpitalu. Po spo-
łecznych protestach przywróco-
no w szpitalu świadczenie porad 
i część pracy oddziałów. Jednak 

chorzy w dalszym ciągu tułają 
się po województwie. Są zosta-
wieni sami sobie. Przy podej-
mowaniu tej decyzji, nie wzięto 
pod uwagę licznych protestów 
naszego społeczeństwa i władz 
Łomży. Nie reagowano na wy-
syłane petycje internetowe oraz 
interwencje w tej sprawie róż-
nych organizacji. Decydenci nie 
wzięli pod uwagę naszych kon-
stytucyjnych praw związanych 
z bezpłatnym dostępem do służ-
by zdrowia.

Walczymy o zwrot „całego” szpitala
Pośród różnych inicjatyw 

społecznych powstała inicjaty-
wa obywatelska: Stowarzyszenie 
Ochrony Praw i Rodzin Pacjen-
tów z terenu działalności Szpi-
tala Wojewódzkiego w Łom-
ży – Solidarni w Potrzebie. Od 
kwietnia stowarzyszenie dąży do 
przywrócenia działalności szpi-
tala sprzed 13 marca 2020 roku. 
Reprezentuję w nim interesy na-
szego środowiska senioralnego. 
Nasze stowarzyszenie prowa-

dziło w kwietniu pikietę. Wysła-
ło też dziesiątki pism, w których 
monitowało Urząd Wojewody 
Podlaskiego, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Podlaskiego                                         
i Ministerstwo Zdrowia o zmianę 
decyzji. Z naszej inicjatywy pre-
zydent Mariusz Chrzanowski po-
wołał zespół do spraw odtworze-
nia naszego szpitala, który będzie 
monitorował jego sytuację. Chce-
my większego wpływu naszej 
społeczności na decyzje władz, 
bo nikt nie może nam zagwaran-
tować, że szpital ponownie nie 
zostanie zmieniony w zakaźny.

Stowarzyszenie „Solidarni 
w Potrzebie” dawało i daje przy-
kład podobnego szpitala w Ostro-
łęce, w którym wydzielono tylko 
część miejsc dla pacjentów z ko-
ronawirusem, a w pozostałej jego 
części prowadzona jest w pełnym 
zakresie działalność jego porad-
ni i oddziałów. Niestety, z wielką 
szkodą dla naszej społeczności, 
służby Wojewody Podlaskiego 
i inne, od których zależą decyzje, 
nie podejmują dyskusji w sprawie 
takiego sposobu funkcjonowa-
nia naszego szpitala, który prze-
cież mógłby w ten sposób zabez-
pieczyć zarówno nasze potrzeby 
zdrowotne, jak i potrzeby osób 
zakażonych koronawirusem. 

Od maja „Solidarni w Potrze-
bie” kontynuują akcję zbiera-
nia podpisów pod petycjami do 
władz województwa podlaskie-
go i do ministra zdrowia w celu 
pełnego przywrócenia działalno-
ści szpitala, tak jak to było przed 
13 marca. Wykorzystanie możli-
wości złożenia petycji ustawowo 
gwarantuje nam jej formalne roz-
patrzenie przez władzę rządową 
i samorządową, jak również po-

kazuje determinację naszej spo-
łeczności w bezwarunkowym od-
zyskaniu naszego szpitala.

Apelujemy dlatego w intere-
sie naszych rodzin o jej podpisy-
wanie, ponieważ im więcej będzie 
naszych podpisów, tym dono-
śniejszy będzie głos niezadowo-
lenia z obecnej sytuacji. Dzięki 
zaangażowaniu wolontariuszy 
petycje dostarczane są i odbiera-
ne bezpośrednio od seniorów.

Stanowczy głos w sprawie 
zwrotu szpitala nasze stowa-
rzyszenie zabrało także na XX 
Sesji Sejmiku Województwa 
Podlaskiego. Przewodniczący 
stowarzyszenia przypomniał dra-
mat łomżyńskich rodzin pozba-
wionych między innymi możli-
wości przyjmowania w Łomży 
porodów i leczenia w szpita-
lu swoich dzieci, operacji oku-
listycznych i opieki neurolo-
gicznej. Stowarzyszenie na sesji 
ponowiło również za pośrednic-
twem radnego Jacka Piorunka in-
terpelację w sprawie utworzenia 
mechanizmu solidarnościowego 
wsparcia dla mieszkańców Łom-
ży i gmin z terenu powiatu łom-
żyńskiego oraz zmian w statu-
cie Szpitala Wojewódzkiego im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży, które dają możliwości 
sprawniejszego działania Spo-
łecznej Radzie szpitala. 

Dla przypomnienia, pod ni-
żej wskazanymi adresami, dzięki 
uprzejmości właścicieli sklepów 
można pobrać bezpłatnie druki 
petycji i po podpisaniu wrzucić do 
stojących tam żółtych skrzynek.

1. PPS Społem Lux przy Al. 
Legionów 105 (blaszak)

2. PSS Lux Mini przy ul. 
Kasztelańska 3

3. Społem FENIX przy ul. 
Wojska Polskiego 161 F

4. Sklep Spożywczy K1 przy 
ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2 A

5. Sklep Komputerowy Sim 
Tech przy ul. Dworna18 lok 2

DANUTA WAŚKO

Łomżyńscy seniorzy nadal 
pozbawieni opieki szpitalnej
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Zastępca redaktora naczelnego:  Jadwiga Kruczewska 
Współpraca: Stanisław Kaseja, Danuta Waśko, Janina 
Surowik, Bożena Święszkowska, Maria Romanowska
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Niemy protest 
zorganizowany 
w obronie 
łomżyńskiego 
szpitala
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Pandemia zmieniła zachowania nas 
wszystkich. Zamknięci w domach, 
chcąc nie chcąc modyfikowaliśmy 
zwyczaje i potrzeby. Jak to wpłynęło 
na seniorów?

Przyzwyczajeni do braku ak-
tywności zawodowej, seniorzy 
na tym polu nie odczuli specjal-
nej zmiany. Jednak brak kontaktu 
z bliskimi, czasem strach przed 
zagrożeniem czy nowe przypadki 
zachorowań znacząco wpłynęły 
na ich rzeczywistość.  Czy potra-
fili skupić się bardziej na sobie? 
Odkryć nowe pasje? Czy wręcz 
przeciwnie? Zamknęli się w od-
osobnieniu, licząc dni do powro-
tu do normalności? 

Okazuje się, że reakcje były 
naprawdę różne. Domatorzy od-
krywali w sobie duszę działkow-
ca. To w końcu był jeden z nie-
licznych pretekstów do wyjścia 
z domu. Perfekcyjne panie domu 
realizowały swoje wszystkie fan-
tazje związane z reorganizacją 
przestrzeni domowej. Ale co naj-
ważniejsze, znaczna część senio-
rów podniosła swoje kompeten-
cje technologiczne. Dlaczego?  
Ponieważ był to jedyny sposób 
odnalezienia drogi do tych, jak-
kolwiek zabrzmi to absurdalnie, 
którzy z miłości postanowili uni-
kać spotkań. 

Pandemia. To słowo zmieniło 
seniorów. Złowieszcze i odmie-
niane przez wszystkie przypad-
ki „grupa ryzyka” paraliżowało 
i powstrzymywało nawet od bez-
troskich pogawędek w przydo-
mowych sklepikach. Byli tacy, 
którzy z lękiem śledzili kolejne 
komunikaty, bojąc się choćby 
mocniej wychylić z balkonu. Nie-

mniej jednak im bardziej pande-
mia powszedniała, tym chętniej 
seniorzy starali się ciekawie zago-
spodarować uwolniony chociaż-
by od zajmowania się wnukami 
czas. Szybkie zakupy o specjalnej 
porze. Wreszcie można było po-
czuć się jak prawdziwy VIP. Co 
z tego, że raptem z 10 złotymi 
w portfelu. Wycieczka na dział-
kę, która nagle stała się dobrem 
luksusowym,  atrakcją pożądaną 
przez wszystkich w okolicy.  

W grupie seniorów było spo-
ro osób, które chwyciły wiatr 
w żagle i na przekór wszystkiemu 
wykorzystały ten czas w fanta-
styczny sposób. Tak jak chociaż-
by Oni: 

GRAŻYNA - Palcem po globusie, czyli 
magiczne podróże z wnuczką

Globus – miniatura ziemi. 
Wydaje się zwykła szkolna po-
moc naukowa. Ale to właśnie 
on stał się inspiracją do zabawy 
z wnuczką „na odległość” przy 
wykorzystaniu Messengera. 
Odnajdywanie kontynentów, 
państw, oceanów, mórz, gór to 
nie tylko zabawa, ale też cieka-
we spędzanie wolnego czasu. 
Zwłaszcza kiedy w okresie epi-
demii zamknięto przedszkole, 
place zabaw i znudziło się pisa-
nie literek, ćwiczenie szlaczków, 
malowanie, wycinanie a nawet 
oglądanie bajek. Wędrówka po 
globusie, odwiedzanie różnych 
zakątków świata znakomicie 
rozbudza wyobraźnię i cieka-
wość dziecka. Zachęca do po-
znawania świata i ćwiczy pa-
mięć. 

Wystarczy tylko globus i pa-
lec i można podróżować w nie-
znane.

DANUTA – W świecie liter 
Współtworzy redakcję „Pod-

laskiego Seniora” w Łomży. Pi-
sze artykuły, w których opisu-
je działalność Klubu Seniora, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łomży i podej-

muje różne tematy związane 
z łomżyńskim środowiskiem 
senioralnym. W czasie kwa-
rantanny skupiła się na pisaniu 
wspomnień z lat dziecięcych 
oraz pracowała nad  programem 
kurpiowskim pt. "Miodobra-
nie" dla zespołu "Maryna", który 
prowadzi. Ma w swojej biblio-
tece woluminy klasyki polskiej 
i w wolnych chwilach sięga po 
nie. Ostatnio czytała "Nad Nie-
mnem" Elizy Orzeszkowej i ko-
lejny raz "Lalkę" Bolesława Pru-
sa. Dużo czasu spędziła nad 
pisaniem artykułu do "Wiado-
mości Łomżyńskich" o swoim 
synu, który ukazał się w czerw-
cowym wydaniu.

JADWIGA – Na dwóch kółkach
Do tej pory zaniedbany. 

W czasie pandemii okazał się nie-
oceniony. Rower. To właśnie za 
jego sprawą możliwe były dłu-
gie wycieczki z synem, dające 
możliwość oddechu, oczyszcze-
nia umysłu i spędzenia wspólnie 
pięknych chwil. 

KRZYSIA – Feeria barw płynąca 
z natury 

W swoim ogrodowym za-
ciszu. Wśród wielu barw, zapa-
chów i dźwięków. Pielęgnowanie 
kwiatów, podcinanie krzewów, 
tworzenie różnorodnych kom-
pozycji. Już dawno ogród jej nie 
wyglądał tak pięknie. 

BARBARA – W kręgu zaufania 
Zaufane sąsiadki to skarb. To 

właśnie z nimi można spotkać 
się w przydomowych ogródkach. 
Wymienić roślinami, poradami, 
spostrzeżeniami. Ale nie tylko. 
Można także powspominać do-
bre czas, bo nic tak nie napawa 
otuchą i nadzieją jak obrazy za-
klęte w wyobraźni. 

ANDRZEJ – w Dolnie Narwi
Żeby nie myśleć o przytłacza-

jących statystykach warto zająć 
czymś dłonie. Może być to na przy-
kład wędka. A gdy do tego dołożyć 
piękne widoki rozciągające się nad 
Doliną Narwi okazuje się, że wy-
jazd na ryby podczas pandemii to 
nieoceniona rozrywka, utrzymują-
ca w zdrowiu ciało i ducha.

RENIA – Przed egzaminem dojrzałości 
Któż lepiej wesprze swą wie-

dzą i doświadczeniem jeśli nie 
dziadkowie? Zawiłości królowej 
nauk czy meandry literatury na-
rodowej potrafią być dla nich ni-
czym skomplikowanym. A gdy 
można wykorzystać to przygoto-
wując się do egzaminu dojrzało-
ści, to jedno jest pewne. Będzie 
on zdany celująco. 

JADWIGA KRUCZEWSKA

Aktywny senior
G a z e t a  S e n i o r a III

Danuta Waśko 
w świecie liter

Krzysia - feeria barw płynąca z natury Grażyna Czajkowska - palcem po globusie, czyli magiczne podróże z wnuczką
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dla siebie
Generał

ATM Rozrywka piątek 20.00

Niema komedia z 1926 roku. Wojna Secesyjna w Stanach 

Zjednoczonych. Buster Keaton („człowiek o kamiennej 

twarzy”, obok Charliego Chaplina najbardziej znany komik 

kina niemego), wciela się w postać inżyniera lokomotywy 

parowej. Film należy do kanonu światowego kina.

Człowiek firmy
Nowa TV piątek 21.00

Komedia. Alan, nauczyciel akademicki prowadzi 

nudne życie z wymagającą żoną Daisy. Żeby zmieniła 

o nim zdanie, kłamie, że jest tajnym agentem CIA. 

Podekscytowana kobieta nie potrafi zatrzymać 

wiadomości dla siebie. Po krótkim czasie całe miasteczko 

wie o drugim życiu Alana

Czarny orzeł
TV Puls piątek 23.50

Sensacyjny. Wyposażony w najnowszą tajną broń 

amerykański myśliwiec zostaje zestrzelony nad 

Morzem Śródziemnym. Elementy uzbrojenia dostają 

się w ręce KGB. Jean-Claude Van Damme wciela się 

w bezwzględnego rosyjskiego dowódcę z czasów zimnej 

wojny.

Titanic
Polsat sobota 20.00, niedziela 12.20

Przebój: melodramat i katastrofa. 17-letnia Rose, 

podróżująca z narzeczonym transatlantykiem do 

Filadelfii, zakochuje się w uzdolnionym artystycznie 

pasażerze trzeciej klasy. Katastrofa statku kładzie kres 

namiętności.

Obserwator
TV Puls niedziela 22.20

Thriller. Agent FBI Joel Campbell podąża tropem 

nieuchwytnego mordercy. Gdy zbrodniarz morduje 

jego narzeczoną, załamany mężczyzna porzuca służbę 

i przenosi się do innego miasta. Szaleniec rusza w ślad za 

nim. Jeden z nielicznych filmów, w których Keanu Reeves 

gra złego.

Piękny film o sile miłości.
Sara (Cameron Diaz) gotowa jest na wszyst-

ko, by uratować Kate (Sofia Vassilieva): porzuca 
pracę, spycha na margines swojego życia męża 
i syna. I decyduje się na krok co najmniej kontro-
wersyjny – rodzi kolejną córkę Annę (znakomita 
Abigail Breslin), która dzięki modyfikacjom ge-
netycznym ma stanowić swoisty żywy zbiornik 
części zamiennych dla swojej starszej siostry. 
I bez słowa sprzeciwu (przynajmniej na począt-
ku) zgadza się na to: Kate dostaje od niej krew 
pępowinową, szpik, komórki macierzyste, krew 
żylną. Matka, opętana ideą ratowania jednej cór-
ki, nie zastanawia się, że to poświęcenie oznacza 
dla Anny cierpienie fizyczne i psychiczne.

Mimo to dziewczynka kocha swoją rodzinę, 
ma świadomość, że jej siostra żyje tylko dzięki niej, 
a ona żyje, bo ją poczęto dla Kate. Jednak kiedy oka-
zuje się, że ma oddać jej nerkę, 12-letnia Anna bun-
tuje się i wynajmuje prawnika (Alec Baldwin), który 

ma doprowadzić do odebrania jej rodzicom władzy 
nad nią. Jej wygrana, oznacza, że Kate umrze…

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 96 milionów dola-

rów, kosztował 30 milionów. 
Mówiono,że film przynosi smutek, bo podczas krę-

cenia zdjęć zmarł ojciec Camerona Diaz, miał tylko 58 
lat. Natomiast Evan Ellingson stracił brata (przedaw-
kował narkotyki) też podczas kręcenia tego filmu.

Cameron Diaz nie ogoliła głowy, bo wymagały tego 
tylko dwie sceny. Charakteryzacja jest doskonała. Sofia 
Vassilieva, odtwórczyni roli Kate Fitzgerald, naprawdę 
zgoliła włosy i brwi. Uważała, że to sposób by choć tro-
chę zrozumieć, przez co przechodzą pacjenci chorzy na 
raka. 

Bez mojej zgody
TVN7 piątek 20.00

45 lat

Bliscy 
nieznajomi

Małżeństwo, po latach szczęśliwego pożycia, zo-
staje wystawione na próbę. 

Kate (Charlotte Rampling) i Geoff (Tom Cour-
tenay) Mercerowie są zgodnym i szczęśliwym mał-
żeństwem. Za tydzień mają obchodzić 45. rocznicę 
ślubu. Przygotowania do jubileuszowej imprezy idą 
pełną parą. 

6 dni przed jubileuszem do Geoffa przychodzi 
list ze Szwajcarii. Wspólnymi siłami – znajomość 
niemieckiego u obojga dość licha – ustalają, że 
w lodowcu znaleziono ciało Katyi, wielkiej miłości 
Geoffa sprzed 45 lat! W mężczyźnie odżywają wspo-
mnienia, a w Kate rośnie zazdrość i podejrzenie, że 
mąż wybrał ją wyłącznie jako namiastkę tragicznie 
zmarłej dziewczyny. 

Geoff w końcu, w tajemnicy przed żoną, postana-
wia polecieć do Szwajcarii, by ostatni raz rzucić okiem 
na dawną miłość, która zakonserwowana w lodzie wy-
gląda dokładnie tak, jak wówczas, gdy byli zakochani…

Im bliżej imprezy, tym atmosfera w domu Mer-
cerów robi się coraz bardziej gęsta. Zazdrosna i zra-
niona Kate nie jest w stanie poradzić sobie ze sprawą 
z przeszłości.

Pewnie nie wiesz...
W scenie kawiarni George próbuje przekonać Geof-

fa (Tom Courtenay), że granie na ukulele (mała gitara) 
byłoby dobrym hobby. W prawdziwym życiu Courtenay 
jest zapalonym graczem na ukulele.

Na festiwalu w Berlinie, gdzie film w 2015 roku 
miał premierę, Charlotte Rampling i Tom Courtenay 
zostali nagrodzeni Srebrnymi Niedźwiedziami za naj-
lepsze role żeńską i męską. Charlotte Rampling była 
też nominowana do Oscara w kategorii dla najlepszej 
aktorki pierwszoplanowej.

45 lat
ATM Rozrywka piątek 23.35

Bez mojej zgody

Poświęcenie?

COVID-19: Walka z wirusem
Focus TV niedziela 20.50

COVID-19: Walka z wirusem

Czego można 
nauczyć się od Chin

Dokumentalny film Discovery 
Channel, to opis działań podejmowa-
nych w Wuhan, zapis postępowania 
w czasie masowej kwarantanny, której 
poddano miliony ludzi. Z tych doświad-
czeń warto wyciągnąć wnioski, które 
w przyszłości mogą ułatwić walkę czło-
wieka z wirusem.

Zobaczycie, co działo się w mieście, 
które jako pierwsze poddano blokadzie, 
poznacie opinie lekarzy, naukowców, 
wolontariuszy i urzędników, którzy bra-

li udział w bitwie, mającej ocalić miasto.
Kraj. Świat.

Wuhan, gdzie w grudniu 2019 roku 
pojawiło się ognisko koronawirusa, było 
objęte kwarantanną od 23 stycznia do 8 
kwietnia – w tym czasie miasto było de 
facto objęte całkowitą blokadą.

Pierwsze przypadki koronawirusa 
stwierdzono w grudniu 2019 roku w Wuhan. 
„Global Times” podkreśla że Wuhan było 
pierwszym miejscem epidemii, ale nie ozna-
cza to, że było źródłem wirusa. 

Raport z 31 maja 2020 r.: na chiń-
skim kontynencie odnotowano łącznie 
83 017 potwierdzonych przypadków, 
78 307 zakażonych zostało wyleczo-
nych i wypisanych ze szpitala, a 4634 
osób zmarło. 

W czasie masowych testów na 
obecność koronawirusa SARS-CoV-2 
przeprowadzonych w Wuhan między 
14 maja a 1 czerwca 2020 roku (miasto 
liczy 11 mln mieszkańców, badaniom 
poddano 10 mln) nie wykryto żadnych 

objawowych zakażeń koronawirusem 
SARS-Cov-2, wykryto natomiast ok. 
300 zakażeń bezobjawowych – informu-
ją władze miasta.

Pierwszy potwierdzony przypadek za-
każenia koronawirusem w Polsce zanoto-
wano 4 marca 2020.

Do 14 lipca potwierdzono na świecie 
13 079 218 przypadków zakażenia koro-
nawirusem. Udokumentowano 572 662 
zgonów – informuje Europejskie Centrum 
Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC).

Borelioza, cicha epidemia

W kleszczach 
kleszcza

Borelioza (krętkowica kleszczowa, 
choroba z Lymeto) to choroba bakteryj-
na przenoszona przez kleszcze. Zakaże-
nie człowieka następuje poprzez ślinę lub 
wymiociny kleszcza. Choroba rozprze-
strzenia się po świecie w zastraszającym 
tempie! Nieleczona powoduje zapalenie 
stawów i mięśnia sercowego. Po latach 
może prowadzić do paraliżu twarzy oraz 
zapalenia opon mózgowych. 

W 2017 roku w Polsce zachorowało 
na nią 21 516 osób. 

Znakomicie zakamuflowany na 
czubku łodygi kleszcz cierpliwie – na-
wet przez wiele tygodni czeka na okazję. 
Jest uzbrojony w parę szczękoczułków 
oraz hypostom, przypominający har-
pun. Szczękoczułkami przebija skórę, 
a dzięki hypostomowi dostaje się do na-
czynia krwionośnego i żywi się krwią. 
Posiłek może trwać wiele dni. Kleszcz 
wtedy pęcznieje, osiągając nawet rozmiar 
orzeszka ziemnego. Ten miniaturowy 

wampir staje się groźny, dopiero gdy jest 
zakażony bakterią, a dokładniej krętkami 
borrelia burgdorferi. Właśnie to połącze-
nie – kleszcz i bakteria – powoduje roz-
przestrzenianie się boreliozy.

W przypadku ukąszenia bardzo 
istotną jest kwestia czasu pozostawania 
kleszcza na skórze. Zakażenie krętkiem 
borrelia następuje nie wcześniej niż 24 do 
48 godzin po wkłuciu pasożyta w skórę. 
Szybkie zauważenie obecności kleszcza 
i prawidłowe usunięcie go w jak najkrót-
szym czasie znacznie zmniejszają ryzyko 
zakażenia. Najbardziej znany objaw in-
fekcji pojawiający się po ukąszeniu przez 
kleszcza to rumień w kształcie okręgu, 
który pojawia się dookoła miejsca ukłu-
cia (rumień wędrujący). To typowy znak, 
że zostałeś zakażony krętkami borelii. 

Borelioza, cicha epidemia
TVP1 sobota 11.45

O zwierzętach i ludziach

Wojenne zoo
Film o Janie i Antoninie Żabińskich 

zaczyna się na kilka lat przed wojną, gdy 
warszawski ogród zoologiczny, którym 
kierowali, tętnił egzotycznym życiem. 
Pośród zwierząt mieszkali ludzie – ro-
dzina Żabińskich, których willa znajdo-
wała się w samym sercu placówki. Żyli 
w zgodzie z czworonogami, zapraszając 
ich na swoje salony. To była idealna ko-
egzystencja spajana miłością i fascyna-
cją. Ten sielankowy krajobraz zostaje 
brutalnie zniszczony wraz z wejściem 
wojsk niemieckich.

Podczas okupacji hitlerowskiej 
udzielili schronienia wielu ludziom, 
głównie Żydom. We wrześniu 1939 
roku, po ataku Niemiec, duża część 
zwierząt z warszawskiego zoo zginęła 
lub uciekła. Żabińscy udostępnili opu-
stoszałe pomieszczenia uciekinierom 
z getta. Willa na terenie zoo była nazy-
wana przez tych, którzy się w niej ukry-
wali „Domem pod zwariowaną gwiazdą” 
i Arką Noego, co podkreśla niezwykłość 
i niepowtarzalność atmosfery, która 

emanowała z tego cudownego miejsca 
w tamtym okrutnych czasach.

W dokumencie wykorzystano wy-
powiedzi świadków i ocalonych, a także 
materiały archiwalne. 

O zwierzętach i ludziach
TVP Kultura niedziela 22.45

Jan Żabiński (1897-1974), polski zoolog, fizjolog, 
popularyzator zoologii, wieloletni dyrektor 

Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, 
powstaniec warszawski.

HALO 
TV
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COVID-19: Walka z wirusem

Czego można 
nauczyć się od Chin

Dokumentalny film Discovery 
Channel, to opis działań podejmowa-
nych w Wuhan, zapis postępowania 
w czasie masowej kwarantanny, której 
poddano miliony ludzi. Z tych doświad-
czeń warto wyciągnąć wnioski, które 
w przyszłości mogą ułatwić walkę czło-
wieka z wirusem.

Zobaczycie, co działo się w mieście, 
które jako pierwsze poddano blokadzie, 
poznacie opinie lekarzy, naukowców, 
wolontariuszy i urzędników, którzy bra-

li udział w bitwie, mającej ocalić miasto.
Kraj. Świat.

Wuhan, gdzie w grudniu 2019 roku 
pojawiło się ognisko koronawirusa, było 
objęte kwarantanną od 23 stycznia do 8 
kwietnia – w tym czasie miasto było de 
facto objęte całkowitą blokadą.

Pierwsze przypadki koronawirusa 
stwierdzono w grudniu 2019 roku w Wuhan. 
„Global Times” podkreśla że Wuhan było 
pierwszym miejscem epidemii, ale nie ozna-
cza to, że było źródłem wirusa. 

Raport z 31 maja 2020 r.: na chiń-
skim kontynencie odnotowano łącznie 
83 017 potwierdzonych przypadków, 
78 307 zakażonych zostało wyleczo-
nych i wypisanych ze szpitala, a 4634 
osób zmarło. 

W czasie masowych testów na 
obecność koronawirusa SARS-CoV-2 
przeprowadzonych w Wuhan między 
14 maja a 1 czerwca 2020 roku (miasto 
liczy 11 mln mieszkańców, badaniom 
poddano 10 mln) nie wykryto żadnych 

objawowych zakażeń koronawirusem 
SARS-Cov-2, wykryto natomiast ok. 
300 zakażeń bezobjawowych – informu-
ją władze miasta.

Pierwszy potwierdzony przypadek za-
każenia koronawirusem w Polsce zanoto-
wano 4 marca 2020.

Do 14 lipca potwierdzono na świecie 
13 079 218 przypadków zakażenia koro-
nawirusem. Udokumentowano 572 662 
zgonów – informuje Europejskie Centrum 
Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC).

Borelioza, cicha epidemia

W kleszczach 
kleszcza

Borelioza (krętkowica kleszczowa, 
choroba z Lymeto) to choroba bakteryj-
na przenoszona przez kleszcze. Zakaże-
nie człowieka następuje poprzez ślinę lub 
wymiociny kleszcza. Choroba rozprze-
strzenia się po świecie w zastraszającym 
tempie! Nieleczona powoduje zapalenie 
stawów i mięśnia sercowego. Po latach 
może prowadzić do paraliżu twarzy oraz 
zapalenia opon mózgowych. 

W 2017 roku w Polsce zachorowało 
na nią 21 516 osób. 

Znakomicie zakamuflowany na 
czubku łodygi kleszcz cierpliwie – na-
wet przez wiele tygodni czeka na okazję. 
Jest uzbrojony w parę szczękoczułków 
oraz hypostom, przypominający har-
pun. Szczękoczułkami przebija skórę, 
a dzięki hypostomowi dostaje się do na-
czynia krwionośnego i żywi się krwią. 
Posiłek może trwać wiele dni. Kleszcz 
wtedy pęcznieje, osiągając nawet rozmiar 
orzeszka ziemnego. Ten miniaturowy 

wampir staje się groźny, dopiero gdy jest 
zakażony bakterią, a dokładniej krętkami 
borrelia burgdorferi. Właśnie to połącze-
nie – kleszcz i bakteria – powoduje roz-
przestrzenianie się boreliozy.

W przypadku ukąszenia bardzo 
istotną jest kwestia czasu pozostawania 
kleszcza na skórze. Zakażenie krętkiem 
borrelia następuje nie wcześniej niż 24 do 
48 godzin po wkłuciu pasożyta w skórę. 
Szybkie zauważenie obecności kleszcza 
i prawidłowe usunięcie go w jak najkrót-
szym czasie znacznie zmniejszają ryzyko 
zakażenia. Najbardziej znany objaw in-
fekcji pojawiający się po ukąszeniu przez 
kleszcza to rumień w kształcie okręgu, 
który pojawia się dookoła miejsca ukłu-
cia (rumień wędrujący). To typowy znak, 
że zostałeś zakażony krętkami borelii. 

Borelioza, cicha epidemia
TVP1 sobota 11.45

O zwierzętach i ludziach

Wojenne zoo
Film o Janie i Antoninie Żabińskich 

zaczyna się na kilka lat przed wojną, gdy 
warszawski ogród zoologiczny, którym 
kierowali, tętnił egzotycznym życiem. 
Pośród zwierząt mieszkali ludzie – ro-
dzina Żabińskich, których willa znajdo-
wała się w samym sercu placówki. Żyli 
w zgodzie z czworonogami, zapraszając 
ich na swoje salony. To była idealna ko-
egzystencja spajana miłością i fascyna-
cją. Ten sielankowy krajobraz zostaje 
brutalnie zniszczony wraz z wejściem 
wojsk niemieckich.

Podczas okupacji hitlerowskiej 
udzielili schronienia wielu ludziom, 
głównie Żydom. We wrześniu 1939 
roku, po ataku Niemiec, duża część 
zwierząt z warszawskiego zoo zginęła 
lub uciekła. Żabińscy udostępnili opu-
stoszałe pomieszczenia uciekinierom 
z getta. Willa na terenie zoo była nazy-
wana przez tych, którzy się w niej ukry-
wali „Domem pod zwariowaną gwiazdą” 
i Arką Noego, co podkreśla niezwykłość 
i niepowtarzalność atmosfery, która 

emanowała z tego cudownego miejsca 
w tamtym okrutnych czasach.

W dokumencie wykorzystano wy-
powiedzi świadków i ocalonych, a także 
materiały archiwalne. 

O zwierzętach i ludziach
TVP Kultura niedziela 22.45

Jan Żabiński (1897-1974), polski zoolog, fizjolog, 
popularyzator zoologii, wieloletni dyrektor 

Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, 
powstaniec warszawski.

HALO 
TV
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Wydawało się całkiem niegroźnie. Taki 
medialny news. Gdzieś tam w dalekich 
Chinach ludzie zapadają na zakaźną 
chorobę. Ale gdzie Chiny, Łomża i nasze 
małe podwórko? Potem okazało się, że wirus 
szybko wędruje. Włochy. Hiszpania, sąsiednie 
Niemcy… Blisko. Telewizja mówiła, że to tylko 
kwestia czasu, jak wirus pojawi się u nas. Ale 
Łomża taka mała, bezpieczna, daleko…

Pierwszy zakażony na zachodzie Pol-
ski. Osoby z kontaktu w szpitalach. Infor-
macje o najgorszym w mediach. Nowe za-
każenia. Są i u nas. Zaczęło się. Zamknięto 
szkoły, miejsca pracy, kościoły. Odmieni-
ła się nasza codzienność. Przestały dzia-
łać kluby seniora, domy kultury, znieru-
chomiał nasz Uniwersytet Złotego Wieku. 
Zawieszone zostały ciekawe zajęcia, które 
dawały nam tyle radości: treningi umysłu, 
komputery i nowe technologie, język an-
gielski, gimnastyka. Wspomnieniem tylko 
zostały spotkania Spacerkiem po Łomży, 
po naszych ulicach, placach, ale z przewod-
nikiem, z informacją, co tutaj było kiedyś 
i dlaczego to było takie ważne. Spacery po 
bliskich miejscach, kawa w miłym miejscu 
i towarzystwie gdzieś na rynku… W nie-
pamięć odeszły też zajęcia w naszych mu-
zeach, bibliotekach, Towarzystwie Nauko-
wym Wagów, Domku Pastora, wyjazdy do 
Akademii Trzeciego Wieku na Uniwer-
sytecie w Białymstoku. Odwołane zosta-
ły również koncerty, spektakle teatralne, 
wycieczki, planowane wcześniej wyjazdy 
do sanatoriów. Nasze plany, tak, jak plany 
wszystkich innych ludzi zrobiły: stop.

Senior i tak najczęściej jest samotny. 
Dzieci, albo są daleko, albo bliżej, ale za-
wsze bardzo pochłonięte swoim szybkim 
życiem. Wspólny czas jest, ale chcieliby-
śmy go znacznie więcej. Spotkania ze zna-
jomymi, przyjaciółmi, czerpanie z lokal-
nych propozycji to nasza codzienność. 

Czasami samo myślenie, że gdzieś mam 
pójść, wyjść do ludzi jest piękne. A spotka-
nie to już prawdziwa przyjemność! Wirus 
zabrał nam to. Wirus zabrał nam więcej. 
Prawie wszystko. 

Zamknięto przychodnie, kościoły, za-
brano nam szpital! Pojawił się wielki lęk, 
prawdziwy strach. Co będzie jeżeli zacho-
ruję? A jeśli stanie się coś złego moim naj-
bliższym, dzieciom, wnukom? Budziliśmy 
się i zasypialiśmy z trzepoczącym sercem. 
Każdego dnia powtarzano też słowo: izo-
lacja. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie 
zakazane zostały wszelkie kontakty, usta-
lono godziny robienia zakupów, nakazano 
zachowywać odległości od drugiego czło-
wieka, rękawiczki, maseczki, dezynfekcja. 
To było zrozumiałe, wiedzieliśmy, że tak 
trzeba ale to było takie trudne. Nie mogli-

śmy spotkać się nawet z najbliższymi. Sa-
motne święta … 

Ale powtarzaliśmy sobie: to musi mi-
nąć! Trzeba przetrzymać!. Odliczaliśmy 
każdy dzień. Staraliśmy się być silni, zdro-
wi i próbowaliśmy się uśmiechać mimo 
wszystko. Najważniejsze były rozmowy 
przez telefon. Komputer – to mailowe na-
rzędzie do kontaktu z bliskimi i ze świa-
tem, stanął na najważniejszym miejscu 
w domu, obok był telewizor i miły fotel, 
gdzie w trudnych chwilach przesuwali-
śmy koraliki w palcach prosząc o dobre ju-
tro. Każdy z nas próbował szukać jakiegoś 
zajęcia. Czegoś, co „zapełni” ręce i umysł. 
Porządkowaliśmy nasze biblioteczki, sta-
re fotografie, robiliśmy ciasta z zapomnia-
nych przepisów, z lamusa wyciągaliśmy 
włóczki i druty, albumy i przewodniki 

turystyczne układając plany, gdzie poje-
dziemy tego lata. Czas płynął… Pojawiły 
się dobre wiadomości! Nie było zakażeń 
u nas. Można było wyjść. To nic, że w ma-
sce. To dobrze, bo bezpiecznie. Znów 
można było się spotkać, chociaż na ulicy, 
można było pójść na spacer, do sklepu, do 
kościoła. Powoli wracało życie. Otwarte 
zostały granice, zaczęto ostrożnie organi-
zować uroczystości i imprezy. Powoli od-
zyskujemy szpital. Pojawiają się też, nie-
stety, nowe zakażenia. Słuchamy z obawą 
i lękiem prosząc, oby nie dotknęły nas 
i naszych bliskich. Przyzwyczailiśmy się 
do maseczek, rękawiczek, wiele zaleca-
nych czynności wykonujemy bezwied-
nie. Można tak żyć. Wierzymy jednak, że 
wróci pełna normalność i jeszcze będzie 
twórczo, radośnie i pięknie. B. Ś.

Epidemia, życie, nadzieja

Miasta przeznaczyły na ich reali-
zację w br. w Suwałkach – 60 tys. zł., 
a w Białymstoku – 75 tys. zł. Prezy-
denci obu miast bardzo pozytywnie 
oceniają wprowadzoną inicjatywę. 
A mieszkańcy?

- Młodzi i sprawni często nie ro-
zumieją, jak wiele drobnych napraw 
sprawia kłopot osobom starszym. I tu 
z pomocą przyjdzie Złota Rączka – fa-
chowiec. Pomysł zasługuje na uznanie 
– mówi Pani Maria z Białegostoku.

- Osoby starsze, często mieszkają-
ce samotnie, z niepełnosprawnościa-
mi, mające niskie emerytury mogą 
liczyć na wykonanie drobnej usłu-
gi bezpłatnie przez fachowca – Zło-

tą Rączkę. Trzeba tylko zadzwonić. 
Dziękujemy za taką inicjatywę – to 
natomiast zdanie Pana Dariusza z Su-
wałk. 

Łomżyńscy seniorzy – pomysło-
dawcy Złotej Rączki będą zabiegali 
w Urzędzie Miejskim o środki finan-
sowe na realizację projektu. Liczą na 
zrozumienie potrzeb i wsparcie śro-
dowiska osób starszych i ich najbliż-
szych przez władze miasta.

Jeśli inne miasta z powodzeniem 
wdrożyły projekt, a osoby starsze mogą 
liczyć na pomoc w drobnych napra-
wach, to dlaczego Złota Rączka nie mo-
głaby nieść pomocy także w Łomży?

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

G a z e t a  S e n i o r a

Czy łomżyńscy seniorzy 
skorzystają z usług Złotej Rączki?

VI
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Jak równoważyć interesy partyjne 
z interesem obywatela?

Pandemia stała się alibi dla 
wprowadzenia różnych niepo-
pularnych rozwiązań zwłaszcza 
w pracy instytucji publicznych, 
ochrony zdrowia (likwidacja 
szpitala w Łomży) szkolnictwie. 

Nie radzimy sobie z publicz-
ną służbą zdrowia oraz z kryzy-
sem klimatycznym. Uważam, że 
należy zwiększyć opodatkowanie 
najbogatszych i przedsiębiorców 
z kapitałem zagranicznym. Nie 
należy odchodzić od solidarno-
ści społecznej.

Nie mamy luksusu z podej-
mowanych decyzji administra-
cyjno - rządowych. Nie mamy 
elementarnego poczucia bezpie-
czeństwa. Bezpieczeństwo, jakie 
daje polityka społeczna, zastępu-
je podłość i cynizm. Sprawia, że 
możemy mieć na uwadze zasady 
moralne, zachowamy godność 
i wolność.

Czy za obecnych rządów 
zwiększyły się nakłady na służbę 
zdrowia, pensje pielęgniarek czy 
nauczycieli do wzrostu PKB i in-
flacji? 

Pytanie zadane prezydento-
wi Komorowskiemu jak kupić 
mieszkanie, jeżeli zarabia się dwa 
tysiące pięćset złotych nie straci-

ło na aktualności. Zostały złama-
ne rozmowy społeczne.

Oddajemy państwu część 
wolności w zamian za bezpie-
czeństwo. Państwo bezpieczeń-
stwa w pełni nam nie zapewnia.

Nie ma dziś solidarności bu-
dowanej na instytucjach pu-

blicznych. Nadmierna władza 
instytucji państwa nad zwykłym 
obywatelem. Brak możliwości 
kontroli organów państwa przez 
obywatela.

Istnieje za to solidarność mię-
dzy rządem i korporacjami oraz 
milionerami.

Czy po wyborach coś się 
zmieni? Uważam, że tak. Na-
dzieję pokładam w młodym po-
koleniu. Możemy zmieniać rząd, 
polityków, ale nie zmieniamy po-
lityki ekonomicznej. Najważniej-
szą stawką dzisiaj jest to, co bie-
rzemy za rzeczywistość.

Pojawił się koronawirus. PKB 
spada, rośnie dług. Jeżeli PKB trak-
tujemy poważnie, jak świętość, to 
z powodu kryzysu potrzebne są 
tymczasowe zmiany. Kapitał nigdy 
nie mówi dosyć. Korporacje zara-
biają miliardy i ciągle im mało, po-
zostają poza kontrolą społeczną.

Skoro udaje się wygrywać wy-
bory kupując wyborców, to po-
ważne plany gospodarcze mogą 
istnieć wyłącznie propagandowo.

Miało być milion mieszkań, 
powstało tysiąc. Milion samo-
chodów elektrycznych też się nie 
udało. Na elektrownię w Ostro-
łęce wydano ponad 2 mld zł 
i zawieszono budowę. A do tego 
Centralny Port Komunikacyjny, 
którego budowa ma trwać czter-
naście lat i ma pochłonąć dzie-
siątki miliardów złotych. Prze-
kop Mierzei Wiślanej.  Czy będą 
to sensownie wydane pieniądze? 
Analizy ekonomiczne pokazują, 
że to się nigdy nie zwróci.

Jeśli na jesieni przyjdzie dru-
ga fala pandemii, czy nie zapanu-
je chaos w służbie zdrowia? Przy-
kład leczenia specjalistycznego 
mieszkańców Łomży.

Zastanawiam się czy nowa 
rzeczywistość może być pełna 
szans a nie koszmarem naszego 
życia. Gdzie się kryje nadzieja?

STANISŁAW KASEJA

okiem seniora

Korzystając z wizyty minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej Marleny 
Maląg w województwie podlaskim, z tro-
ską o osoby najstarsze, Stanisław Kaseja, 
złożył na ręce Pani minister propozycję 
włączenia seniorów 80+ do Funduszu 
Medycznego finansowanego z budże-
tu państwa. I nie tylko. W piśmie swym 
sformułował kilka uwag dotyczących po-
lityki senioralnej. 

Poniżej publikujemy pełną treść pisma 
przekazanego minister rodziny, pracy i po-
lityki społecznej Marleny Maląg. 

„Łomża, 3 lipca 2020 r.
Pani Marlena Maląg 
Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej

PAKIET 
„EMERYTURA PLUS” 

Do pakietu „Emerytura Plus” propo-
nuję dodatkowo stworzyć specjalny Fun-
dusz Medyczny na leczenie seniorów 80+ 
z chorobami przewlekłymi oraz seniorów 
chorych onkologicznie, by wzmocnić ich 
stan zdrowia. 

Stworzenie specjalnego Funduszu 
Medycznego ma finansować leczenie cho-
rób, które wymagają długotrwałego i sta-

łego leczenia. Fundusz ten dodatkowo 
zabezpieczyłby na wypadek wybuchu np. 
epidemii koronawirusa. Generalnie byłby 
przeznaczony na ochronę zdrowia senio-
rów 80+, na leczenie trudnych przypad-
ków po to by skutecznie wzmocnić ochro-
nę zdrowia tej grupy społecznej. 

Utworzenie specjalnego Funduszu 
Medycznego dla seniorów 80+ zależy od 
rządu, ponieważ są to środki budżetowe. 
Do proponowanego Funduszu Medycz-
nego należy dodatkowo uwzględnić pa-
kiet onkologiczny. 

Jest to inwestycja w seniora, która jest 
niezbędna do jego samodzielnej egzysten-
cji. 

Trzynasta emerytura powinna obej-
mować seniorów, których przychód netto 
nie przekracza 5 000 złotych miesięcznie. 
Ma to stanowić rekompensatę waloryza-
cji % do wzrostu kwotowej cen ze szcze-
gólnym uwzględnieniem struktury kosz-
tów ponoszonych przez seniorów. 

Kluby i Domu Seniora wymagają 
zmian organizacyjnych i sposobu finan-
sowania. 

Przedstawione propozycje mają za-
pewnić normalność i godne życie senio-
rom "czwartego wieku". 

Uważam, że powinna się rozpocząć 
rzetelna praca nad ustawą o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych , która będzie sprawiedliwa 
i pozwoli na godne życie emerytom. Jed-
norazowa pomoc raz w roku jest niewy-
starczająca.  

Rząd powinien się zastanowić nad 
wprowadzeniem nowych stawek podat-
kowych dla osób o przychodzie powyżej 
300 tysięcy złotych rocznie - w wysokości 
40% oraz mających przychód roczny po-
wyżej 500 tysięcy złotych – w wysokości 
60%. 

Proponuję rozważyć dla seniorów 
80+ mających przychód netto do 3000 
złotych zerową stawkę podatkową, dla 
seniorów do lat 80 mających przychód 

netto do 5000 złotych stawkę podatko-
wą 20%. Ponadto zmniejszenie podatku 
VAT o wzrost wskaźnika inflacji żywno-
ści. 

Moim zdaniem grupa senioralna po-
winna być objęta solidaryzmem poli-
tycznym. Dla seniorów mających przy-
chód netto do 3000 złotych i 80+ zerowa 
stawka podatkowa. Dla seniorów do lat 
80 mających przychód netto do 5000 
stawka 10%. Zmniejszenie podatku VAT 
o wzrost wskaźnika inflacji na żywność. 

Jeszcze raz podkreślam, że grupa se-
nioralna powinna być objęta solidary-
zmem społecznym. 

Stanisław Kaseja"

Solidarność społeczna

Z apelem do minister 
Marleny Maląg

G a z e t a  S e n i o r a VII
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Grzeczność i cnota  
otwiera ludziom wrota. 

Gdyby dzieci wszystko miały,  
to by nigdy nie płakały.

Gdzie praca i pilność na straży,  
tam się bieda wejść nie waży.

Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień. 

Gdzie się z chęcią zejdzie praca,  
tam się hojnie trud opłaca

ZOFIA CIECIERSKA

Rozwój naszego kraju odbywa się 
głównie na poziomie lokalnym, sa-
morządowym. To właśnie on jest 
najbliżej mieszkańców, a tym samym 
zna dobrze specyfikę potrzeb lokalnej 
społeczności. Na przykładzie naszego 
miasta Łomża widać jak nasz pre-
zydent i samorząd zabiega o nowe 
inwestycje, by powstały i nie zostały 
utracone miejsca pracy.

Samorząd zajmuje się szkol-
nictwem i opieką społeczną, czego 
w sposób szczególny doświadczają 
seniorzy.

Kilkanaście lat temu publicznie 
powiedziałem: „Łomża jest miastem 
nowoczesnej myśli - przyszłości”, 
a dzisiaj dodaję: Mamy bardzo do-
bre szkolnictwo średnie. Łomżyńska 
młodzież podejmuje i kończy studia 
w najlepszych polskich uczelniach 
i nie wraca do miasta swego urodze-
nia. Zadaniem prezydenta i samo-
rządu jest stworzenie perspektyw 
dla tej młodzieży, by zechciała osie-
dlać się w naszym mieście, zakładać 
rodziny i podejmować pracę.

Prezydent i Rada Miasta stawia 
na to, co tu i teraz. Jest blisko nas. Na 
to, by naszym mieszkańcom żyło się 
dobrze na ich osiedlach, by czuli się 
zaopiekowani przez swoich przed-
stawicieli, których wybrali. Cieszy 
nas zieleń, parki, żłobki, przedszko-
la. Samorząd miasta stawia na po-
prawę jakości funkcjonowania ko-
munikacji naszych ulic.

Nie zapomina również o tych, 
którzy szczególnie potrzebują po-
mocy, o osobach starszych i samot-
nych tworząc kluby i domy aktyw-
ności.

Rząd powinien ułatwiać pracę 
samorządom poprzez odpowiednią 
legislację np.:

- podatki, w tym VAT,
- odciążenia w postaci np. ulgi 

dla mieszkańców i seniorów za 
śmieci.

Gdy porównuje się dane mie-
sięczne budżetu miasta to dostrze-
gamy, że kwiecień 2020 roku w sto-
sunku do kwietnia ubiegłego roku 
wygląda fatalnie. Stracono wpływy 
z tytułu udziału w podatkach PIT, 
CIT. 

Niemniej jednak sytuację fi-
nansową miasta Łomży na dzień 
dzisiejszy uważam za stabilną. Po-
zytywnie oceniam szukanie przez 
samorząd oszczędności, po to, by 
ta stabilność pozostała. Łomża nie 
musi brać kredytów (chwilówek) 
by regulować bieżące zobowiąza-
nia.

Miasto posiada środki opera-
cyjne na kredyty inwestycyjne, któ-
re podnoszą jakość życia mieszkań-
ców, napędzają gospodarkę, ratują 
miejsca pracy. Sukcesem dla miasta 
będzie utrzymanie tempa rozwoju 
przed pandemią.

Pytam, czy samorząd miasta 
Łomży da radę?

Mamy dwa światy, które się wza-
jemnie nie przenikają. Nie znamy 
stanu finansów państwa. Recesja 
PKB może osiągnąć 4-5%. 

Mamy duży pakiet pomocy so-
cjalnej, który nie zawsze trafia do 
potrzebujących.  Pytanie, czy da-
lej się zadłużać chroniąc i tworząc 
nowe miejsca pracy? Czy ciąć wy-
datki?

Samorząd musi zbudować do-
bry plan transformacji energetycz-
nej dla regionu:

- należy postawić na energetykę 
odnawialną - przydomowe instala-
cje wytwarzające energię elektrycz-
ną, izolację dachów i budynków.

- wyznaczyć ambitne cele trans-
formacji energetycznej do 2030 r.

Te przedsięwzięcia mogą być 
dofinansowane w ramach Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji. Jest to 
przeciwdziałanie kryzysowi klima-
tycznemu. 

Zespoły energetyczne może-
my podzielić na część toksyczną 
i perspektywiczną. Dalsza inte-
gracja energetyki z górnictwem 
jest nie do pogodzenia. Spółkom 
nieobciążonym węglowym bala-
stem łatwiej będzie się zrestruk-
turyzować  i pozyskać pieniądze 
na inwestycje w źródła odna-
wialne. Dalsze przedłużanie ich 
życia przez hojne dopłacanie do 
przestarzałej energetyki  i kopal-
ni powinno być jak najszybciej 
modyfikowane na podstawie 
szczegółowego planu rządu i jego 
restrukturyzacji.

Apeluję do członków Rady 
o współdziałanie. Skończmy z bez-
myślnymi i szkodliwymi podzia-
łami. Nasze lokalne sprawy będą 
łatwiejsze do rozwiązania, gdy bę-
dziemy o nich wspólnie rozmawiać. 
Pracujmy dla wspólnego dobra.

Należy rozważyć:
- zawieszenie zakazu handlu 

w niedzielę przestrzegając kodeksu 
pracy;

- utworzenie Domu Opieki Spo-
łecznej - dzienny dom dla seniorów 
potrzebujących dziennego wsparcia 
medycznego (pielęgniarki, lekarz);

- finansowanie budowy Via Bal-
tica w formule partnerstwa publicz-
nego;

- kwestie dalszego funkcjonowa-
nia Parku Przemysłowego. Stworze-
nie planu który regeneruje koszty,

- stworzenie centrum rozwoju 
lokalnego.

Mamy demokrację przedstawi-
cielską. Nasi przedstawiciele mają 
być elementem gwarancyjnym de-
mokracji.

Doświadczenia pandemii niech 
będą dla nas nowym wyzwaniem. 
Dostrzegamy konieczną potrzebę 
zmian w naszym codziennym życiu.

STANISŁAW KASEJA

Marysia  
o dobrym 

sercu 
Marysia to opiekunka porzuconych 
i bezdomnych kotów. Na swoim osie-
dlu, czyli w okolicy ul. Pięknej zbiera 
gromadki szarych, burych, łaciatych, 
czarnych i białych „ogonków”.  Zapew-
nia im fachową opiekę i pomoc. Jed-
nak w tej działalności nie pozostaje 
sama. Może liczyć na pomoc sąsiadki 
Eli, Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej oraz Lecznicy Zwierząt. 

Pracownicy spółdzielni bu-
dują domki noclegowe, panie 
pięknie je malują i ustawiają w za-
ciszne miejsca. Teren obsadzają 
zielenią. Tam kociaki mają spo-
kój. Co ważne, nie stwarzają pro-
blemu mieszkańcom osiedla. Jest 
to ich prawdziwe królestwo. 

Bez względu na pogodę, krzy-
we spojrzenia i uszczypliwości 
Marysia oraz Ela dokarmiają je. 
Wystarczy sygnał: „Aaa kotki 
dwa” lub „kici, kici”, a całe stadko 
gromadzi się w swojej stołówce. 
Obie panie robią to społecznie. 
Za własne pieniądze kupują kar-
mę. Dbają o zdrowie swoich pod-

opiecznych. Wożą do lecznicy, 
gdzie kociaki są badane, a także 
sterylizowane. 

Marysia oraz Ela dzięku-
ją wszystkim sponsorom i do-
broczyńcom. Bierzmy przykład 
z tych pań i pomagajmy opusz-
czonym zwierzętom. 

MARIA ROMANOWSKA 

strofy poetyckie

złote myśli

Zaraza
Pantomimo straszliwa
Skądżeś do nas przybyła?
Żeś cały świat swą wrogością przestraszyła.

Weszłaś do nas bez pytania,
bez żadnego zaproszenia. 
Narzuciłaś nam swą wolę, 
ot tak sobie, z zaskoczenia. 

Kto cię zrodził i wyhodował? 

Korono – wirusie.
Najzdrowszego zarażasz 
I w izolacji osadzasz. 

Zmuszałaś do maseczek, 
że brat brata nie poznaje. 
Moja droga pantomimo co to za obyczaje? 

Zmuszałaś do kwarantanny. 
Pozamykałaś zakłady,  szpitale i  szkoły. 

Leczyłaś tylko przez telefon. 
Cały świat jest Tobą przestraszony.

Zmuszałaś by żyć w oddaleniu od siebie, 

by nie można było usłużyć  nikomu w potrzebie. 

Czy długo jeszcze będziesz wśród nas gościła? 

Ile jeszcze miesięcy będziesz nas straszyła? 

Opuść naszą Europę. 
Idź tam gdzie pieprz rośnie. 
My chcemy być zdrowi. 
I w rodzinach żyć radośnie. 
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RÓŻNE/SPRZEDAM
Sprzedam duże bele sianokiszonki. Cena 
130 szt. Nowe Kupiski 60. Tel. 696 837808.

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

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

Camping LEŚNA POLANA w Boguszach 
woj. warm-maz. zaprasza na wypoczy-
nek pośród pięknego malowniczego lasu 
sosnowego z bezpośrednim 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 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 Łomży 
(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 

Tel. 606 878 444.

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 
k o m p u t e r o w e g o . 
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

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



Szanowni Czytelnicy, nie-
bawem zakończy się publika-
cja cyklu tekstów poświęconych 
pochodzeniu nazwisk mieszkań-
ców Łomży. Stale zachęcam do 
poszukiwania własnych korzeni, 
do upamiętniania dziejów rodów 
i rodzin łomżyńskich, gdyż, po-
znając ich historię, uważam, że 
warto to czynić, ponieważ współ-
cześni nosiciele nazwisk łomżyń-
skich są spadkobiercami wspa-
niałego dziedzictwa. Warto więc 
to dziedzictwo zachować i pielę-
gnować, wypełniając swój obo-
wiązek wobec przodków, przeka-
zywać je kolejnym pokoleniom. 

W Łomżyńskim Towarzy-
stwie Naukowym im. Wagów 
prowadzone są badania na te-
mat emigrantów z ziemi łomżyń-
skiej. Kontaktują się z nami oso-
by ze Stanów Zjednoczonych, 
które poszukują swoich korzeni, 
i wskazują, że są rodzinnie po-
wiązani z Łomżą i terenem histo-
rycznej ziemi łomżyńskiej. Sta-
le wspieramy ich w działaniach 
pomagających ustalić tożsamość. 
W związku z tym potrzebuje-
my dostępu do dokumentów: 
własnych Państwa opracowań 
o rodzinie, listów, pamiętników, 
kronik rodzinnych, świadectw 
szkolnych, dyplomów, zdjęć, 
wycinków prasowych itp., któ-
re mogą stanowić ważne źródło 
poznania. Zachęcam do użycza-
nia ich kopii jako materiałów do 
badań naukowych i opracowań, 
świadectw wspólnej łomżyńskiej 
przeszłości. Czekamy na Państwa 

w siedzibie ŁTN-u przy ul. Dłu-
giej 13 w Łomży. Polecam rów-
nież lekturę materiałów, jakie 
systematycznie umieszczamy na 
stronie internetowej: www.nam.
lomza.pl, na której odnotowa-
liśmy w ubiegłym tygodniu już 
100 tysięcy wejść. Za jej pośred-
nictwem pomogliśmy wielu oso-
bom w identyfikacji łomżyńskich 
korzeni, co stanowi nasz główny 
cel. Dlatego zachęcam do prze-
glądania materiałów źródłowych 
i opracowań, jakie ciągle na niej 
publikujemy. 

U
URBAN: Urban rajca, 1437, 

ŁT I 248; nazwisko utworzone 
od łac. urbanus ‘miejski, rzymski’, 
‘mieszkaniec miasta’ (za: SEM 
cz. 2., s. 130) [7].

URBANOWICZ: Jadwiga Urba-
nowicz 1742, LBŁc 82; nazwisko 
utworzone od por. Urban (za: 
SEM cz. 2., s. 130) formantem 
-owicz [3].

URBANO(W)SKI: Adam Urba-
nowski gospodarz 1809, KAUŁ 
299; nazwisko utworzone od n. 
m. Wlkp. Urbanowo, pozn., gm. 
Opalenica; Śl. Urbanowice, kat., 
gm.Tychy (za: SEM cz. 3., s. 207) 
formantem -ski [31].

Forma żeńska: Marianna 
Urbanoska 1792, KACŁ 1286.

URBAŃCZYK: Katarzyna 
Urbanczyk 1661, LBŁc 3543; na-
zwisko utworzone od por. Urban 
formantem -czyk.

(URBAŃSKI) Forma żeńska: 
Agnieszka Urbańska 1762, KA-
UŁc 333; nazwisko utworzone 
od n. m. Wlkp. Urbanowo, pozn., 
gm. Opalenica (za: SEM cz. 3., s. 
207) [3].

USIŃSKI, USZYŃSKI, UZIŃ-
SKI: Karol Uszyński 1754, LMŁ 
1845; Józef Kalasanty Uzinski 
1787, KACŁ 696; Franciszek 
Usiński 1791, KACŁ 1235; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Usza Mała, Wielka gm. Klukowo, 
pow. Wys. Maz. (por. NWHS, 
s. 181), też Tybory Uszyńskie 
łomż., gm. Kulesze Kościelne; 
formantem -yński [8].

Forma żeńska: Franciszka 
Usińska 1765, KAUŁ 622.

U S TA S I E ( W ) S K I / / U S TA -
SZEWSKI: Ignacy Ustasiewski 

szynkarz 1837, KUŁ 156; To-
masz Ustasiewski//Ustaszewski 
Szynkarz 1839, KUŁ 47; 1842, 
KUŁ 154; może nazwisko utwo-
rzone od ap. usta, psł. ustiti ‘po-
budzać’, też od im. Uściwoj, Eu-
stachy, August (por. NP2, s. 641) 
[43].

Forma żeńska: Julian-
na Alexndra Ustasieska 1831, 
KAUŁ 24.

UŚCI(E)ŃSKI: Albert Uscien-
ski 1648, LBŁ 2443; Stefan 
Uscinski 1728, LBŁ 638; nazwi-
sko utworzone od n. m. Uście-
niec (za: SHNO t. 2., s. 158) for-
mantem -ski.

W
WACHNO: Stanisława Wach-

no (dziecko panieńskie) 1868, 
KAZŁ 262; nazwisko utworzo-
ne od formy członu Więce- (Wa-
-ch+ no) (za: SEM cz. 1., s. 342; 
też od im. Bazyli, Wasyl, wsł. 
Wachno lub Wa-ch, Wa-ch+no 
formy im. Wawrzyniec, łac. Lau-
rentius od Laurentum ‘n. staro-
żytnej prowincji w centrum Italii’ 
(za: SEM cz. 2., s. 20, 134).

Przy kolejnym nazwisku 
warto się na moment zatrzy-
mać. Jego nosicielami byli znani 
przedstawiciele szlacheckiej ro-
dziny, pochodzenia pruskiego, 
których zasługi dla polskiej na-
uki zostały uznane i uhonorowa-
ne przez nadanie Łomżyńskiemu 
Towarzystwu Naukowemu imie-
nia Wagów, imienia dwóch zna-
mienitych braci Antoniego (zoo-
log, przyrodnik, pisarz) i Jakuba 
(polskiego przyrodnika), uro-
dzonych w Grabowie, pow. Kol-
no.

WAGA: szlachetnie urodzony 
Wielmożny Jan Waga profesor 
w Gimnazyum Łomżyńskiem //
szlachcic Professor przy Gymna-
zyum Woiewodzkim w Łomży 
1834, KUŁ 189; 1836, KUŁ 222; 
nazwisko utworzone od ap. waga 
‘urządzenie do ważenia; ciężar 
czegoś’ (za: NP2, s. 646), też od 
Maz. łomż. n. msc. Wagi, gm. 
Przytuły [2]. 

WAGNER: Krystyan Wagner 
mechanik 1836, KUŁ 221; na-
zwisko utworzone od n. os. Wä-
gner, ta od śrwniem. wagener, 
niem. Wagner ‘kołodziej, stel-

mach’ (za: NP2, s. 646) [20]
WALCZUK: Stanisław Wal-

czuk wyrobnik 1866, KAZŁ 83; 
nazwisko utworzone prawdopo-
dobnie od im. Walentyn, łac. Va-
lentius od Valens ‘mieszkaniec 
starożytnej prowincji Valentia’ 
(za: SEM cz. 2., s. 133) forman-
tem -uk [3].

WALEWICZ: Jakub Walewicz 
1743, LBŁc 145; nazwisko utwo-
rzone od n. os. Wal, od im. Wa-
lenty (za: NMK s. 391) forman-
tem -ewicz [1].

WALEWSKI: Aleksander Wa-
lewski 1868, KAZŁ 174; nazwi-
sko utworzone od n. m. Wlkp. 
Walewo, Walowo, Walewice, 
dziś Walew, płoc., gm. Daszy-
na; Młp. Walowice, dziś część 
wsi Wolica, krośn., gm. Jasło; 
Maz. Walewice, Walewo, dziś 
Walewice, skiern., gm. Biela-
wy; Krpłd. Walawa, przem., gm. 
Orły (za: SEM cz. 3., s. 208) for-
mantem -ski [14].

Forma żeńska: Józefa Walew-
ska 1868, KAŚŁ14.

WALICKI: Adam Walicki 1768, 
KAUŁ 929; nazwisko utworzone 
od n. os. Walik lub im. Walenty, 
Walerian (za: NMK s. 391) for-
mantem -cki [3].

WALIŃSKI: Szymon Waliń-
ski, włoscianin rolnik... w Łom-
życy zamieszkały 1830, KAUŁ 
43; nazwisko utworzone od im. 
na Wal-, typu Walenty, Walerian, 
lub od walić ‘burzyć, rozwalać; 
uderzać; sunąć powoli, ociężale’ 
(za: NP2, s. 648) formantem -iń-
ski [1]. 

Forma żeńska: Anna Wa-
linska córka włościanina 1842, 
WMZŁc 173.

WAŁKUSKI: Dominik Wał-
kuski 1737, LBŁ 27; nazwisko 
utworzone prawdopodobnie od 
por. Wałkuński lub od ap. wał-
karz ‘pilśniarz; bielący płótno’ 
(por. NP2, s. 651) [84].

Forma żeńska: Ewa Wałkuska 
1738, LBŁ 197.

WANIEWSKI: Bartłomiej Wa-
niewski 1691, LBŁ 1233; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Krpłd. 
Waniowice, Waniew, Waniewo, 
Waniów (za: SEM cz. 3., s. 208), 
też n. msc. Waniewo gm. Sokoły, 
pow. Wysokie Mazowieckie; for-
mantem -ski [5].

Forma żeńska: Marianna Wa-
niewska 1691, LBŁ 1233.

WAPLEWSKI: Łukasz Wa-
plewski 1719, LBŁ 99; nazwisko 
utworzone od n. msc. Waplewo 
elbl., gm. Stary Targ (za: NP2, s. 
653). 

Forma żeńska: Zofia Waplew-
ska 1724, LBŁ 344.

WARDA: Jakub Warda wło-
ścianin gospodarz 1843, KUŁc 
53; nazwisko utworzone od ap. 
warda ‘mańkut’ (za: SEM cz. 1., 
s. 334) lub od wardać ‘łazić’ (za: 
SHNO t. 2., s. 161).

WARECKI: Alexander Warec-
ki, Kowal… w Łomży zamiesz-
kały 1829, KAUŁ 208; nazwisko 
utworzone od n. m. Warta, mia-
sto sier. (za: NP2, s. 654) [3]. 

WASIK: Szymon Wasik 1626, 
LBŁc 160; nazwisko utworzone 
prawdopodobnie od formy im. 
Bazyli, Wasyl (za: SEM cz. 2., s. 
20) [23].

WASILE(W)SKI: Laurenty 
Wasilewski 1732, LBŁ 272; na-
zwisko utworzone od n. msc. 
Wasilewo (za: SHNO t. 2., s. 
162) formantem -ski [47].

Forma żeńska: Anna Wasi-
lewska 1830, KAUŁc 116.

WASZKIEWICZ: Felix Kle-
mens Waszkiewicz 1820, KAZŁ 
61; nazwisko utworzone praw-
dopodobnie od im. Wasko, Waś-
ko, Waszko od im. wsł. Wasyl (za: 
SHNO t. 2., s. 163) formantem 
-ewicz [17].

WAŚKIEWICZ: Francisz-
ka Waśkiewicz 1879, KOPŁ 7; 
nazwisko utworzone prawdo-
podobnie od Waśko, Waszko, 
zdrobnienia od Wasilij forman-
tem -ewicz [2].

WĄDOŁEK: Tomasz Wądo-
lek 1648, LBŁ 2487; nazwisko 
utworzone od ap. wądół ‘parów, 
wąwóz’ (za: SEM cz. 1., s. 336) 
formantem -ek.

WĄDOŁKOWSKI: Wojciech 
Wądołkowski 1879, KOPŁ 215; 
nazwisko utworzone od por. Wą-
dołek (za: NP2, s. 661); też od n. 
msc. Wądołki-Boćki, Stare gm. 
Zambrów (por. NWHS, s. 182) 
formantem -k+owski [1].

WĄDOŁOWSKI: Józef Wądo-
łowski żołnierz 1876, KAŚŁ 36; 
nazwisko utworzone od por. Wą-
dołek (za: NP2, s. 661) forman-
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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. 23)
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tem -owski lub n. msc. Wądoło-
wo (za: SHNO t. 2., s. 165) lub 
od n. msc. Maz. Chlewiotki-Wą-
dołowo, dziś Chlebiotki, ciech., 
gm. Nasielsk (za: SEM cz. 3., s. 
210) formantem -ski [103].

Forma żeńska: Anna Wądo-
łowska 1613, MBŁ 1267.

WĄDRAK: Jerzy Wądrak 1808, 
ADŁ; nazwisko utworzone od 
wędrować, też od niem. n. os. 
Wandrak, ta od Andreas, por. 
Wandrack, czes. Vondrák (za: 
NP2, s. 668, 652) formantem -ak 
[5].

Forma żeńska: Antonina Wą-
drakowna 1810, KAZŁ 325.

WĄSIK: Jadwiga Wąsik 1609, 
MBŁ 406; nazwisko utworzo-
ne od ap. wąs ‘puch na nasio-
nach niektórych roślin’ (za: SEM 
cz. 1., s. 336); też od ap. wąsik 
‘zdrobnienie od wąs’ (za: NMK 
s. 395) [9].

WĄSIKOWIC(Z): Jadwiga Wą-
sikowic 1608, MBŁ 165; Joanna 
Wąsikowicz 1616, LBŁ 51; na-
zwisko utworzone od por. Wąsik 
(za: SEM cz. 1., s. 336) forman-
tem -owic(z).

WĄSOWSKI: Leon Wojciech 
Wąsowski 1767, KAUŁ 801; 
nazwisko utworzone od n. m. 
Wlkp. Wąsowo, pozn., gm. Ku-
ślin; Młp. Wąsów, krak., gm. Ko-
niusza; Maz. Wąsowo, dziś Wą-
sewo, ostroł., gm. Wąsewo (za: 
SEM cz. 3, s. 210) formantem 
-ski [2].

Forma żeńska: Marianna Wą-
sowska 1773, KAUŁ 1232. 

WDZIĘKOŃSKI: Jakub Wdzie-
koński 1698, LBŁ 207; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wdziękoń 
Pierwszy, Drugi gm. Zambrów 
(por. NWHS, s. 182) formantem 
-ski [4].

WESOŁEK: Fryderyk Weso-
łek 1809, KAUŁ 290; nazwisko 
utworzone od n. os. Wesoły (za: 
NMK s. 397) formantem -ek.

Forma żeńska: Szarlota We-
sołkowna 1810, KAZŁ 270.

WESOŁO(W)SKI: Jan Weso-
lowski 1610, MBŁ 545; nazwisko 
utworzone od n. os. Wesoły lub 
od n. m. Wesoła, m. in. w pow. łę-
czyc., wieluń. lub n. m. Wesołów 
w pow. brzesk., czarnkow., wrze-
siń.; też Wesołowo,m. in. w pow. 
lubaw. i wileń. (zza: NMK s. 397) 
formantem -owski [18].

Forma żeńska: Anna Weso-
łowska 1641, LBŁ 1811.

WĘDRAK: Ludwika Teofila 
Wędrak 1829, KAUŁ 172; na-
zwisko utworzone może od ap. 
wendra ‘wędrówka, droga’ (za: 

SHNO t. 2., s. 166) formantem 
-ak; też por. Wądrak [5].

WĘGER: Nison Moszkowicz 
Węger muzykant 1827, APŁ z. 
169; nazwisko utworzone od por. 
Węgrzyn lub por. Węgrowski.

WĘGIERSKI: Franciszek Wę-
gierski 1608, MBŁ 157; nazwi-
sko utworzone od n. m. Wlkp. 
Węgry, kal., gm. Nowe Skalmie-
rzyce; Wegry, dziś Wegierki, 
pozn., gm. Wrzesnia; Węgierskie, 
pozn., gm. Kostrzyn (za: SEM cz. 
3., s. 211) formantem -ski.

WĘGROWCZYK: Idzk Zelko-
wicz Węgrowczyk 1827, APŁ z. 
169; może nazwisko utworzone 
od por. Węgrowski formantem 
-owczyk.

WĘGROWICZ: Eyzyk Niso-
nowicz Węgrowicz szewc 1828, 
APŁ z. 169; nazwisko utworzone 
od por. Węgrowski formantem 
-owicz.

Forma żeńska: Feyga Mosz-
kowa Węgrowiczowa wyrobnica 
1827, APŁ z. 169.

WĘGROWSKI: Zelk Herszko-
wicz Węgrowski 1832, APŁ z. 
169; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp. Węgry, dziś Wegier-
ki, pozn., gm. Września; Węgro-
wiec, pil., miasto (za: SEM cz. 3., 
s. 211) formantem -owski [50].

WĘGRZYN: Mateusz Węgrzyn 
1626, LBŁ 77; nazwisko utwo-
rzone od n. etn. Węgier. Nazwa 
Węgrów, ludu ugrofińskiego, po-
chodzi prawdopodobnie od tu-
reckiego onogur. ogur ‘dziesięć 
strzał’, czyli dziesięć plemion, po-
koleń (za: SEM cz. 4., s. 18) for-
mantem -yn.

WIECZORCZYK: Elżbieta Wie-
corczik 1644, LBŁ 2138; nazwi-
sko utworzone od por. Wieczo-
rek formantem -czyk.

WIECZOREK: Katarzyna Wie-
corek 1647, LBŁ 2401; nazwi-
sko utworzone od ap. wieczorek, 
zdrobnienie od wieczór lub od n. 
os. Wieczór formantem -ek (za: 
NMK s. 399) [44].

WIELECHOWSKI: Michał Wie-
lechowski 1735, LBŁ 486; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Wie-
lichowo pozn., gm. Wielichowo 
(za: NP2, s. 675) formantem -ski.

Forma żeńska: Barbara Wie-
lechowska 1690, LBŁ 1182.

WIELOCHOWSKI: Baltazar 
Wielochowski 1681, LBŁ 747; 
może nazwisko utworzone od n. 
m. Wielochowo pow. lidzb., gm. 
Lidzbark Warmiński (por. NP2, 
s. 675) formantem -ski. 

Forma żeńska: Eugenia Wie-
lochowska 1688, LBŁ 1043.

WIERCISZEWSKI: Franciszek 
Wierciszewski 1748, LMŁ 1400; 
nazwisko utworzone od n. msc. 
Wierciszewo łomż., gm. Wizna 
(por. NWHS, s. 182) formantem 
-ski [23].

WIERZBICKI: Johannes Vy-
erzbyeta f. d. Myslai Vyerzbiczki 
1560, RTA s. 156; Jakub Wierzbic-
ki 1626, LBŁ 255; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Młp. Wierzbica, 
kiel., gm. Tuczępy; Krpłd. Wirzbi-
ce (za: SEM cz. 3., s. 215); też od 
n. msc. Wierzbice (za: SHNO t. 
2., s. 171); też Maz. łomż. n. msc. 
Wierzbowo gm. Śniadowo, pow. 
Łomża (por. NWHS, s. 182-183) 
formantem -ski [17].

Forma żeńska: Leokadya 
Wierzbicka 1811, KAZŁ 444.

WIERZBOWSKI: Martinus 
Wierzbowski f. d. Abrahae Ma-
gnuszewski sui Juchaczki iudi-
cis Lomzensis 1568, RTA s. 209; 
nazwisko utworzone od n. m. 
Wierzbowa, Wierzbowo, Wierz-
bów (za: SHNO t. 2., s. 171) for-
mantem -ski [39].

Forma żeńska: Zuzanna 
Wierzbowska 1874, KAŚŁ 1.

WIĘCEK: Teresa Więcek 1746, 
LMŁ 1202; nazwisko utworzo-
ne od Więc-ek, Wię-c, formy im. 
Wacław, Więcesław (za: SEM cz. 
2, s. 132) [1].

WIĘC(Z)KOWICZ: Baltizar 
Więczkowicz kupiec łomżyń-
ski 1593, APŁ zbiór Kapicjana; 
Agnieszka Więckowicz 1617, 
LBŁc 636; nazwisko utworzone 
od por. Więcek (za: SEM cz. 2., s. 
132) formantem -owicz. 

WIĘC(Z)KOWSKI//WĘC-
KOWS K I / / W I E N CZ KOWS K I : 
Grzegorz Wienczkowski 1699, 
KAŚŁ 212; Adalbert Więczkow-
ski 1700, LBŁ 456; Stanisław 
Więckowski 1744, LMŁ 1138; 
nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp. Więckowice, pozn. gm. 
Dopiewo; Krpłd. Więckowi-
ce, przem., gm. Rożwienica (za: 
SEM cz. 3., s. 213) formantem 
-ski.

Forma żeńska: Zofia Więcz-
kowska 1700, LBŁ 456.

WILCZ: Antoni Wilcz Trakty-
ernik 1841, KUŁ 87; 1842, KUŁ 
157; nazwisko utworzone od ap. 
wilk ‘ssak drapieżny z rodziny 
psów’ (za: NP2, s. 682).

WILCZEK: Jakub Wilczek 
1685, LBŁ 895; nazwisko utwo-
rzone od por. Wilcz, też od ap. 
wilczek ‘koń maści wilczastej’ 
(za: SEM cz. 2., s. 342) [4].

Forma żeńska: Jerzyna Wilcz-
kowa 1710, LMŁ 324.

WILCZEŃSKI: Mateusz Wilczen-
ski 1765, KAUŁ 613; może nazwi-
sko utworzone od ap. wilk ‘ssak dra-
pieżny z rodziny psów’ (za: NP2, s. 
682) formantem -eński.

Forma żeńska: Małgorzata 
Wilczenska 1748, LBŁ 509.

WILCZEWSKI: Łukasz Wil-
czewski 1865, KAZŁ 183; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Wilki, 
Wilkowo (za: SHNO t. 2., s. 173) 
formantem -ewski [21].

Forma żeńska: Marianna Wil-
czewska 1765, KAUŁ 650.

(WILEŃSKI) Forma żeńska: 
Władysława Wileńska 1887, 
KOPŁ 175; nazwisko utworzone 
najpewniej od n. msc. Wilno mia-
sto Kresy Płn. (za: NP2, s. 683) 
formantem -ski [4].

WILIMCZYK: Marcin Wilim-
czyk piekarz w Łomży zamiesz-
kały 1818; APŁ, 18; nazwisko 
utworzone od germ. im. Wil-
helm, to od wil- ‘chęć, wola’ +  
helm ’hełm’ (za: NP2, s. 682) for-
mantem -yk [9].

WILK: Dorota Wilk 1660, 
LBŁ 3472; nazwisko utworzone 
od członu Wilko-, psł. vьlkь ‘wilk’ 
(za: SEM cz. 1., s. 342) [21].

WINKO: Franciszek Winko 
wyrobnik // Ewangelik Gospo-
darz 1837, KUŁc 198; 1839, 
KUŁc 37; nazwisko utworzone 
od podstawy win-, por. ap. wino 
‘napój otrzymywany przez fer-
mentację moszczu z winogron; 
kolor w kartach, pik’; winić, wina 
‘występek, błąd’, dawniej ‘kara 
pieniężna, grzywna’ (za: NP2, s. 
683-684) formantem -ko [35].

WINNIK: Antoni Winnik 1750, 
LMŁ 1540; nazwisko utworzone 
od ap. winnik ‘1. sprzedawca, wy-
twórca win; 2. winowajca’ (za: 
SHNO t. 2., s. 174).

WISKI//WIZKI: Aleksander 
Wiski 1870, KAŚŁ 43; Paweł 
Wizki ziemianin 1869, KAZŁ 
246; nazwisko utworzone od 
por. Wizna [16].

WIŚNIEWSKI//WISZNIEW-
SKI: Jakub Wisniewski 1604, 
LBŁ 570; Ignacy Wiszniew-
ski 1810, KAZŁ 347; nazwisko 
utworzone od n. m. Wlkp. Wi-
śniewo, pil., gm. Wągrowiec; 
Wiśniewa, konin., gm. Wilczyn; 
Młp. Wiszniowa, dziś Wiśniowa, 
tarnob., gm. Staszów; Wiśniów, 
siedl., gm. Stoczek Łukowski; 
Maz. Wiśniewo, ciech., gm. Wi-
śniewo; Wiśniewo, łomż., gm. 
Zambrów; Krpłd. Wisznia Bień-
kowa, Wisznia Sądowa (za: SEM 
cz. 3., s. 215), też Wiszniewo dziś 
Wiśniewo gm. Kołaki Kościel-

ne, pow. Zambrów; Wiśniówek 
gm. Czerwin i gm. Wysokie Ma-
zowieckie (por. NWHS, s. 183) 
formantem -ski lub n. os. Wisz-
nia, Wiśnia formantem -ewski 
(za: NMK s. 405) [207/6].

Forma żeńska: Ewa Wisniew-
ska 1611, MBŁ 841.

WISZOWATY: Franciszek Wi-
szowaty 1809, KAUŁ 229; na-
zwisko utworzone od wiszowaty 
‘badylowaty, kłączasty’, ap. wisz 
‘roślinność na mokrych łąkach’ 
(za: SEM cz. 1., s. 344), też od 
Maz. łomż. n. msc. Wiszowate 
gm. Grabowo, pow. Kolno (por. 
NWHS, s. 183) [16]. 

Forma żeńska: Joanna Wiszo-
wata 1814, KAZŁ 14.

WIT: Wit 1470, ŁT III 62; na-
zwisko utworzone od im. Wit, 
łac. Vituso niejasnej etymologii 
(za: SEM cz. 2., s. 137) [8].

WITEK: Zofia Witek 1618, 
LBŁ 858; nazwisko utworzone 
od Wit+ek, formy członu Wito- 
(za: SEM cz. 1., s. 344) lub od 
por. Wit.

WITKOW: Jan Witkow 1611, 
MBŁ 807; nazwisko utworzone 
od członu Wito- w im. Wito-sław 
(za: SEM cz. 1., s. 344); też od 
por. Wit, Witek.

WITKOWICZ: Mateusz Witko-
wicz 1617, LBŁ 756; nazwisko 
utworzone od por. Wit, Witkow.

WITKO(W)SKI: Marcin Wit-
kowski 1612, MBŁ 1072; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Wlkp. 
Witkowice, pozn., gm. Kaźmierz; 
skiern., gm. Brzeziny; częst., gm. 
Kłomnice; Młp. Witkowice, biel., 
gm. Kęty; Witkowice, dziś część 
wsi Raciborsko, krak., gm. Wie-
liczka; Krpłd. Witków, zamoj., 
gm. Dołhobyczów (za: SEM cz. 
3., s. 216) lub od n. msc. Witko-
wo w pow. gnieźnieńskim, toruń-
skim (za: NMKs. 406) forman-
tem -ski [53].

Forma żeńska: Dorota Wit-
kowska 1641, LBŁ 1857.
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Blisko 3,5 mln zł trafi do czterech 
podlaskich gmin na dofinansowanie 
budowy i remontów lokalnych tar-
gowisk, które powstaną w Lachowie 
(gmina Kolno), Tykocinie, Mońkach, 
a także Boćkach. Środki pochodzą 
z Europejskiego Funduszu Rolnego. 

- Wiemy, że targowiska miej-
skie są dobrym miejscem do 
tego, by lokalna przedsiębior-
czość wciąż się rozwijała. Chce-
my promować miejscowe pro-
dukty, z których przecież słynie 
województwo podlaskie. Dlate-
go ten konkurs został rozpisa-
ny w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich - mówi 
Artur Kosicki, marszałek woje-
wództwa Podlaskiego. 

Podkreślono również, iż jed-
nym z założeń utworzenia no-
wych targowisk miejskich jest 
równomierny i zrównoważo-
ny rozwój całego województwa 
podlaskiego.

- Bywa tak, że takie targowi-
ska to serce całej gminy. Właśnie 
z tych małych miejscowości sły-
nie województwo podlaskiego. 
One są piękne architektonicznie, 
a teraz jest ważne, by zostały oży-
wione pod względem gospodar-
czym- zaznacza marszałek.

Gmina Kolno zrealizuje pro-
jekt „Budowa Targowiska w La-
chowie”, a jego dofinansowanie 
wyniesie 673 947 zł. Inwestycja 
przede wszystkim ma być poważ-
nym wsparciem dla mniejszych 
producentów rolnych.

- Chcemy, by to był rynek, 
gdzie eksponowane są produkty 
lokalne, na którym mieszkańcy 
gminy Kolno, ale i nie tylko będą 
mogli je sprzedawać- mówi Józef 
Bogdan Wiśniewski wójt gminy 
Kolno.

Jak wskazuje wójt Bogdan 
Wiśniewski, gmina Kolno jest 
gminą typowo rolniczą, którą za-
mieszkuje 9 tys. mieszkańców. 
Targowisko w Lachowie ma być 
ofertą zarówno dla handlowców 
jak i konsumentów, a według 
miejscowych władz w związku 
na zapotrzebowanie podobnych 

przedsięwzięć, inwestycja z całą 
pewnością powinna się spraw-
dzić i spełnić oczekiwania. Warto 
podkreślić, iż nowe targowisko 
ma także rozbudzić i zaktywi-
zować lokalną społeczność oraz 
samą miejscowość Lachowo.

- Napływ ludności spowodu-
je, że będzie także zapotrzebo-
wanie na inne rodzaje działalno-
ści jak np. restauracje czy bary. 
Na pewno to wszystko będzie 
bardziej dynamiczne. Wiem, że 
mieszkańcy na to czekają - tłu-
maczy wójt gminy Kolno.

Ponadto, realizowane są rów-
nież działania, które mają na celu 
w swoisty sposób budować tożsa-
mość całej gminy. Zdaniem Józefa 
Bogdana Wiśniewskiego, znajduje 
się tu szereg miejsc turystycznie 
atrakcyjnych jak rzeka Pisa, cmen-
tarze z różnych epok historycz-
nych, linie umocnień z czasów 
II wojny światowej zarówno nie-
miecka jak i radziecka. Różnego 
rodzaju fortyfikacje czy bunkry.

- To trzeba w jakiś sposób za-
prezentować i przedstawić, bo 
naprawdę jest co pokazywać. 30 
sierpnia mamy obchody 100-le-
cia potyczki nad rzeką Wincen-
ta, która jest ostatnią częścią  
potyczką Bitwy Warszawskiej 
- „Cudu nad Wisłą”. Chcemy to 
miejsce również wyeksponować 
- tłumaczy wójt.

Zmiana przeznaczenia tere-
nu wiąże się również z pewną re-
witalizacją owego miejsca, które 
mieć ma ok. 2 tys. m kwadrato-
wych.

- Będą tam wiaty, zaadapto-
wany budynek gospodarczy, 
gdzie prezentowane zostaną to-
wary. Teren ma być ogrodzony 
i oświetlony. Te działania mają 
zmieniać otoczenie tworząc je 
bardziej estetycznym i funkcjo-
nalnym. To pozwoli na różne ak-
tywności gospodarcze przez co 
zwiększy się potencjał mieszkań-
ców jak i gminy Kolno - wskazuje 
Józef Bogdan Wiśniewski.

Z kolei Tykocin wybuduje 
targowisko miejskie pod nazwą. 

„Mój Rynek”. Kwota, jaką otrzy-
mało miasto wynosi równo 1 mln 
zł, a projekt konsultowany bę-
dzie z konserwatorem zabytków. 
Dzięki tym środkom powstanie 
targowisko i parking wraz z nie-
zbędną infrastrukturą. 

- To będzie miejsce, gdzie 
można zaprezentować  swoje 
produkty lokalne, a takich rolni-
ków mamy naprawdę dużo.  Są 
to osoby, które produkują m.in. 
sery, wyroby mięsne czy pieką 
własne pieczywo, więc spektrum 
jest bardzo szerokie - mówi Ma-
riusz Dudziński, burmistrz mia-
sta.

Tykocińskie targowisko słu-
żyć ma także do odpoczynku, ale 
i też do relaksu dla mieszkańców. 
Całość ma być zaprojektowana 
w ten sposób, by przeszywać i łą-
czyć miejsca handlowe z zielenią. 
W planach jest również wykona-
nie strefy relaksu dla dzieci.

Istotnym punktem w całym 
przedsięwzięciu jest nowy par-
king.

- W tym miejscu są trzy uli-
ce, gdzie zabudowa jest szerego-
wa. Dosyć mocno zbita. Musimy 
w każdym aspekcie pod uwagę 
brać nie tylko turystów, ale i spo-
łeczność, która na co dzień tam 
mieszka. Chcemy, by jedni i dru-
dzy byli zadowoleni z tego, co na 
dzień dzisiejszy tworzy się i bu-
duje w Tykocinie - wyjaśnia Ma-
riusz Dudziński.

Prace tykocińskiego „Mojego 
Rynku” rozpocząć się mają wio-
sną 2021 roku, gdyż do tego cza-
su lokalne władze skupić się chcą 
na konsultacjach oraz sprawach 
związanych z projektem. To po-
trzeba stworzenia odpowiednich 
dokumentów, do tego dochodzą 
wszelkiej maści pozwolenia na 
budowę czy procedury. Finalnie 
targowisko miejskie w Tykocinie 
ma zostać udostępnione na po-
czątku 2022 roku.

Dofinansowanie dostały rów-
nież dwie inne gminy, a mianowi-
cie Boćki oraz Mońki. Ta pierwsza 
otrzyma 809 812 zł na stworzenie 
Centrum Produktu Lokalnego, 
który powstać ma w miejscu roz-
budowanego Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Projekt zakłada po-
wstanie targowiska i budynku 
przeznaczonego na cele promocji 
lokalnych produktów. 

Natomiast do gminy Mońki 
trafi 954 450 zł. Dzięki dofinan-
sowaniu przebudowane i unowo-
cześnione zostanie targowisko 
przy ul. Kolejowej. 

W ramach drugiego naboru 
na budowę targowisk poprzez 
Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020, 
który trwał od 24 lutego 2020 r. 
do 23 kwietnia 2020, wpłynęło 9 
wniosków o przyznanie pomocy. 
Natomiast pozytywnie zweryfi-
kowano 6 wniosków. Ze względu 
na niewystarczającą ilość środ-
ków, które pochodzą z Europej-
skiego Funduszu Rolnego do-

finansowanie otrzymały cztery 
samorządy. Na decyzję o udzie-
leniu dotacji czekają jeszcze 
dwie gminy, czyli Ciechanowiec 
i Czeremcha. Jednakże wszystko 
wskazuje na to, iż w niedługim 
czasie również i w tych gminach 
powstać mogą nowe targowiska 
miejskie.

Sławiec 
pamiętamy!

“Miejsce uświęcone męczeńską krwią 
300 osób zamordowanych przez hitle-
rowskich oprawców”. Tak brzmi napis 
na głazie ustawionym w miejscu eg-
zekucji z 23 lipca 1943 roku. 

Profesor Krzysztof Sycho-
wicz:

„...Dla dzisiejszego pokole-
nia Sławiec, tak jak i Jeziorko, 
pozostają symbolami bohater-
stwa i bezprzykładnej ofiary zło-
żonej dla dobra najwyższego 
– Ojczyzny. Dziś kiedy pojęcie 
patriotyzmu i poświęcenia ule-
ga marginalizacji i w niektórych 
środowiskach traci na znacze-
niu, warto przypominać takie 
przykłady. Chociaż dziś nikt nie 
wymaga od nas umierania za Oj-
czyznę, to zarówno jej jak i prze-
szłym pokoleniom winni jeste-
śmy szacunek”. 

Mija 77 lat od mordu pod 
wsią Sławiec. O tej egzekucji Je-
rzy Smurzyński pisał: 

„...Nie ulega wątpliwości, że 
egzekucja w Sławcu była dziełem 

grupy Müllera. Podaje to doku-
ment Delegatury Rządu „Prze-
gląd ważniejszych wydarzeń 
w kraju z sierpnia 1943 roku.” 
O mordowaniu w Sławcu więź-
niów z łomżyńskiego więzienia 
mówi także „Meldunek z VI d” 
i opracowane na jego podsta-
wie depesze dla BBC i Świtu. 
W dokumentach tych czytamy 
m.in.: „W tymże czasie z wię-
zienia w Łomży zabrano oko-
ło 200 osób dawniej aresztowa-
nych, wywieziono do lasu pod 
wsią Sławiec i tam wymordowa-
no. Wśród wymordowanych pod 
Sławcem było dużo inteligencji 
m.in. księża…”

Grób w Sławcu jest obecnie 
otoczony metalowym płotkiem, 
wewnątrz którego znajduje się 
na podmurówce naturalny głaz 
z wyrytym napisem: „Miejsce 
uświęcone męczeńską krwią 300 
osób zamordowanych przez hi-
tlerowskich oprawców”. Z tyłu 
za głazem znajduje się metalowy 
krzyż, po obu stronach którego 
rosną dwa wysokie świerki. Do 
mogiły można dojść tylko pieszo. 

Cześć Ich pamięci!!!

Nowe targowiska w województwie.  
Ponad 673 tys. zł dla gminy Kolno
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Podlaski Urząd Wojewódzki rozdyspo-
nował 4,5 mln zł dla dzieci w pieczy 
zastępczej i domów pomocy społecz-
nej. 890 tys. zł przeznaczone są na 
dofinansowanie bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej, a ponad 
3,5 ml zł na wsparcie w ramach pro-
jektu „Wsparcie dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej w okresie epide-
mii COVID-19”

- W trudnym czasie epidemii 
koronawirusa rząd szczególnie 
troszczy się o osoby słabsze, stąd 
dodatkowa pomoc zarówno w ra-
mach systemu opieki społecznej, 
jak i wsparcia rodzin - mówił 
Bohdan Paszkowski, wojewoda 
podlaski. 

Dzięki przyznanym środkom 
w Łomży zakupionych zostanie 
łącznie 32 nowe komputery.

- Zestawy komputerowe zo-
staną zakupione dla 21 rodzin 
zastępczych w ilości 22 sztuk 
oraz dla Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej w ilości 10 
sztuk – informuje zastępca pre-
zydenta Andrzej Stypułkowski, 
który podpisał umowę z Boh-
danem Paszkowskim. Dodatko-
wo dla wszystkich zostaną zaku-
pione środki ochrony osobistej 
(maseczki, rękawiczki) i środ-
ki dezynfekcyjne, a w Placówce 
Opiekuńczo - Wychowawczej 
zakupione zostanie wyposażenie 
pokoju, który będzie miejscem 
kwarantanny/izolacji. Oprócz 
tego 46 tys. zł na bieżącą działal-
ność Domów Pomocy Społecz-
nej przy ul. Polowej.

Środki przyznane na działal-
ność domów pomocy społecznej 
przyznała minister rodziny, pra-
cy i polityki społecznej z rezerwy 
celowej budżetu państwa. Dota-
cje otrzymają wszystkie placówki 
w województwie podlaskim, tak-
że te, w których nie przebywają 
mieszkańcy „dotowani”.

Podczas podziału dofinan-
sowania brano pod uwagę licz-
bę miejsc w poszczególnych do-
mach pomocy społecznej oraz 
liczbę zatrudnionych pracowni-
ków w przeliczeniu na pełne eta-
ty. Wysokość dotacji z budżetu 
państwa stanowi nie więcej niż 
80 proc. kosztów realizacji zada-
nia. Natomiast wymagany jest 
udział własny samorządu w wy-
miarze co najmniej 20 proc. kosz-

tu realizacji zadania. Środki prze-
znaczone mogą być zarówno na 
samą działalność placówek, jak 
i wynagrodzenie pracowników. 

W ramach projektu „Wspar-
cie dzieci umieszczonych w pie-
czy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19” przeznaczone zosta-
ło blisko 3,5 mln zł. 

- Epidemia koronawirusa 
zmusiła nauczycieli i uczniów do 
przejścia na zdalne nauczanie. Ta 
forma pewnie będzie nam jeszcze 
towarzyszyła, ale mam nadzieję, 
że wkrótce będziemy mieli moż-
liwość bezpośredniego spotka-
nia w szkołach. Natomiast biorąc 
pod uwagę to, że rola nauki zdal-
nej znacznie się rozszerzyła, poja-
wił się projekt, który ma ułatwić 
dzieciom i młodzieży w pieczy 

zastępczej, zarówno u rodzin, jak 
i w placówkach, naukę w domach 
- powiedział wojewoda podlaski 
Bohdan Paszkowski.

Projekt „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastęp-
czej w okresie epidemii CO-
VID-19” jest realizowany w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014–2020.

Środki przeznaczone na reali-
zację projektu w województwie 
podlaskim wynoszą 3 549 300 zł 
i pochodzą z rezerwy celowej bu-
dżetu państwa, co stanowi 15,72 
proc. oraz z rezerwy celowej bu-
dżetu środków europejskich, co 
daje 84,28% proc.

Celem szczegółowym projek-
tu jest wsparcie dzieci w rodzin-

nych i instytucjonalnych podmio-
tach pieczy zastępczej w sytuacji 
zagrożenia epidemią choroby 
COVID-19 poprzez zakup wypo-
sażenia na cele realizowania zadań 
w trybie zdalnego nauczania m.in. 
zakup laptopów, komputerów sta-
cjonarnych, oprogramowania dla 
dzieci z niepełnosprawnościa-
mi czy sprzętu audiowizualnego. 
Dofinansowanie pozwoli rów-
nież na zakup środków ochrony 
indywidualnej takich jak masecz-
ki, rękawiczki jednorazowe i pły-
nów dezynfekcyjnych, a także za-
kup wyposażenia do organizacji 
miejsc kwarantanny/izolacji dla 
dzieci z pieczy zastępczej.

Odbiorcami wsparcia będą 
dzieci, także opiekunowie i ka-
dra wyłącznie w zakresie zaopa-
trzenia w środki ochrony oso-
bistej, umieszczone w różnych 
formach pieczy zastępczej, orga-
nizowanych przez jednostki sa-
morządu szczebla powiatowego 
i samorządu województwa. To 
m.in. placówki opiekuńczo-wy-
chowawcze, regionalne placów-
ki opiekuńczo-terapeutycznej, 
rodziny zastępcze i rodzinny do-
mów dziecka).

W województwie podlaskim 
pieczą zastępczą objętych jest 
1754 dzieci, z czego w instytucjo-
nalnej pieczy zastępczej (placów-
ki opiekuńczo-wychowawcze) 
przebywa 354 dzieci, w rodzinnej 
pieczy zastępczej (rodzinne domy 
dziecka i rodziny zastępcze) prze-
bywa łącznie 1400 dzieci (wg sta-
nu na dzień 31.12.2019 r.).

W ramach projektu „Wspar-
cie dzieci umieszczonych w pie-
czy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19” pomocą objętych 
zostanie ok. 3000 osób (dzieci, 
opiekunów, kadry).

Ponad 4 mln zł z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego przyznał zarząd woje-
wództwa  dla podlaskich gmin. Środki 
pochodzą z funduszy europejskich, 
a w ramach Lokalnych Grup Działania 
powstanie 15 projektów. Inwestycje 
zrealizowane zostaną m.in. w gminie 
Łomża, Piątnicy, Śniadowie, Wiźnie, 
a także w Miastkowie.

I tak gmina Łomża wspar-
cie zaoferuje uczniom i nauczy-
cielom Szkoły Podstawowej 
w Kupiskach, SP w Podgórzu i SP 
w Wygodzie. Uczniowie wezmą 
udział w zajęciach dodatkowych, 
a nauczyciele podniosą swoje 
kompetencje podczas szkoleń. 
Szkolne pracownie zostaną wy-
posażone w pomoce dydaktycz-
ne. Działania te będą kosztowały 
288 tys. zł, natomiast dofinanso-
wanie wynieść ma 273,5 tys. zł.

Gmina Śniadowo natomiast 
zrealizuje projekt skierowany do 

uczniów Szkoły Podstawowej 
w Szczepankowie. Zorganizuje 
dla nich zajęcia dodatkowe, wy-
jazd w ramach „Zielonej Szko-
ły” i wyjścia do instytucji kultu-
ralnych. Wyposaży pracownię 
fizyczno-chemiczną i kompu-
terową, a także kupi materiały 
dydaktyczne takie jak: podręcz-
niki, scenariusze zajęć czy mate-
riały multimedialne. Koszt tego 
projektu to 230,6 tys. zł. Dofi-
nansowanie z RPOWP to 219 
tys. zł.

Z kolei Fundacja Akade-
mia Nauki w Białymstoku wraz 
z gminą Piątnica skoncentrują 
się na pomocy uczniom i kadrze 
Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Piątnicy. Projekt obejmuje 
dodatkowe zajęcia dla uczniów, 
szkolenia z efektywnej nauki, 
warsztaty i szkolenia dla nauczy-
cieli oraz doposażenie szkoły 
w pomoce naukowe i sprzęt in-

formatyczny. W tym przypad-
ku koszt przedsięwzięcia wynosi 
328 tys. zł, dotacja to 303 tys. zł.

W przypadku gminy Wi-
zna projekt będzie skierowany 
do uczniów Szkoły Podstawo-
we w Rutkach i SP w Wiźnie. 

Wezmą oni udział w zajęciach 
dydaktyczno-wyrównawczych 
z języka angielskiego, zajęciach 
rozwijających kompetencje cy-
frowe, a ich nauczyciele w szko-
leniach. W ramach projektu zo-
staną doposażone pracownie 

w tych szkołach. Działania te 
będą kosztowały blisko 213 tys. 
zł, z czego dofinansowanie wy-
niesie 199,5 tys. zł.

Ostatni projekt zrealizuje 
gmina Miastkowo, a skorzystają 
z niego uczniowie i nauczyciele 
SP w Miastkowie. Do uczniów 
skierowane będą zajęcia dodat-
kowe, m.in.: z języka niemiec-
kiego, angielskiego, przyrody, 
wokalno- instrumentalne, mu-
zyczno-rytmiczne. Nauczycie-
le podniosą swoje kompetencje 
podczas szkoleń. Szkoła zy-
ska również wyposażenie, m.in. 
sprzęt komputerowy czy pomoce 
dydaktyczne. Wartość tego pro-
jektu wynosi 135 tys. zł, a dofi-
nansowanie z RPOWP stanowi 
127,5 tys. zł.

Wszystkie 15 projektów, któ-
re zrealizują podlaskie gminy 
warte są 5,8 mln zł, a dofinanso-
wanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego wynosi 4,4 mln zł.

Ponad 4 mln zł  z funduszy europejskich dla podlaskich gmin

Blisko 4,5 mln zł na wsparcie  
w związku z COVID-19



22 www.narew.infobezpieczeństwo

W Komendzie Miejskiej Policji 
w Łomży odbyła się uroczysta zbiór-
ka z okazji obchodów 101 rocznicy 
powstania Polskiej Policji. Policjanci 
otrzymali awanse na wyższe stopnie 
służbowe. Była to również okazja, 
aby podziękować funkcjonariuszom 
i pracownikom Policji za ich codzien-
ne zaangażowanie i służbę na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców po-
wiatu łomżyńskiego.

Policja Państwowa została 
powołana ustawą Sejmu II Rze-
czypospolitej z 24 lipca 1919 r. 
Na pamiątkę tego wydarzenia 
łomżyńscy policjanci obchodzi-
li uroczystość 101 rocznicy po-
wstania Polskiej Policji. W tym 
roku obchodzona jest również 
95 rocznica służby kobiet w po-
licyjnej formacji.

Uroczysta zbiórka odbyła się 
w budynku Komendy Miejskiej 
Policji w Łomży. Poprzedzo-
na była Mszą Świętą w intencji 
łomżyńskich funkcjonariuszy, 
pracowników Policji i ich rodzin, celebro-
waną przez Biskupa Łomżyńskiego Janu-
sza Stepnowskiego. W policyjnym święcie 
uczestniczył Prezydent Miasta Łomży – 
Pan Mariusz Chrzanowski, który przekazał 
mundurowym wiele ciepłych słów i podzię-
kowań za ich pracę na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców miasta.

Podziękowania wszystkim policjant-
kom i policjantom oraz pracownikom 
Policji, złożył Komendant Miejski Poli-
cji w Łomży młodszy inspektor Krzysztof 
Woźniewski. Docenił ich zaangażowanie, 

codzienną pomoc i zapewnianie bezpie-
czeństwa, szczególnie w okresie, w którym 
na mundurowych spoczywały dodatkowe 
zadania związane z COVID -19. Gratulo-
wał awansów i życzył wszystkim dalszych 
sukcesów w służbie i życiu rodzinnym. 
W tym roku, awanse otrzymało 111 mun-
durowych z łomżyńskiej jednostki. Awans 
na stopień młodszego inspektora Policji 
odebrał też I Zastępca Komendanta Miej-
skiego Policji w Łomży – podinspektor 
Krzysztof Sewioło. Odczytany został rów-
nież list skierowany do funkcjonariuszy 

i pracowników Policji przez Komendanta 
Głównego Policji generalnego inspektora 
Jarosława Szymczyka.

W trakcie uroczystej zbiórki przywitano 
nowego kapelana łomżyńskich policjantów 
– księdza Pawła Gralę, który będzie pełnił 
posługę duszpasterską wśród funkcjonariu-
szy. Komendant Miejski Policji - młodszy 
inspektor Krzysztof Woźniewski, serdecz-
nie i ciepło podziękował także jednej z wie-
loletnich pracownic Policji, która po 25 la-
tach pracy na rzecz łomżyńskiej jednostki 
odchodzi na zasłużoną emeryturę.

Kolejni kierowcy  
stracili prawo 

jazdy
Troje kierowców straciło prawo jazdy. 
Wszyscy przekroczyli prędkość o ponad 
50 km/h w obszarze zabudowanym. 
Miejsca kontroli na drodze krajowej nr 
61, zostały wskazane przez internautów 
na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa.

Policjanci z łomżyńskiej „dro-
gówki” zatrzymali troje kierowców, 
którzy przekroczyli dozwoloną 
prędkość w obszarze zabudowanym 
o ponad 50km/h. Jako pierwszy do 
kontroli został zatrzymany 65 – letni 
kierujący volkswagenem, który nie 
zważając na ograniczenie prędkości, 
w Miastkowie miał na liczniku o 60 
km/h za dużo. Następnie w Zaru-
ziu, do kontroli zatrzymany został 
mężczyzna kierujący fordem. 35-la-
tek jechał z prędkością 126 km/h, 
przekraczając tym samym dozwolo-
ną prędkość na tym odcinku drogi 
o 76 km/h. W tym samym miejscu 
kilka godzin później zatrzymana zo-
stała do kontroli także 37-latka, któ-
ra kierowała seatem. Kobieta jechała 
z prędkością o 52 km/h większą niż 
dozwolona w obszarze zabudowa-
nym. Wszystkim zatrzymane zosta-
ło prawo jazdy. 

Kontrole prędkości na drodze 
krajowej nr 61, odbywają się m.in. 
w związku ze zgłoszeniami nanoszo-
nymi przez mieszkańców tych miej-
scowości na Krajowej Mapie Zagro-
żeń Bezpieczeństwa.

Policjanci apelują o rozsądek na 
drodze i przestrzeganie przepisów 
ruchu drogowego.

Pomimo trwających wakacji, a więc okresu, kie-
dy z radością możemy korzystać z letniego wy-
poczynku, oszuści starają się wykorzystać nasz 
dobry nastrój i uśpioną ostrożność. Pojawia się 
coraz więcej doniesień medialnych dotyczących 
oszustw metodą „na bon turystyczny”. Polski 
Bon Turystyczny to forma wsparcia finansowe-
go polskich rodzin z dziećmi, a także krajowej 
branży turystycznej. Został wprowadzony przez 
polski rząd w związku z trudną sytuacją tego 
sektora wywołaną epidemią Covid-19.

Przestępcy wykorzystują każdą okazję, 
aby wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. 
Obecnie na celowniku oszustów znajdują 
się osoby, które mogą być rodzicami mało-
letnich dzieci. Sprawcy dzwonią do poten-
cjalnych ofiar i podając się, np. za pracow-
ników Ministerstwa Rozwoju, zachęcają 
do skorzystania ze "specjalnej oferty na 
voucher urlopowy", informując, że warun-
kiem przysłania vouchera, jest wpłacenie 
na podane konto, pieniędzy za dodatkowe 
4 dni pobytu na wakacjach (rzekomo 3 dni 
są za darmo w ramach bonu).

Jeszcze inny "model" oszustwa opisu-
ją banki, do których docierają sygnały, że 
oszuści proszą o zalogowanie się na stro-

nie internetowej i wpłatę części kosztów 
wyjazdu. Co więcej, mogą prosić o poda-
nie loginu i hasła do bankowości interne-
towej lub danych karty płatniczej.

Należy pamiętać, że: nigdy, pod żad-
nym pozorem, nie ujawniamy danych 
umożliwiających zalogowanie się do 
bankowości elektronicznej (login, ha-

sło), wiarygodne i prawdziwe informa-
cje na temat bonu turystycznego znaj-
dują się na stronie bonturystyczny.gov.pl 
i oficjalnych stronach Ministerstwa Roz-
woju i Polskiej Organizacji Turystycz-
nej, pracownicy żadnego z ministerstw 
nie dzwonią do nikogo ze "specjalną 
ofertą" wypoczynku wakacyjnego, Pol-

ski Bon Turystyczny przysługuje wy-
łącznie na dzieci do 18. roku życia i bę-
dzie można aktywować go samodzielnie 
w systemie PUE ZUS, co jasno wynika 
z komunikatów i informacji przekazy-
wanych przez Ministerstwo Rozwoju. 
Bon turystyczny nie będzie miał formy 
gotówkowej, środki nie będą wpłaca-
ne na konta rodziców. Będzie to cyfro-
we świadczenie udzielane przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, z którego 
rozliczać będą się mogli przedsiębiorcy 
turystyczni lub organizacje pożytku pu-
blicznego, które zarejestrują się w Pol-
skiej Organizacji Turystycznej.

Pamiętajmy więc o tych prostych za-
sadach i bądźmy bezpieczni, dzięki swo-
im przemyślanym zachowaniom, zarówno 
w cyfrowej rzeczywistości, jak i codzien-
nych czynnościach.

Pamiętajmy, że przestępcy uciekają się 
do różnych metod, wymyślając historie, 
wysyłają maile i SMS-y, dzwonią, straszą 
lub proszą o pomoc.

Zawsze przed podjęciem decyzji 
o przesłaniu jakichkolwiek pieniędzy, 
warto doradzić się innej osoby, dokonać 
sprawdzenia na oficjalnej stronie instytu-
cji lub skorzystać z pomocy Policji.

 Uwaga na oszustów i metodą „Na bon turystyczny”

Święto Policji, odznaczenia, 
awanse i nowy kapelan
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Łomżyńscy kryminalni zatrzymali 
podejrzanego o kradzież zabezpie-
czonych linką rowerów. Łączne straty 
oszacowano na kwotę około 4300 zło-
tych. 31-latek usłyszał już zarzuty. Za 
kradzież z włamaniem grozi kara do 
10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału 
Kryminalnego łomżyńskiej ko-
mendy zatrzymali w czwartek, 

31-letniego mieszkańca Łomży 
podejrzanego o kradzież trzech 
rowerów. Do zdarzeń doszło na 
początku lipca na dwóch łom-
żyńskich osiedlach. Jak ustalili 
policjanci, sprawca pod osłoną 
nocy, po przecięciu linek an-
tykradzieżowych, ukradł dwa 
rowery stojące przy jednym 
z bloków mieszkalnych. Kolej-

ny jednoślad zniknął w ten sam 
sposób, dwie noce później z in-
nej ulicy. Pokrzywdzeni osza-
cowali straty na kwotę około 
4300 zł. 

Mężczyzna usłyszał zarzuty 
kradzieży z włamaniem popeł-
nionej w warunkach recydywy. 
Za to przestępstwo grozi kara do 
10 lat pozbawienia wolności. 

Złodziej rowerów w rękach policji

Prokuratura Okręgowa w Łomży,że 
prowadzi śledztwo przeciwko Da-
riuszowi Grzegorzowi P., któremu 
przedstawiono zarzut zabójstwa ze 
szczególnym okrucieństwem Grzego-
rza Romana Sz., tj. popełnienie czynu 
z art. 148 § 2 pkt 1 k.k.

Rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Łomży poinformo-
wał, że do zdarzenia doszło w dniu 
12 lipca 2020 roku w Ośrodku 
„Przystanek w Drodze” Caritas 
Diecezji Łomżyńskiej w Czer-
wonym Borze, woj. podlaskiego. 

Około godziny 3.00 w jednym 
z domków mieszkalnych znajdują-
cych się na terenie ośrodka podej-
rzany, działając w zamiarze bezpo-
średnim, co najmniej kilkukrotnie 
uderzył Grzegorza Romana Sz. 
trzonkiem od siekiery w okolice 
głowy i twarzoczaszki, tułów plecy 
i klatkę piersiową, a ponadto dusił 
pokrzywdzonego, co skutkowało 
jego zgonem.

Podejrzany Dariusz Grzegorz 
P. nie przyznał się do popełnienia 
zarzucanego mu czynu, przedsta-

wiając wersje wydarzeń niezgod-
ną z poczynionymi w toku śledz-
twa ustaleniami.

Na wniosek prokuratora Sąd 
Rejonowy w Łomży zastosował 
wobec podejrzanego środek za-
pobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania na okres 3 
miesięcy.

Za zarzucany Dariuszowi 
Grzegorzowi P. czyn grozi kara 
pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 12 do dożywotnie-
go pozbawienia wolności.

Potrącenie na przejściu 
dla pieszych na Szosie 

Zambrowskiej
Od początku roku, do piątku 24 lipca policjanci z Komendy Miejskiej Policji 
w Łomży odnotowali 3 wypadki z udziałem osób pieszych. Dwie osoby zginęły a, 
jedna osoba została ranna. Te statystyki nie są już aktualne, ponieważ w piątek 
około  godziny 9:50 w Łomży doszło do kolejnego wypadku z udziałem niechro-
nionego uczestnika ruchu drogowego. 

Zdarzenie miało miejsce w Łomży na przejściu dla pieszych znaj-
dującym się na skrzyżowaniu ul. Księżnej Anny z Szosą Zambrowską. 
Poszkodowany trafił do szpitala. Dokładne okoliczności zdarzenia 
ustalają policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. W miejscu wypadku 
nie ma utrudnień. 

W niedzielę 26 lipca, doszło do kolejnego zdarzenia. Tym razem 
przy rondzie Św. Brunona kierujący fordem potrącił dwie rowerzyst-
ki, które z obrażeniami trafiły do szpitala. 

Jak do lasu, to 
z rozsądkiem 

Policjanci z Wydziału Prewencji Ko-
mendy Miejskiej Policji w Łomży 
zwracają uwagę na zasady bezpie-
czeństwa podczas wakacyjnych wy-
praw do lasu czy na grzybobranie. 
W tym okresie, wiele osób zapomina 
o podstawowych zasadach bezpie-
czeństwa i traci orientację w tere-
nie.

Przygotowując się na wyjście 
do lasu należy pamiętać o zasa-
dach bezpieczeństwa. Podczas 
przebywania w lesie łatwo stracić 
orientację w terenie i zgubić się. 
Oto kilka zasad przekazanych 
przez funkcjonariuszy z Wydzia-
łu Prewencji dla miłośników le-
śnych wypraw:

- przed wyjściem należy po-
informować bliskich o wyprawie 
do lasu oraz wskazać im okolicę, 
w której będziemy przebywać;

- należy określić kiedy zamie-
rzamy wrócić;

- należy zabrać ze sobą do lasu 
telefon komórkowy z naładowa-
ną baterią;

- należy kontrolować i zapa-
miętywać punkty odniesienia, 
albo nawet oznaczać je, tak aby 
bez problemu znaleźć drogę po-
wrotną do miejsca, z którego wy-
ruszyliśmy;

- nie należy wychodzić do 
lasu po zmierzchu oraz w złą po-
godę;

- do lasu najlepiej wybierać się 
w kilka osób; kiedy jedna z nich się 
zgubi w lesie należy o tym fakcie 
powiadomić NAJBLIŻSZĄ jed-
nostkę Policji, by rozpocząć akcję 
poszukiwawczą jak najszybciej;

- dobrze też mieć jaskrawe 
ubranie, a najlepiej posiadać 
ze sobą elementy odblaskowe, 
które mogą się okazać bardzo 
pomocne w razie akcji poszuki-
wawczej.

Zabił z zimną krwią. Dariusz P. usłyszał zarzut 
zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem
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