
Akt notarialny został podpisany 
i wszystkie formalności są już dopeł-
nione. Sąd Okręgowy w Łomży miesz-
czący się przy ulicy Dwornej 16 zyskał 
nową nieruchomość. To sąsiadujący 
z nim budynek po istniejącym tam do 
niedawna banku, a w zasadzie - z hi-
storycznego punktu widzenia - po kil-
ku bankach. W zabytkowej kamienicy 
przed laty mieścił się Rosyjski Bank 
Państwa. Dzięki zgodzie Ministerstwa 
Sprawiedliwości bank zyska 2 tys. 
metrów kwadratowych  nowej po-
wierzchni. Jak przekonywał podczas 
konferencji prasowej wiceminister 
sprawiedliwości Michał Woś, w pełni 
zaspokoi to potrzeby Sądu Okręgowe-
go w Łomży. 

- Zgoda na zakup nierucho-
mości dla Sądu Okręgowego 
w Łomży była jedną z pierw-
szych decyzji, jaką mogłem pod-
pisać  obejmując swoje obowiąz-
ki wiceministra sprawiedliwości 
– podkreślił wiceminister spra-

wiedliwości Michał Woś, na kon-
ferencji prasowej przed głównym 
budynkiem Sądu Okręgowego 
w Łomży. 

Sąd Okręgowy będzie miał 
o 1900 metrów więcej po-
wierzchni biurowej, a dodatko-
wo 200-metrowy budynek go-
spodarczy. Według prezesa Sądu 
Okręgowego w Łomży Jana 
Leszczewskiego, niemożliwe 
stało się możliwe. 

- Od lat zabiegaliśmy o roz-
budowę sądu, a w zasadzie uzy-
skanie budynku po byłym ban-
ku. Zwróciłem się do pani poseł 
Aleksandry Szczudło z prośbą 
o poparcie naszych starań w mi-
nisterstwie. Wreszcie nadarzy-
ła się okazja. Dzięki pozytywnej 
decyzji ministerstwa staliśmy się 
właścicielem nieruchomości – 
tłumaczył Jan Leszczewski.

Chwała 
bohaterom

Jak co roku, 1 marca, obchodzimy 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. Polskie święto państwo-
we, które upamiętnia żołnierzy anty-
komunistycznego i niepodległościo-
wego podziemia. „Żołnierze wyklęci” 
stoczyli wiele bitew na Ziemi Łomżyń-
skiej, jak również na terenie całego 
województwa podlaskiego.  

Święto ustanowiono w 2011 
r. na mocy ustawy Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej. Datę wy-
brano nieprzypadkowo. 1 marca 
1951 roku w więzieniu moko-
towskim w Warszawie wyko-
nano wyrok śmierci na siedmiu 
członkach IV Zarządu Głównego 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawi-
słość”. Byli              to ostatni ogól-
nopolscy koordynatorzy walki 
z sowiecką okupacją. 

„Żołnierze wyklęci” byli wo-
jownikami o wolną i niepodle-
głą Polskę, którzy w latach 1944-
1947 walczyli z nową władzą 
komunistyczną w Polsce oraz so-
wieckimi służbami, które terrory-
zowały Polaków.

W wyniku zakończenia II 
wojny światowej i porozumie-
nia aliantów w Jałcie i Poczdamie 
w 1945 r. Polska miała być czę-
ścią sowieckiej strefy wpływów. 
Nasz kraj stawał się państwem sa-

telickim i wasalem Związku Ra-
dzieckiego. Jednocześnie władzę 
w Polsce zdobyła partia komuni-
styczna. Było to możliwe dzięki 
sfałszowaniu wyborów w 1947 r. 
i stosowaniu masowych represji 

przez Sowietów. Tylko dzięki sil-
nemu poparciu Moskwy komu-
niści utrzymali władzę w Polsce.

Wielu Polaków chciało żyć 
w wolnym kraju po zakończeniu 
krwawej wojny z nazistowskimi 

Niemcami. Dzięki silnemu opo-
rowi „żołnierzy wyklętych” oraz 
przyzwoitej i odważnej postawie 
kościoła katolickiego komunizm 
w Polsce i tak był łagodniejszy niż 
system komunistyczny w innych 
krajach "bloku wschodniego" jak 
w NRD, Rumunii, Jugosławii czy 
w samym ZSRR. Szczególnie 
było to widać po tzw. odwilży, 
która nastąpiła po śmierci dykta-
tora Józefa Stalina.

„Żołnierzy wyklętych” było oko-
ło 120-180 tysięcy w latach 1944-
1947 r. Ostatnim z nich był Józef 
Franczak, ps. „Lalek”, który zginął 
w bitwie pod Piaskami w wojewódz-
twie lubelskim w 1963 r., osiemna-
ście lat po zakończeniu wojny.
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Brygada Podlaska Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, powiat łomżyński, maj 1947 r., zbiory prywatne 

Niemożliwe stało się możliwe
Sąd Okręgowy w Łomży właścicielem budynku po bankach

Od lewej wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, Joanna Truszkowska dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży,  
Aleksandra Szczudło poseł na Sejm RP i Jan Leszczewski prezes Sądu Okręgowego w Łomży



W Szpitalu Wojewódzkim im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 
trwają szczepienia przeciwko CO-
VID-19. W ramach Narodowego Pro-
gramu Szczepień, w łomżyńskiej pla-
cówce podano w sumie blisko 2,6 tys. 
dawek szczepionki. Zarówno I, jak i II 
dawki. 

Do tej pory dwiema dawka-
mi zaszczepiono 642 pracowni-
ków Szpitala Wojewódzkiego zaś 
jedną 689. W bieżącym tygodniu 
łomżyńska placówka planuje po-
dać jeszcze 60 drugich dawek pa-
cjentom z tzw. grupy zero.

- Były pewne problemy z do-
stawami, ale otrzymaliśmy już 
informację, że te szczepionki do 
nas dotrą. Na przyszły tydzień 
chcemy zaszczepić drugą daw-
ką kolejne 30 osób z tej grupy - 
mówi Jolanta Gryc, koordynator 
szczepień w Szpitalu Wojewódz-
kim im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Łomży.

Jak zaznacza Jolanta Gryc je-
śli chodzi o szczepienia seniorów 
, przeprowadzane są one według 
terminarza, a więc 30 osób tygo-
dniowo. Pacjenci szczepieni są w 
ciągu jednego dnia. Do tej pory 
zaszczepionych zostało 120 osób, 
z czego 30 z nich otrzymało dru-
gą dawkę szczepienia. 

W Szpitalu Wojewódzkim 
trwają również szczepienia na-
uczycieli. Do tego momentu 
szczepionkę firmy AstraZeneca 
podano 100 nauczycielom. 

- Zamówiliśmy też kolejne 
400 szczepionek dla nauczycie-
li. Wiemy już, że niedługo one 
pojawią się w naszym szpitalu. 
Zależy nam na tym, by w krót-
kim czasie zrealizować jak naj-
więcej szczepień. Jak się oka-

zało jesteśmy jedyną placówką 
w powiecie łomżyńskim, która 
przeprowadza takie szczepienia. 
W tej chwili na liście mamy po-
nad 1500 nauczycieli, a wiemy 
też, iż kolejna lista wpłynęła do 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Teraz tylko czekamy na jej 
przekazanie - wyjaśnia Jolanta 
Gryc. - W międzyczasie cały czas 
szczepimy seniorów. Do tego 
dochodzą medycy, którym po-
dawana jest jeszcze druga dawka. 
Na szczęście szczepienia służby 
zdrowia powoli się kończą, czy-
li będziemy mogli skupić się na 
nauczycielach. W związku z tym 
szczepień pracowników oświaty 
będzie coraz więcej i postaramy 
się jak najszybciej wszystkich za-
szczepić - tłumaczy koordynator 
szczepień. 

Warto wspomnieć, iż każdy 
pacjent po szczepieniu musi od-
czekać 15 minut. Chodzi przede 
wszystkim o sprawdzenie stanu 

zdrowia czy samopoczucia. W 
niektórych przypadkach odno-
towuje się NOP, czyli niepożą-
dane odczyny poszczepienne. To 
zaburzenie stanu zdrowia, które 
wystąpiło w okresie do czterech 
tygodni po podaniu szczepion-
ki. Mogą mieć łagodną, poważ-
ną lub ciężką postać. Najczęściej 
spotykamy się jednak z łagod-
nymi przypadkami. Pacjenci po 
podaniu szczepionki mają pod-
wyższoną temperaturę, a miejsce 
ukłucia można rozpoznać po za-
czerwienieniu. Te objawy znika-
ją same po krótkim czasie. Inne 
symptomy NOP to wysypka, ka-
szel, biegunka czy dreszcze.

- W naszej placówce nikt nie 
zgłosił NOP-u. Ale mamy infor-
macje, iż trzy takie przypadki 
zgłoszone zostały do lekarza ro-
dzinnego. Dwa dotyczyły szcze-
pionki Pfizer, a jeden dotyczył 
szczepionki AstraZeneca - mówi 
Jolanta Gryc.
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MPGKiM ZB w Łomży ogłasza  
przetarg nieograniczony 
w formie konkursu ofert na 
najem lokali użytkowych
Pawilon nr 25 oraz 37 w Miejskiej 
Hali Targowej ul. gen. Wł. Sikorskie-
go 176A w Łomży. Każdy o pow. 
13,30 m2.
Wyposażenie: instalacja wod-
no-kanalizacyjna, zimna i ciepła 
woda, centralne ogrzewanie, ener-
gia elektryczna.
Termin odbycia przetargu: 
16.03.2021 r., godz. 8:00. w siedzi-
bie Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej przy ul. Nowogrodzkiej 7A.
Więcej informacji na stronie inter-
netowej pod adresem https://bip-
-lomza.pl/mpgkim/3962

W środę 24 lutego 2021 roku między godziną 10:00 a 12:00 w redakcji Telewizji 
Narew inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy będą pełnili telefoniczny dyżur. 

Eksperci z Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzą na pytania do-
tyczące prawa pracy. Pomagać będą Jacek Gryczewski, starszy inspek-
tor pracy, główny specjalista oraz Katarzyna Lutostańska, starszy in-
spektor pracy.

Grupa Medialna Narew wraz z ekspertami zachęcają do uczestnic-
twa w dyżurze oraz do czerpania aktualnych informacji o prawie pracy 
ze strony internetowej www.pip.gov.pl.

Od 16 lutego w Centrum Katolickim 
im. Jana Pawła II odbywają się dyżu-
ry pracowników Urzędu Skarbowego 
w Łomży. Podczas spotkań udzielane 
są informacje na temat rozliczenia 
PIT.

W każdy wtorek do koń-
ca kwietnia pracownicy Urzę-
du Skarbowego w Łomży za-
praszają na dyżury podatkowe 
podczas których udzielą infor-
macji na temat rozliczenia PIT. 
Podobne dyżury odbywały się 
przed rokiem ciesząc się du-

żym zainteresowaniem podat-
ników. Spotkania odbywają się 
co tydzień, w okresie od 16 lu-
tego do 30 kwietnia 2021 roku 
w godz. 17:00 - 19:00 w siedzi-
bie Centrum Katolickiego im. 
Jana Pawła II w Łomży przy ul. 
Przykoszarowej 55.

Podczas spotkań pracownicy 
udzielają niezbędnych informa-
cji na temat rozliczania podatku 
dochodowego za ubiegły rok, po-
magają przy wypełnianiu/spraw-
dzaniu zeznań podatkowych czy 

też dają istotne wskazówki w za-
kresie możliwości skorzystania 
z ulg i odliczeń. 

Podatnicy wybierający się na 
dyżury powinni zabrać ze sobą 
kopię zeznania za 2019 i 2018 
rok czy informacje od płatników. 
Ponadto wymagane są wszelkie 
dokumenty potwierdzające po-
niesione wydatki, które mogą 
być wzięte pod uwagę podczas 
rozliczania ulgi rehabilitacyjnej, 
ulgi internetowej czy ulgi proro-
dzinnej.

Telefoniczny dyżur Państwowej 
Inspekcji Pracy w redakcji  

Telewizji Narew 

W Szpitalu Wojewódzkim w Łomży 
podano już blisko 2,6 tys. dawek 
szczepionki przeciwko COVID-19 

 Jolanta Gryc koordynator ds. szczepień w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży

Dyżury pracowników  
Urzędu Skarbowego  

w Centrum Katolickim



- Nie ukrywam, że już od ja-
kiegoś czasu byłam w kontak-
cie z prezesem i bardzo mocno 
wspierałam ten projekt, a miano-
wicie zakup budynku sąsiadują-
cego z sądem. I mamy tego efek-
ty. Uważam, że Łomża, jako duże 
miasto powinna mieć bardzo 
dobrze funkcjonujący wymiar 
sprawiedliwości – przekonywa-
ła Aleksandra Szczudło, poseł na 
Sejm RP. 

Dotychczas Sąd Okręgowy 
w Łomży mieści się w trzech bu-
dynkach. Po zakupie nowej nie-
ruchomości możliwa będzie jego 
konsolidacja. 

- Wreszcie wszyscy znajdzie-
my się w jednym budynku. Sę-

dziowie i oddziały sądu będą 
mieściły się właśnie tu – wyja-
śniał prezes Sądu Okręgowego 
w Łomży. 

W zakupionym obiekcie 
powstać ma sala z prawdziwe-
go zdarzenia do sądzenia spraw 
karnych. Oskarżonych będzie 
można doprowadzać przed ob-
licze sprawiedliwości osobnym 
wejściem. Ale nie tylko. W po-
większonym Sądzie Okręgowym 
w Łomży mieścić się będzie rów-
nież Centrum Informatyzacji 
Sądownictwa, a także Centrum 
Obsługi Wydruków i Przesyłek. 
Centra te będą obsługiwać cały 
region. W piwnicach powstanie 
linia technologiczna do wysyła-

nia przesyłek. Ponadto w nowym 
budynku znajdzie się winda dla 
niepełnosprawnych, której nie 
można było umieścić w głównym 
budynku ze względu na jego za-
bytkowy charakter i opiekę kon-
serwatora zabytków. 

Klucze do nowego budyn-
ku zostaną przekazane nowemu 
właścicielowi 1 marca. Wówczas 
możliwe będzie opracowanie 
projektu technicznego i podjęcie 
działań inwestycyjnych. 

- Musimy przebić ścianę mię-
dzy obecnym budynkiem sądu, 
a nową nieruchomością. Chcemy 
stworzyć jedno wejście i zapew-
nić komfort użytkowania oby-
dwu budynków – mówi prezes 

Sądu Okręgowego w Łomży Jan 
Leszczewski. 

Jak poinformował wicemini-
ster sprawiedliwości Michał Woś, 
długość remontu zależna będzie 
od przygotowań dokumentacyjno 

- technicznych. - Szacujemy, że re-
mont zostanie zrealizowany w cią-
gu roku, maksymalnie dwóch lat. 
Chcemy przeprowadzić go tak 
szybko, jak to możliwe – przeko-
nywał wiceminister Michał Woś. 

Po remoncie i dostosowa-
niu do swoich potrzeb nowo 
zakupionego budynku, Sąd 
Okręgowy w Łomży zwolni nie-
ruchomość przy ulicy Wojska 
Polskiego. Ta zostanie w pełni za-
gospodarowana z kolei przez Sąd 
Rejonowy. 

- Sąd Rejonowy w Łomży 
również potrzebuje dodatko-
wych metrów kwadratowych. 
Dzięki temu zakupowi niwelu-
jemy zatem problem braku po-
wierzchni, z którą borykał się 
Sąd Okręgowy i Sąd Rejonowy 
w Łomży. Jedną inwestycją zała-
twimy dwa problemy – podkre-
ślił wiceminister sprawiedliwości 
Michał Woś.

Wiceminister sprawiedliwo-
ści Michał Woś pytany na kon-
ferencji prasowej o koszt zakupu 
nieruchomości odpowiedział, że 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
zabezpieczyło na ten cel blisko 4 
miliony złotych. 

3aktualności

Niemożliwe stało się możliwe
Sąd Okręgowy w Łomży właścicielem budynku po bankach
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złotych – podkreślił wiceminister Michał Woś.
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W walkach między „żołnie-
rzami wyklętymi”, a komunista-
mi poległo blisko 12 tys. człon-
ków PRL-owskich formacji 
mundurowych (UB, KBW, MO, 
LWP, ORMO), ponad 1 tys. żoł-
nierzy Armii Czerwonej i funk-
cjonariuszy NKWD oraz 10 tys. 
cywilów. Jednocześnie zginęło 
prawie 9 tys. bojowników o pol-
ską wolność, a ponad 79 tys. tra-
fiło do więzień. 

Bitwy Żołnierzy Wyklętych
Na terenie Ziemi Łomżyń-

skiej oraz województwa pod-
laskiego doszło do wielu starć 
między podziemiem antykomu-
nistycznym, a Sowietami i rodzi-
mymi komunistami. 

18 sierpnia 1945. doszło do 
bitwy w Miodusach Pokrzyw-
nych w powiecie siemiatyckim. 
Była to trzecia największa bitwa 
oddziałów podziemia antykomu-
nistycznego stoczona w całej po-
wojennej Polsce. Zarazem było 
to największe starcie zbrojne 
w województwie podlaskim i na 
Ziemi Łomżyńskiej po II wojnie 
światowej. 

NKWD wprowadzające 
w Polsce komunistyczne porząd-
ki i dokonujące licznych zbrodni 
poniosło tutaj dotkliwą porażkę. 
Zginęło 50 polskich komunistów 
i Sowietów, w tym ich lokalny do-
wódca. Bitwę wygrał 1 szwadron 
5 Brygady Wileńskiej, pod do-
wództwem por. Zygmunta Bła-
żejewicza „Zygmunta” i oddział 
ppor. Władysława Łukasiuka 
„Młota”. Pokonali oni połączo-
ne oddziały NKWD, UB i LWP, 
które pacyfikowały tereny woje-
wództwa podlaskiego. 

Z kolei 16 lutego 1946. sto-
czono bitwę we wsi Gajrowskie, 
koło Wydmin. Była to najwięk-
sza bitwa „żołnierzy wyklętych” 
na Mazurach, ale walczyli w niej 
żołnierze pochodzący z okolic 
Łomży, Białegostoku, Zambro-
wa, Grajewa, jak również Wileń-
szczyzny.  Około 170 żołnierzy 3. 
Brygady Wileńskiej NZW zosta-
ło zaatakowanych przez liczące 
1,5 tys. ludzi połączone oddziały 
NKWD, KBW, UB i LWP. Party-
zanci przegrali, ale po bohater-
skiej walce. 

Natomiast polem bitwy 
w nocy z 8 na 9 maja 1945 r. stało 
się Grajewo. 200 żołnierzy Jana 
Tabortowskiego, "Bruzdy", ma-
jora Wojska Polskiego, żołnierza 
AK i WiN, wkroczyło do miasta 
i zaatakowało komunistów. Bo-
jownicy Tabortowskiego zajęli 
gmachy UB, MO i sowieckiej ko-
mendantury, bronionej przez kil-
kudziesięciu Sowietów. Wypu-
ścili z aresztów ok. 100 żołnierzy 
podziemia. W trakcie szturmu po 
polskiej stronie poległ zaledwie 
jeden partyzant. W czasie odwro-
tu rozbrojono jeszcze posterunek 

milicji w Szczuczynie i zlikwi-
dowano punkt łączności Armii 
Czerwonej pod miejscowością 
Łojki. Kilku bestialskich okrutni-
ków z NKWD i UB rozstrzelano 
na miejscu. Milicjantów, po ich 
przysiędze, że nie będą w przy-
szłości represjonowali Polaków, 
zwolniono.

Dariusz Syrnicki ze Związ-
ku Żołnierzy NSZ Okręg Łom-
ża, badacz historii, odznaczony 
przez prezydenta Polski Andrze-
ja Dudę w 2016 r. za popularyza-
cję wiedzy o „żołnierzach wyklę-
tych”, przypomniał w rozmowie 
z tygodnikiem „Narew” również 
inne, mniejsze starcia zbrojne.

17 maja 1945 roku była bi-
twa pod Bodakami, gdzie został 
wytropiony i w trakcie wesela 
rozbity oddział partyzancki do-
wodzony przez por. Antoniego 
Zbigniewa Zaleskiego „Żubra”-
-„Orłowskiego” z Komendy Po-
wiatu Narodowego Zjednocze-
nia Wojskowego Bielsk Podlaski. 
Poległo wówczas 23. partyzan-
tów, pięciu dostało się do nie-
woli, a kilkudziesięciu uciekło. 
Sowieci wykorzystali pociski za-
palające, a według niektórych re-
lacji nawet trzy samoloty. 

18 września 1945 r. doszło 
do bitwy pod Wierzbowem koło 
Śniadowa. 80. młodych męż-
czyzn z okolic Łomży i Śniadowa 
najpierw wygrywało bitwę z pol-
skimi komunistami, ale ostatecz-
nie ulegli przeważającym i lepiej 
uzbrojonym oddziałom.

- O porażce zdecydowało 
przybycie Sowietów z 61. dywi-
zji stacjonującej w Łomży, którzy 
użyli karabinów maszynowych. 
Zginęło 6 lokalnych bohaterów 
z podziemia antykomunistycz-

nego, a 4 kolejnych skazano na 
karę śmierci – wyjaśnia Dariusz 
Syrnicki.

18 lutego 1946 r. z kolei „żoł-
nierze wyklęci” walczyli z UB 
i KBW pod Uśnikiem. Udało im 
się rozbić trzykrotnie liczniejszy, 
bo liczący 60 osób oddział Urzę-
du Bezpieczeństwa.  Natomiast 
28 kwietnia 1946 r. połączone od-
działy 3.Wileńskiej Brygady NZW 
oraz 6.Wileńskiej Brygady AK sto-
czyły zwycięską bitwę z grupą ope-
racyjną UB, MO, KBW w pobliżu 
miejscowości Brzozowo- Antonie 
i Brzozowo-Muzyły. Jednakże 30 
kwietnia 1946 r. pod Śliwowem 
komuniści użyli ciężkiego sprzętu, 
moździerzy kalibru 82 mm i dział 
kalibru 45 mm, dzięki którym 
przełamali obronę partyzantów. 
Zginęło 25. „żołnierzy wyklętych”, 
a 18. dostało się do niewoli. Więk-
szość jeńców rozstrzelano wkrót-
ce strzałami w tył głowy.

Dariusz Syrnicki wskazu-
je również na wciąż mało znaną 
bitwę z 22 października 1945 r. 
w pobliżu Jedwabnego, w której 
żołnierze NSZ walczyli z siłami 
komunistycznymi. 

Legendy wśród Żołnierzy Wyklętych 
Najważniejszymi postacia-

mi wśród „żołnierzy wyklętych” 
na terenie województwa podla-
skiego, otoczonymi legendą, są 
podpułkownik Zygmunt Szen-
dzielarz „Łupaszko” i porucznik 
Romuald Rajs „Bury”. „Łupasz-
ko” był dowódcą 5. Wileńskiej 
Brygady Armii Krajowej działa-
jącej na terenie podlaskiego. Za 
działalność niepodległościową 
władze komunistyczne skaza-
ły go na 18-krotną karę śmierci. 
Jego podkomendni znani byli ze 

swej aktywności bojowej, wal-
czyli z okupantem niemieckim, 
podległą Niemcom administra-
cją litewską i partyzantką sowiec-
ką. Największym zwycięstwem 
„Łupaszki” było rozgromienie 
w styczniu 1944 roku kompanii 
Wehrmachtu we wsi Worziany. 
Partyzanci jego grupy walczyli 
z oddziałami Armii Czerwonej, 
ludowego wojska, NKWD, likwi-
dowali agentów komunistycz-
nych i chronili cywilów przed 
bandytami. 

Innym bohaterem, choć z licz-
nymi skazami, był podoficer Ro-
muald Rajs „Bury”. Otrzymał 
Krzyż Virtuti Militari V klasy i zo-
stał awansowany na porucznika za 
bohaterstwo w trakcie operacji 
„Ostra Brama”, która miała wyzwo-
lić Wilno z rąk niemieckich zanim 
nadejdzie Armia Czerwona. Do-
konał wielu bohaterskich akcji, 
które uratowały życie Polaków, za-
grożonych przez Niemców, Litwi-
nów wykonujących rozkazy Niem-
ców i Sowietów. Na jego cześć 
organizowane są w Hajnówce mar-
sze od 2016 r.   Z drugiej strony 
„Bury” jest najbardziej kontrower-
syjnym pośród „żołnierzy wyklę-
tych”. Instytut Pamięci Narodowej 
(IPN) w 2005 r. uznał, że niektóre 
jego czyny „noszą znamiona ludo-
bójstwa”. Oskarża się go o mordo-
wanie jeńców litewskich czy spale-
nie kilku wsi zamieszkanych przez 
prawosławnych. Należy jednak 
przypomnieć, że wrogowie „Bure-
go” robili to samo z polskimi wsia-
mi, które wspierały ojczystych par-
tyzantów. 

Chwała bohaterom
Zdecydowana większość 

„żołnierzy wyklętych” złożyła 

broń w 1947 r. W wyniku powy-
borczej amnestii, gdy okazało się, 
że system komunistyczny w Pol-
sce będzie trwały. USA i Wielka 
Brytania, mocarstwa zachodnie, 
wycofały poparcie dla polskiego 
rządu na uchodźctwie w Londy-
nie, a Polska została ściśle podpo-
rządkowana ZSRR. Na dodatek 
między Zachodem, a ZSRR za-
częła się poprawa relacji między-
narodowych. Tymczasem wie-
lu „żołnierzy wyklętych” liczyło 
na III wojnę światową, w wyni-
ku której Zachód oswobodziłby 
Polskę z rąk ZSRR.

Obecnie Polacy czczą pamięć 
o „żołnierzach wyklętych” jako 
bohaterach. Uratowali wiele osób 
z komunistycznych więzień, 
mścili się za polskie krzywdy na 
służbach sowieckich, wzmacniali 
morale Polaków w czasie terroru 
stalinowskiego. Dawali nadzieję 
naszym rodakom, że ktoś wciąż 
walczy o wolność i niepodległa 
Polska może powrócić. Dzięki 
nim oraz postawie kościoła ka-
tolickiego komunizm w Polsce 
był łagodniejszy. Wielu lokalnych 
komunistów czuło uzasadnio-
ny strach za swoje zbrodnie bo 
wiedzieli, że „żołnierze wyklęci” 
mogą się zemścić. 

Niektórzy historycy i eksper-
ci ds. wojskowości uważają ich 
nawet za pierwszych polskich 
żołnierzy w NATO, gdyż byli 
wierni polskiemu rządowi na 
uchodźctwie w Londynie. Co 
więcej, gdyby między Zacho-
dem, a ZSRR wybuchła III Woj-
na Światowa, a była taka moż-
liwość w latach 1945-1947, to 
byliby pierwszymi wojskowymi 
„Zachodu” w Polsce.  

Cześć i chwała bohaterom!
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"W imieniu mieszkańców powiatów 
kolneńskiego i piskiego zwracamy 
się z prośbą o ujęcie w planie budowy 
dróg krajowych modernizacjo drogi 
krajowe nr 63 na odcinku od "węzła 
Kolno" (w ciągu drogi ekspresowej 
S61 - Via Baltica) do miasta Pisz wraz 
z obwodnicą miasta Kolno" - głosi pe-
tycją, którą otrzyma w najbliższych 
dniach minister infrastruktury An-
drzej Adamczyk. W miejscowości Win-
centa, tuż przy granicy województwa 
podlaskiego i warmińsko - mazurskie-
go podpisali ją politycy i samorzą-
dowcy z obu regionów, a w imieniu 
zarządu województwa podlaskiego 
wicemarszałek Marek Olbryś.

- Gdzie ważna inicjatywa po-
prawiająca infrastrukturę i bez-
pieczeństwo komunikacyjne, tam 
nie może zabraknąć samorządu 
województwa - powiedział wice-
marszałek Marek Olbryś.  

Elementem przebudowy dro-
gi 63 ma także być obwodnica 
Kolna.

- Chcemy uczestniczyć 
w finansowaniu tego zadania. 
Częścią  zmodernizowanego 
układu komunikacyjnego bę-
dzie nasza droga wojewódzka łą-
cząca Stawiski z Nowogrodem, 
a w praktyce także z Miastkowem 
i Śniadowem. A to jest już od-
kryty przez mieszkańców stolicy 

i zachodniej części kraju krótszy 
szlak turystyczny nad jeziora ma-
zurskie. Ma on również nieoce-
nioną wartość dla ruchu lokal-
nego, który będzie mógł zostać 
"zdjęty" z tych najbardziej obcią-
żonych dróg krajowych - dodał 
wicemarszałek Marek Olbryś.

Jak zgodnie mówią kol-
neńscy i piscy samorządowcy, 
DK63 od skrzyżowania z obec-

ną S61w Kisielnicy do Pisza 
to od majowego weekendu do 
końca września nieprzerwany 
strumień pojazdów - blisko 15 
tysięcy na dobę według badań 
z 2020 roku. Tak wielkie natę-
żenie ruchu to także wiele za-

grożeń i dramatycznych wyda-
rzeń drogowych.   

W Wincencie, gdzie hono-
ry gospodarzy pełnili burmistrz 
Kolna Andrzej Duda, wójt gminy 
Kolno Józef Wiśniewski i starosta 
kolneński Tadeusz Klama poja-

wili się m. in. europoseł Krzysztof 
Jurgiel oraz posłowie polskiego 
Sejmu Kazimierz  Gwiazdowski 
z województwa podlaskiego i Je-
rzy Małecki z warmińsko - ma-
zurskiego oraz były wiceminister 
infrastruktury Jerzy Szmit.      

- Współpracujemy jako parla-
mentarzyści w zabiegach o inwe-
stycje drogowe - mówił Krzysztof 
Jurgiel. - Postaramy się to zada-
nie wpisać do krajowego progra-
mu budowy dróg na najbliższe 
lata - uzupełnił poseł Kazimierz 
Gwiazdowski. Jerzy Szmit przy-
pominał, że byłby to kolejny etap 
likwidowania "wykluczenia ko-
munikacyjnego" Polski północ-
no - wschodniej.       

Jak poinformował burmistrz 
Andrzej Duda, całe zadanie, 
o które zabiega "koalicja parla-
mentarno - samorządowa" to 
około 36 kilometrów drogi 63 od 
węzła "Kolno" na S61 do Pisza (to 
węzeł z drogami w kierunku Bia-
łej Piskiej, Orzysza, Rucianego-
-Nidy, Mikołajek, Mrągowa) z ob-
wodnicą Kolna. Inicjatorzy chcą, 
aby była to droga "2+1", czyli ze 
środkowym pasem do lewoskrę-
tów. Koszty na razie są trudne do 
oszacowania. Finansowanie wzię-
łoby na siebie ministerstwo (80 
proc.) i samorząd województwa 
podlaskiego (20 proc.)   

- Myślę, że szanse na tę inwe-
stycję są duże - stwierdził bur-
mistrz Andrzej Duda.

5Ziemia Łomżyńska

Śmigłowiec LPR  
lądował w Nowogrodzie

Na parkingu przy moście w Nowogrodzie lądował śmigłowiec Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego. Była to akcja ratowania życia pacjenta z podejrzeniem 
udaru.

Prawdopodobnie osoba przejeżdżająca przez Nowogród nagle za-
słabła. Łomżyńskie pogotowie ratunkowe, które przybyło na miejsce 
zdarzenia stwierdziło realne zagrożenie życia. Podjęto decyzję o we-
zwaniu śmigłowca i przetransportowaniu pacjenta do specjalistyczne-
go szpitala w Białymstoku. 

Oficerowie Służby Więziennej z Czer-
wonego Boru spotkali się z młodzieżą 
klas o profilu mundurowym sokól-
skiego Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika. Jak informu-
je kpt. Dariusz Śmiechowski, zastępca 
rzecznika prasowego dyrektora Za-
kładu Karnego w Czerwonym Borze, 
wideokonferencja była okazją do 
zaprezentowania struktury formacji 
i Zakładu Karnego w Czerwonym Bo-
rze. 

Czas pandemii niesie wiele 
wyzwań w wielu aspektach wię-
ziennego życia. Działalność edu-
kacyjna oraz promocyjna skie-
rowana do szkół z konieczności 
musiała przybrać formę dostoso-
waną do wymogów sanitarnych. 
Jedną z dziedzin promocji Służby 
Więziennej, mającą dosyć długą 
tradycję były spotkania więzien-
ników z młodzieżą szkół śred-
nich na terenie jednostki. Oprócz 
wiedzy na temat funkcjonowania 
więzienia młodzież mogła „do-
tknąć” więziennej codzienności 
w trakcie zwiedzania. 

Tym razem spotkanie funk-
cjonariuszy Służby Więzien-
nej z młodzieżą  klas o profilu 
mundurowym Liceum Ogólno-
kształcącego im. Mikołaja Ko-
pernika w Sokółce odbyło się 
z wykorzystaniem platformy 
internetowej. Czwartkowe spo-

tkanie 18 lutego jest pierwszym 
z zaplanowanych trzech spo-
tkań. Odbędą się one w tygo-
dniowych odstępach. Tematyką 
prelekcji będą podstawy praw-
ne funkcjonowania Służby Wię-
ziennej, historia formacji. Osob-
ne miejsce znajdzie omówienie 
struktury organizacyjnej SW 
z charakterystyką poszczegól-
nych działów. Zaprezentowana 
zostanie działalność readapta-

cyjna połączona z omówieniem 
zasad tworzenia programów 
skierowanych do więźniów 
i współpraca z organizacjami 
pozawięziennymi. Nie zabrak-
nie też prelekcji na temat zasad 
przyjmowania w szeregi Służby 
Więziennej i możliwości roz-
woju w jej ramach. Prowadzący 
spodziewają się wielu pytań i są 
przygotowani na udzielenie wy-
czerpujących odpowiedzi. 

Wirtualne spotkanie  
z młodzieżą sokólskiego ogólniaka 

DK63. Koalicja parlamentarno- 
-samorządowa wkracza do akcji
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Środa Popielcowa, którą przeżywali-
śmy w minionym tygodniu to dzień, 
który rozpoczyna w Kościele katolic-
kim okres Wielkiego Postu czyli czter-
dziestodniowej pokuty. Ten dzień ma 
wiernych nakłonić do osobistej odno-
wy i nawrócenia.

- Jest to przede wszystkim 
post. Oczyszczanie się z tego 
co nie potrzebne. Jałmużna, by 
uzmysłowić sobie, że na tym 
świecie nie jestem sam, ale są 
też inne osoby, które potrzebują 
mojego czasu, czy mojej bratniej 
dłoni oraz modlitwa. Jesteśmy 
zaproszeni do tej drogi postu, jał-
mużny i modlitwy – mówił pod-
czas Mszy Świętej z obrzędem 
posypania głów popiołem w ka-
tedrze łomżyńskiej, sprawowanej 
w Środę Popielcową ks. biskup 
Janusz Stepnowski. 

W Środę Popielcową katoli-
cy rozpoczynają czterdziestod-
niowy post. Liczba 40 stanowi 
w Piśmie Świętym wyraz pew-
nej dłuższej całości, czasu prze-
znaczonego na jakieś konkretne 
zadanie człowieka lub zbawcze 
działanie Boga. W Wielkim Po-
ście Kościół odczytuje i przeży-
wa nie tylko czterdzieści dni spę-
dzonych przez Jezusa na pustyni 

na modlitwie i poście przed roz-
poczęciem Jego publicznej misji, 
ale i trzy inne wielkie wydarze-
nia biblijne: czterdzieści dni po-
wszechnego potopu, po których 
Bóg zawarł przymierze z Noem; 
czterdzieści lat pielgrzymowania 
Izraela po pustyni ku ziemi obie-
canej; czterdzieści dni przeby-
wania Mojżesza na Górze Synaj, 
gdzie otrzymał on od Jahwe Ta-
blice Prawa.

Okresy i dni pokuty są 
w Kościele katolickim spe-

cjalnym czasem ćwiczeń du-
chowych, liturgii pokutnej, 
pielgrzymek o charakterze 
pokutnym, dobrowolnych 
wyrzeczeń, jak post i jałmuż-
na, braterskiego dzielenia się 
z innymi, m.in. poprzez inicjo-
wanie dzieł charytatywnych 
i misyjnych. Z liturgii znika ra-
dosne „Alleluja” i „Chwała na 
wysokości Bogu”, a kolorem 
szat liturgicznych staje się fio-
let. Istotą pozostaje przygoto-
wanie wspólnoty wiernych do 

największego święta chrześci-
jan, jakim jest Wielkanoc.

Wielki Post jest także okre-
sem przygotowania katechume-
nów do chrztu. Każda niedziela 
wprowadzała w kolejne tajemni-
ce wiary, a na Wielkanoc podczas 
Wigilii Paschalnej udzielany jest 
sam chrzest.

W pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa przygotowanie do świąt 
Zmartwychwstania trwało tylko 
czterdzieści godzin. W później-
szym czasie przygotowania za-
bierały cały tydzień, aż wreszcie 
ok. V w. czas ten wydłużył się. Po 
raz pierwszy o poście trwającym 
czterdzieści dni wspomina św. Ata-
nazy z Aleksandrii w liście paster-
skim z okazji Wielkanocy z 334 r.

Tradycyjnemu obrzędowi 
posypania głów popiołem towa-
rzyszą w Środę Popielcową sło-
wa: „Pamiętaj, że jesteś prochem 
i w proch się obrócisz” albo „Na-
wracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię”.

Sam zwyczaj posypywania 
głów popiołem na znak żałoby 

i pokuty znany jest w wielu kultu-
rach i tradycjach. Znajdujemy go 
zarówno w starożytnym Egipcie 
i Grecji, jak i u plemion indiań-
skich oraz oczywiście na kartach 
Biblii, np. w Księdze Jonasza czy 
Joela.

Liturgiczna adaptacja tego 
zwyczaju pojawia się jednak 
dopiero w VIII w. Pierwsze 
świadectwa o święceniu po-
piołu pochodzą z X w. W na-
stępnym wieku papież Urban 
II wprowadził ten zwyczaj 
jako obowiązujący w całym 
Kościele. Z tego też czasu po-
chodzi zwyczaj, że popiół do 
posypywania głów wiernych 
pochodził z palm poświęco-
nych w Niedzielę Palmową po-
przedniego roku”.

„Wielki Post zakończy się 
w Wielki Czwartek 1 kwietnia, 
kiedy to katolicy rozpoczną ob-
chody Triduum Paschalnego 
Męki, Śmierci i Zmartwychwsta-
nia Chrystusa. Niedziela Wiel-
kanocna przypada w tym roku 4 
kwietnia.

28 października 2025 roku będziemy przeżywać 
100-lecie utworzenia Diecezji Łomżyńskiej. Z tej 
okazji przez najbliższe trzy lata diecezja podej-
mie drogę duchowego przygotowania do jubi-
leuszu.

LIST PASTERSKI
BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO JANUSZA 
STEPNOWSKIEGO
NA ROZPOCZĘCIE DUCHOWEGO 
PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZU
100. LECIA POWSTANIA DIECEZJI 
ŁOMŻYŃSKIEJ

 
Drodzy Bracia i Siostry, umiłowani 

Diecezjanie!
Czas Wielkiego Postu, który rozpoczę-

liśmy w Środę Popielcową, jest drogą na 
Świętą Górę Paschy. Przez najbliższe 40 
dni będziemy wraz z Chrystusem podą-
żać duchowo do Jerozolimy, by uczestni-
czyć w najważniejszym wydarzeniu naszej 
wiary: w Jego męce, śmierci i zmartwych-
wstaniu. Na progu tego świętego czasu 
paschalnej pokuty słyszymy naszego Zba-
wiciela głoszącego Ewangelię Bożą: «Czas 
się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» 

(Mk 1, 15). Wielki Post niesie dla każdego 
z nas kilka zadań: słuchanie słowa Bożego 
i pokutę, postępowanie na drodze ku zba-
wieniu, wierność przymierzu chrzcielne-
mu, przygotowanie do sakramentów ini-
cjacji chrześcijańskiej dla katechumenów, 
rozważanie męki naszego Pana. Wielki 
Post jest czasem odnowy, aby uwierzyć na 
nowo, zaufać Bogu i oprzeć na Jego słowie 
swoje życie. Przypominamy sobie o przy-
mierzu, które Bóg zawarł z każdym z nas. 
Znakiem tej szczególnej więzi Boga z nami 
jest Ewangelia, która rozbrzmiewa w na-
szych sercach, szczególnie od momentu 
naszego chrztu. Jest ona głoszona w Ko-
ściele szczególnie podczas liturgii, ale tak-
że w naszych domach rodzinnych, na ka-
techezie w szkole czy we współczesnych 
nam czasach również w przestrzeni me-
dialnej. Wierzyć w Ewangelię znaczy wie-
rzyć Chrystusowi, pokładać w Nim swoją 
ufność, być uległym Jego woli, uznać Go 
jako Pana i Zbawiciela swojego życia.

Wielki Post jest powrotem do źródła, 
by na nowo odkryć i zrozumieć co to zna-
czy, że jako chrześcijanin należę do Chry-
stusa i do Jego Ciała, czyli Kościoła. Warto 
zastanowić się nad tym, co dzisiaj ozna-

Rozpoczęliśmy Wielki Post

100 lat diecezji łomżyńskiej. 
Duchowe 

przygotowania  
do jubileuszu
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cza wyjście na pustynię i czym 
jest owa pustynia? Mierzymy się 
dzisiaj z wieloma wyzwaniami: 
walką z epidemią i jej skutkami 
dotykającymi wiele przestrzeni 
naszej codzienności, z cierpie-
niem i chorobą naszych bliskich, 
z duchową oziębłością wielu 
z naszych sióstr i braci, proble-
mami naszej ojczyzny i Kościo-
ła. Wychodzimy na pustynię 
razem z Chrystusem, aby uwie-
rzyć, że w Nim – Ukrzyżowa-
nym i Zmartwychwstałym, jest 
nasze życie. Doświadczamy Jego 
obecności w Kościele, który jest 
wielką wspólnotą uczniów Pana. 
Kościół jest domem i szkołą ko-
munii, miejscem doświadczenia 
Bożej i ludzkiej miłości, dzielenia 
się po bratersku dobrem i miło-
sierdziem.

Na przestrzeni wieków, po-
cząwszy od Zesłania Ducha 
Świętego, apostołowie i ich na-
stępcy podejmowali i wciąż po-
dejmują wysiłek ewangeliza-
cyjny, by przez głoszenie słowa 
Bożego, sprawowanie sakramen-
tów i posługę miłości w ludzkich 
serca zasiewać ziarno wiary i tę 
wiarę rozwijać. Wołanie Chry-
stusa z dzisiejszej Ewangelii jest 
zaproszeniem do przemiany. 
W dzisiejszych czasach oznacza 
ona świadomy wybór Chrystu-
sa, który na co dzień widoczny 
będzie w ewangelicznym świa-
dectwie miłości wobec braci 
i sióstr, szczególnie potrzebują-
cych. Będzie aktem życzliwości 
i wdzięczności wobec tych, któ-
rzy niosą pomoc drugiemu czło-
wiekowi. Myślę tu o personelu 
służby zdrowia i innych służb 
porządkowych, o wolontariu-
szach, o każdym człowieku, któ-
ry dostrzega w potrzebującym 
Chrystusa i daje z siebie ofiarę 
czyniąc dobro i miłość.

Zamysł Chrystusa realizuje 
się szczególnie na naszych zie-
miach od chwili utworzenia Ko-
ścioła partykularnego – Diecezji 
Łomżyńskiej. Za kilka lat, a do-
kładnie: 28 października 2025 r., 
będziemy przeżywać 100-lecie 
utworzenia naszej diecezji. Wy-
darzenie to było związane z od-
zyskaniem przez Polskę niepod-
ległości po zakończeniu I wojny 
światowej. Reorganizacja struk-
tury Kościoła w Polsce, dokona-
na decyzją Stolicy Apostolskiej, 
uwzględniała kształt granic kraju, 
który na nowo znalazł swe miej-
sce na mapie Europy, po latach 
zaborów.

Sto lat bardziej bliskiej i in-
tensywniejszej obecności Chry-
stusa na naszych ziemiach to 
czas, który warto podsumować, 
to dobra okazja, by przypomnieć 
sobie ważniejsze wydarzenia, 
które miały miejsce w stuletniej 
historii naszego Kościoła lokal-
nego. Z Bożej woli w tę histo-

rię włączone były osoby, które 
kształtowały dzieje naszej die-
cezji. Byli to przede wszystkim 
kolejni Pasterze naszej diecezji, 
którzy przewodzili naszej diece-
zjalnej wspólnocie, głosili słowo 
Boże i podejmowali różne decy-
zje wyznaczające konkretne kie-
runki pracy duszpasterskiej dla 
poszczególnych parafii, dla ka-
płanów i wspólnot zakonnych, 
dla ruchów i stowarzyszeń ko-
ścielnych. W dziele ewangeliza-
cji nasi biskupi byli wspierani 
przez kapłanów posługujących 
w parafiach, organizujących ży-
cie społeczne, angażujących się 
w działania oświatowe i nauko-
we. Niektórzy z nich stali się 
szczególnymi świadkami wiary 
oddając swoje życie w drama-
tycznych czasach II wojny świa-
towej, tak jak błogosławieni ks. 
Adam Bargielski i ks. Michał 
Piaszczyński. Z posługą kapła-
nów łączy się historia i współ-
czesność Wyższego Seminarium 
Duchownego w Łomży, które 
niedawno obchodziło 100-lecie 
istnienia. Diecezja Łomżyńska 
to przede wszystkim historia po-
koleń naszych rodzin, które na 
przestrzeni lat związywały swoją 
codzienność z Chrystusem i Jego 
Ewangelią.

Jubileusz naszej diecezji po-
zwala spojrzeć w przyszłość, aby-
śmy w kontekście tego wszyst-
kiego, co obecnie przeżywamy, 
zastanowili się nad tym, w jaki 
sposób możemy jako wspólnota 
diecezjalna z większą gorliwością 
realizować nasze powołanie do 

świętości i do dawania świadec-
twa o naszym Zbawicielu i Panu 
wobec świata i siebie nawzajem 
w naszych wspólnotach parafial-
nych i rodzinnych.

Jubileusz jest szczególną ła-
ską, by przede wszystkim spoj-
rzeć na „dzisiaj” naszego Kościoła 
łomżyńskiego. Chcemy w naj-
bliższym czasie w świetle Ewan-
gelii odczytywać wolę Chrystusa 
dla naszego Kościoła. Dzisiaj Pan 
mówi nam, że „czas się wypełnił 
i przybliżyło się do nas Królestwo 
Boże” (Mk 1, 14). Chcemy pod-
jąć to wezwanie do nawrócenia 
i życia Ewangelią, a obecny czas 
wykorzystać jako szansę ożywie-
nia naszych wspólnot parafial-
nych. Dlatego, abyśmy owocnie 
przeżyli czas zbliżającego się ju-
bileuszu naszej diecezji i dobrze 
wykorzystali tę szansę odnowy 
naszej wiary, podejmiemy przez 
najbliższe trzy lata drogę ducho-
wego przygotowania do Jubile-
uszu 100-lecia powstania Diecezji 
Łomżyńskiej. Rozpocznie się ona 
uroczystą Mszą św. w kościele ka-
tedralnym 19 marca 2021 roku 
w uroczystość św. Józefa inaugu-
racją Roku Rodziny, a zakończy 
w roku 2024. Rok 2025 będzie 
czasem obchodów głównych uro-
czystości jubileuszowych.

Przygotowanie duchowe bę-
dzie obejmować trzy etapy. Każdy 
z nich będzie czasem rozważania 
konkretnej tematyki pastoralnej 
ważnej dla naszego życia i dla 
duszpasterstwa. W pierwszym 
roku duchowego przygotowania 
pragniemy uświadomić sobie, że 

rodzice są dla swoich dzieci zwia-
stunami i głosicielami Ewangelii, 
którą mają przekazywać nie tyl-
ko słowem, ale przykładem życia. 
Rodzina z jednej strony korzy-
sta z sakramentów, a z drugiej to 
właśnie w domu powinno doko-
nywać się przygotowanie do ich 
przyjmowania. Ponadto, zgodnie 
z zamysłem Bożym, miłość mał-
żeńska ma być obrazem miłości 
Chrystusa do Kościoła. Nikt nie 
może zastąpić rodziny w wypeł-
nianiu tego obowiązku.

W Roku Rodziny wyjątko-
wą rolę będzie odgrywała oso-
ba św. Józefa, którego Kościół 
z woli Ojca Świętego w sposób 
szczególny czci w tym okresie. 
Patrząc na Opiekuna św. Rodzi-
ny, chcemy podkreślić rolę ojca 
i tożsamości mężczyzny oraz 
promować męskie grupy forma-
cyjne. Dla większej korzyści du-
chowej ustanowiłem z racji Roku 
św. Józefa kościoły stacyjne w ca-
łej Diecezji, które niech staną się 
miejscami pielgrzymowania. Od-
krywajmy w tym czasie piękno 
naszej diecezji odwiedzając miej-
sca szczególnej czci i modlitwy, 
jakimi są wyznaczone świątynie.

Drugi rok przygotowania do 
Jubileuszu będzie poświęcony 
ludziom młodym. Pierwszy Sy-
nod Diecezji Łomżyńskiej już 
przed laty dostrzegł złożoną sy-
tuację młodzieży w naszej Die-
cezji, która charakteryzuje się 
braterstwem, przyjaźnią i solidar-
nością. Podkreślił także postawy 
młodych nacechowane niepoko-
jem, rozczarowaniem czy lęka-

mi. Wielu młodych angażuje się 
duszpastersko w różne inicjaty-
wy diecezjalne i parafialne, for-
mują się w grupach i stowarzy-
szeniach, podejmują także dzieło 
ewangelizacji swoich rówieśni-
ków. Patrząc jednak na dzisiejszą 
rzeczywistość Kościoła, chcemy 
odzyskiwać młodych ludzi, który 
w życiu Kościoła jest coraz mniej. 
Kościół widzi w nich nie tylko 
przedmiot swojej duszpasterskiej 
troski, lecz uznaje, że są też czyn-
nym podmiotem jego misji i ak-
tywnymi uczestnikami ewangeli-
zacji. To oni są w stanie nie tylko 
ożywić duszpasterstwo w parafii, 
ale także zanieść Dobrą Nowi-
nę do ludzi, których na co dzień 
spotykają.

Misja ewangelizacyjna Ko-
ścioła Łomżyńskiego realizo-
wana jest wspólnie przez osoby 
duchowne i świeckie. Uprzywi-
lejowanym miejscem tej realiza-
cji jest wspólnota parafialna. Na 
trzecim etapie duchowego przy-
gotowania do 100-lecia powsta-
nia Diecezji pochylimy się nad 
rolą, znaczeniem i miejscem pa-
rafii w życiu każdego z nas. Naj-
lepszym sposobem budzenia 
współodpowiedzialności za para-
fię duchownych i świeckich jest 
współuczestnictwo, współodpo-
wiedzialność i pogłębiona forma-
cja chrześcijańska. Zastanowimy 
się nad tym jak jeszcze bardziej 
stawać się rodziną parafialną 
w kontekście ewangelicznego od-
czytywania znaków czasu.

Chcę podkreślić także, że 
u początków naszego przygoto-
wania do Jubileuszu w dniach 4 
i 5 czerwca br. będziemy obcho-
dzić 30. rocznicę pobytu w Łom-
ży św. Jana Pawła II. Przypo-
mnimy sobie nauczanie naszego 
wielkiego Rodaka i przesłanie ja-
kie zostawił w Kościele Łomżyń-
skim.

Dla nas wszystkich, tworzą-
cych wspólnotę diecezji łom-
żyńskiej, Jubileusz 100-lecia jej 
powstania jest okazją do posta-
wienia sobie pytania, które to-
warzyszy często synodom diece-
zjalnym: "Kościele Łomżyński co 
myślisz sam o sobie"? Przeżywa-
jąc czas duchowego przygotowa-
nia do Jubileuszu, pozwólmy pro-
wadzić się Duchowi Świętemu, 
aby przyczynił się on do rozpa-
lenia na nowo darów i charyzma-
tów, które każdy z nas otrzymu-
je od Boga. Na czas  dorocznych 
ćwiczeń wielkopostnych  wypra-
szam Wam, Bracia i Siostry, ła-
ski Ducha Świętego i udzielam 
pasterskiego błogosławieństwa: 
w imię Ojca + i Syna, i Ducha 
Świętego.

 
+ JANUSZ STEPNOWSKI

Biskup Łomżyński
Łomża, dnia 18 luty 2021 r.
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Widowisko wszech czasów! 

Arcydzieło kina przygodowego!
Przez trzy godziny z zainteresowaniem oglądamy hi-

storię o zakochanej małpie, której zakończenie wszyscy 
znamy. To właśnie jest magia kina.

Nowy Jork 1933 rok. Najgorszy rok Wielkiego Kry-
zysu. W mieście 1,5 miliona ludzi było bez pracy, na uli-
cach rozdawano gorącą zupę, a pozbawieni mieszkania 
nowojorczycy budowali całe osiedla prowizorycznych 
baraków. 

Jedną z osób, które nie mają z czego żyć jest aktorka 
Ann Darrow (Naomi Wa� s), starająca się o pracę w mie-
ście. Gdy zdesperowana stara się ukraść jabłko, z pomo-
cą przychodzi jej reżyser � lmowy Carl Denham ( Jack 
Black). Proponuje jej rolę w swoim � lmie przygodowym. 
Wymarzonym miejscem Denhama, aby nakręcić � lm jest 
Wyspa Czaszek – przerażające, legendarne miejsce, z któ-
rego nie powrócił dotąd żaden człowiek. Lecz nieświado-
ma tego Ann, wraz z Denhamem i scenarzystą � lmowym 
– Jackiem Driscollem (Adrien Brody) oraz pozostałą 
załogą wsiada na podkład statku „Venture”, aby wyruszyć 
na wyspę. Ich entuzjazm szybko ustępuje przerażeniu, 
gdy uświadamiają sobie, że okrutne historie opowiadane 
o tym miejscu są prawdziwe... Niezwykła przygoda zmie-
nia się w walkę o przetrwanie, a na ich drodze pojawia 
się King Kong – gigantyczna małpa, która zakochuje się 
w Ann... Jest to czyste uczucie, miłość łamiąca wszelkie 
granice, wzruszająca i tragiczna, zniszczona działaniem 
człowieka, który kieruje się w życiu własnym dobrem, bo-
gactwem, łamiąc wszelkie konwenanse i zasady moralne. 

O dziwo, historia goryla i blondynki jest, momen-
tami, naprawdę wzruszająca. Naomi Wa� s świetnie gra 
zakochaną kobietę, uczuciową i wrażliwą, jednocześnie 
odważną i inteligentną. Wie, że Kong nie może opuścić 
wyspy i za wszelką cenę chce pokrzyżować plany chci-
wego reżysera, Denhama. Pragnie dobra małpy, która tak 
naprawdę wyrwała ją ze świata pełnego zła, zakłamania, 
fałszywych wartości.

Kreacja Konga jest jednym z największych osiągnięć 
nowoczesnej techniki komputerowej. Jego mimika, za-
chowanie, wyrażanie uczuć… Tego po prostu nie da się 
opisać, to koniecznie trzeba zobaczyć! Sceny z udziałem 
tego gigantycznego bohatera poruszą każdego, nawet naj-
bardziej wybrednego widza.

Realizacja remake’u (nowej wersji) „King Konga” 
z 1933 roku zawsze była marzeniem Petera Jacksona 
(pierwszą swoją wersję nakręcił na domowej kamerze 
w wieku 12 lat!), ale mógł je spełnić dopiero po wielkim 
sukcesie „Władcy pierścieni”. Teraz przedstawia własną, 
oszałamiającą wizję legendarnej opowieści o Królu Kon-
gu, niezwykłą, pełną niesamowitej akcji, przerażających 
bestii i efektów specjalnych, jakich nigdy jeszcze nie wi-
dziano na ekranach. W roli tytułowej wielkiej małpy po-
jawił się Andy Serkis, który we „Władcy pierścieni” zagrał 
Golluma. Oczywiście w obu � lmach na etapie postpro-
dukcji jego postać została komputerowo przetworzona.

Otrzymaliśmy � lm naprawdę porządny. Trzeba też od-
dać reżyserowi szacunek za to, że mimo trzech godzin widz 
nie myśli: „wreszcie się skończyło”. Przygotujcie się więc 
na fantastyczną, nieustającą przygodę. Poznajcie historię 
legendarnego, gigantycznego goryla schwytanego na ta-
jemniczej wyspie i sprowadzonego do cywilizacji, gdzie 
będzie musiał podjąć dramatyczną walkę o przeżycie.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 562 miliony dolarów 

plus 100 milionów dolarów ze sprzedaży DVD, kosztował 
... 207 milionów. Z początku budżet wynosił 150 mln dol., 
jednak reżyser dołożył swoje 57 mln do produkcji.

Peter Jackson otrzymał 20 milionów dolarów za wyreży-
serowanie tego � lmu. 

Film zdobył 3 Oscary za efekty specjalne, dźwięk i mon-
taż dźwięku.

Andy Serkis przygotowując się do roli Konga obserwo-
wał w londyńskim zoo goryle. Udał się do Ruandy, by zoba-
czyć goryle w ich naturalnym środowisku.

Każdego ranka do twarzy Andy Serkisa przyklejano 
130 elektronicznych czujników, potem zaś 60 do reszty jego 
ciała. Odgrywając rolę Konga był otoczony ponad 70. kame-
rami. Każdy najmniejszy ruch, grymas został przeniesiony 
do pamięci komputera. Dzięki temu widz ma wrażenie, iż na 
ekranie ogląda najprawdziwszą małpę. Aktor zagrał rów-
nież w � lmie inną rolę, kucharza (Lumpy), jednego z człon-
ków załogi.

Ryk King Konga jest spowolnionym dwa razy rykiem 
lwa, puszczanym od końca.

Cy� owo wygenerowany Nowy Jork z 1933 roku ma 
90 tys. oddzielnych budynków. Nad procesem „budowy” 
pracowało ponad rok 450 ludzi.

Stworzenie Empire State Building w wersji cy� owej 
zajęło 18 miesięcy. Prawdziwy, został zbudowany w ciągu 
14 miesięcy.

Przypominająca piekielną dżunglę wyspa, z unikalną 
roślinnością, przepaściami i urwiskami skalnymi, którą za-
mieszkującą zabójcze zwierzęta i gady to prawdziwe dzieło 
sztuki. Do jej stworzenia użyto 53 miniaturowych modeli 
buszu, do których wykorzystano 104 tys. sztucznych liści; 

ponad 3 tys. lateksowych winorośli; 25 tys. żywych miniatu-
rowych roślin; 120 miniaturowych drzew.

Statek, którym bohaterowie płyną na Wyspę Czaszek, 
to trawler zakupiony przez Petera Jacksona od pewnego 
rybaka z Wysp Tonga. Rybak oddał statek praktycznie za 
bezcen; ale razem z zawartością w postaci kilku ton zamro-
żonych ryb. Możemy sobie wyobrażać jakich wrażeń zapa-
chowych doznała ekipa podczas realizacji scen na statku...

Nakręcono ponad 600 kilometrów taśmy, co odpowia-
da 370 godzinom materiału � lmowego, 123 razy więcej niż 
ostateczna wersja � lmu.

Końcowe napisy trwają ponad dziesięć minut.
Tyranozaur z � lmu ma trzy palce (zamiast dwóch). 

To hołd reżysera dla oryginalnej wersji � lmu z 1933 roku, 
w której ten drapieżnik ma trzy palce.

W napisach końcowych zamieszczono informację mó-
wiącą, że � lm jest dedykowany „prawdziwym odkrywcom 
Wyspy Czaszek”, po czym wymieniane są nazwiska aktorów 
grających główne role w � lmie z 1933 roku.

Kong zabija 41 osób w całym � lmie, o jedną więcej niż 
w King Kong z 1933 roku.

King Kong
TVN piątek 20.05

King Kong

Piękna i bestia
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Od wielu lat obserwujemy w Polsce 
proces zmiany struktury demogra-
ficznej ludności. W końcu 2019 r. 
liczba ludności wyniosła 38,4 mln, 
w tym ponad 9,7 mln stanowiły oso-
by w wieku 60 lat i więcej (tj. ponad 
25%). Mimo przewidywanego spadku 
liczby ludności do 2050 r. aż o 4,5 mln, 
według Głównego Urzędu Statystycz-
nego w końcowej fazie horyzontu 
prognozy nastąpi wzrost populacji 
osób w wieku 60 lat i więcej do 13,7 
mln i będzie ona stanowiła ponad 
40% ogółu ludności.

W Polsce w 2019 r. mężczyzna 
w wieku 60 lat miał przed sobą 
jeszcze średnio ponad 19 lat ży-
cia, zaś kobieta w tym wieku po-
nad 24 lata. Oznacza to, że osoby 
w starszym wieku spędzają około 
jednej czwartej życia w okresie, 
który jest przeważnie okresem 
dezaktywizacji zawodowej. 

Każda z grup wiekowych ma 
swoje określone, bardzo różne 
potrzeby związane ze stanem 
zdrowia, kondycją organizmu, 
sytuacją rodzinną czy finansową, 
ale też wynikające z trybu życia.

Wsparcie rządowe
Warunki dla realizacji dzia-

łań o charakterze aktywizującym, 

skierowanych do seniorów stwa-
rzają Program wieloletni na rzecz 
Osób Starszych „Aktywni+” na 
lata 2021–2025 (Uchwała Nr 167 
Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2020 r.) oraz Program wielo-
letni „Senior+” na lata 2021–2025 
(Uchwała Nr 191 Rady Mini-
strów z dnia 21 grudnia 2020 r.).

Program wieloletni na rzecz Osób 
Starszych „Aktywni+” na lata 
2021–2025

Głównym celem Programu 
jest zwiększenie uczestnictwa 
osób starszych we wszystkich 
dziedzinach życia społecznego 
poprzez wspieranie aktywności 
organizacji pozarządowych dzia-
łających na rzecz seniorów.

W ramach celu głównego 
Programu zawarte są cztery cele 
szczegółowe:

• wzrost zaangażowania osób 
starszych w kontakty społeczne 
poprzez wzbogacenie oferty zago-
spodarowania ich czasu wolnego;

• zwiększenie zaangażowania 
osób starszych w procesy party-
cypacyjne zachodzące w życiu 
publicznym;

Moja przygoda 
z pewnym 

akordeonem 
Od kilku lat przymierzałam się do opi-
sania historii naszej rodziny, by ocalić 
od zapomnienia fakty i wydarzenia. 
By młode pokolenie pamiętało o nas, 
gdy nas zabraknie. Szczególnie chcia-
łam zwrócić uwagę na akordeon, któ-
ry odegrał wielką rolę w życiu trzech 
pokoleń Witkowskich. Historię opisa-
łam. W roku 2018 zgłosiłam pracę na 
konkurs literacki dla seniorów Srebro 
Nie Złoto pod tytułem ,,Moja  przygo-
da z pewnym akordeonem”. Otrzyma-
łam II miejsce.

Kapituła Konkursu w uzasad-
nieniu swojej decyzji napisała co 
następuje:” Za wzruszającą opo-
wieść nie tylko o akordeonie po-
darowanym przez Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, ale pełną pasji 
i historycznych szczegółów rela-
cję z długiego, ponad osiemdzie-
sięcioletniego „życia” instrumen-

tu, który także tworzył i scalał 
rodzinę. Za literacką (i muzycz-
ną) umiejętność przenoszenia 
pamięci dla kolejnych pokoleń. 
I za przywołanie historii zapisa-
nej nie tylko na kartach, ale tak-
że w „galeryjce z kości słoniowej”, 
na której grali Ci, co już odeszli” 
- koniec uzasadnienia.

Z perspektywy minionych 
lat dochodzę do wniosku, że 
moja historia nie jest zakończo-
na. Przypominają się nowe fakty 
i epizody... i tak można by było pi-
sać i pisać. Zapraszam do lektury.

Część I 
WSTĘP

W Warszawie, roku 1935, 
w znanej firmie „STAMIROW-
SKI” powstał, czyli narodził się 
akordeon. Był piękny, miał ślicz-
ną galeryjkę z kości słoniowej 
wysadzaną błyszczącymi kora-
likami. Na środku galeryjki był 
napis „ STAMIROWSKI” także 
mieniący się różnymi barwami. 
Akordeon ów był jednym z se-
tek akordeonów wytwarzanych 
ręcznie przez tę znaną i renomo-

waną firmę w Polsce i zagranicą. 
Piszę powstał w 1935 roku, po-
nieważ w tymże roku został po-
darowany przez Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego orkiestrze 33 
Pułku Piechoty w Łomży, a po-
nieważ akordeony miały dosko-
nałą opinię, rozchodziły się mó-
wiąc kolokwialnie „jak świeże 
bułeczki” i z pewnością nie za-
legały na półkach. Należy zatem 
przyjąć z wielkim prawdopodo-
bieństwem, że akordeon o któ-
rym chcę pisać narodził się wła-
śnie w tym roku. Ja urodziłam się 
w 1946 roku, a więc akordeon ma 
86 lat, ja 75. Co ma jedno do dru-
giego? Postaram się wyjaśnić ale 
muszę wrócić do czasu, gdy mnie 
jeszcze nie było na świecie.

Część II   
ORKIESTRA 33 PUŁKU PIECHOTY 

W ŁOMŻY. ROK 1930
Mój ojciec jako mały chło-

piec był bardzo zafascynowany 
orkiestrą wojskową 33 pułku pie-
choty stacjonującego w Łomży.  

Z myślą o seniorach

Dokończenie na str. 11

Dokończenie na str. 14

G a z e t a  S e n i o r aPartner wydawnictwa StowarzySzenie edukacyjno-ekologiczne ed&eco
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Wyższa śmiertelność to zmniejszenie 
wydatków z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Wyższa liczba zgonów 
nie spowoduje poprawy sytuacji eme-
rytów i Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. W zeszłym roku zmarło blisko 68 
tysięcy osób więcej niż w roku 2019.  
To tak , jakby z mapy Polski  zginęło 
miasto Łomża czy Suwałki.  

Z punktu widzenia państwa, 
im mniej świadczeniobiorców, 
tym mniej zobowiązań i wydat-
ków, zarówno na świadczenia, 
usługi zdrowotne oraz wszel-
ką pomoc społeczną. Emeryci 
otrzymują świadczenia z fundu-
szu, do którego wpływają składki 
płacone przez pracujących oraz 

dotacji skarbu państwa.  Zatem, 
im mniejsze wypłaty, tym mniej-
sze obciążenie finansów publicz-
nych.

Obserwujemy chaos i kom-
plikacje szczepieniowe dla grupy 
„ zero” i seniorów 80+. Otrzymu-
jemy informacje o braku wolnych 
terminów, a rząd zaprasza kolej-
ne wielomilionowe rzesze senio-
rów 70+ czy nauczycieli. 

Do końca I kwartału, jak po-
daje rząd, istnieje możliwość za-
szczepienia 3,1 mln osób. Po co 
ten pośpiech?  Starzy ludzie zo-
stali zmuszeni do wyścigu, „kto 
pierwszy, ten lepszy”.  Stąd kolej-
ki do rejestracji. Błędem w przy-

jętym systemie organizacji szcze-
pień jest rozdział  szczepionek na 
punkty szczepień, a nie na kon-
kretnych ludzi. To zmusza wie-
lu seniorów do zapisywania się 
w punktach daleko od miejsca za-
mieszkania. O masowym szcze-
pieniu wiadomym było na prze-
łomie października – listopada 
ub. roku. Można było przygoto-
wać lepszy system do rejestracji 
w oparciu o lekarzy rodzinnych, 
wyznaczając ramowe warunki do 
poszczególnych grup obywateli.

Na świadczenia emerytal-
ne znacząco wpłynie obniże-
nie średniego wieku naszego ży-
cia. Im średnia życia niższa, tym 

emerytury mogą być wyższe.  Na 
wielkość emerytury największy 
wpływ miałyby zgony 60-latków.  
Wyższa śmiertelność wśród osób 
starszych  nie rozwiązuje zasad-
niczego problemu tj. liczby eme-
rytów w porównaniu do osób 
w wieku produkcyjnym. 

W  2020 roku pełnoletniość 
osiągnęło 353,8 tys. osób,  pod-
czas gdy  w wiek emerytalny we-
szło 520 tys. osób. To oznacza, że 
w najbliższej dekadzie z polskie-
go rynku pracy zniknie  milion 
osób.  W dalszej perspektywie 
do 2040 roku będzie to już 2,3 
mln osób mniej. Bazując na da-
nych GUS, który wskazuje, że do 

2050 roku liczba ludności Polski 
wyniesie 31,1 mln osób. W po-
równaniu do 2016 r. zmniejsze-
nie ludności wynosiło 5,4 mln 
osób. Prognozowany przez GUS 
spadek liczby Polaków w wieku 
produkcyjnym wyniesie o 8 mln 
osób mniej, natomiast wzrost 
najstarszej części  populacji wy-
niesie 4,4 mln osób.  To wpłynie 
znacząco na obciążenia  emery-
talne.

Jak wynika ze statystyk GUS, 
nasze społeczeństwo się starzeje 
i coraz więcej osób będzie uzyski-
wać świadczenia emerytalne, na-
tomiast odprowadzających skład-
ki będzie mniej.  Konsekwencje 
istniejącej polityki emerytalnej 
poniosą  przyszli emeryci, głow-
nie kobiety, które w obecnym sys-
temie krócej pracują, mniej od-
prowadzają składek i dłużej żyją.  
Zgromadzony kapitał  jest dzielo-
ny przez 261,5 miesiąca.

Z troską o przyszłość naszych 
wnuków oczekujemy pilnych 
prac w tym zakresie przez istnie-
jący system instytucjonalny, któ-
ry w Polsce jest bogaty.  Nie na-
leży robić spotkań ad hoc, które 
pochłaniają energię, absorbują 
uwagę i niczego poza frustracją 
oraz wzajemnymi oskarżeniami  
nic nie dają; przykład – spotkanie 
Premiera Rządu z klubami parla-
mentarnymi w sprawie szczepio-
nek.

Takie postępowanie depre-
cjonuje Konstytucyjne mechani-
zmy rządzenia i kontroli władzy 
wykonawczej.  Protesty uliczne 
nie wystarczą,  czas na zmiany.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Rozliczenie PIT 
- informacja dla 

emerytów  
i rencistów

Trwa akcja składania zeznań PIT za 2020 rok. 
Z urzędem skarbowym można się rozliczyć do 30 
kwietnia 2021 r., np. w serwisie e-Urząd Skarbo-
wy. Izba Administracji Skarbowej w Białymsto-
ku przypomina emerytom i rencistom, jak mogą 
przekazać 1% podatku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego i jak najszybciej otrzymać 
zwrot podatku.

W tym roku osoby, które otrzymały 
z organu rentowego PIT-11A, mogą:

• złożyć samodzielnie zeznanie roczne,
• albo nic nie robić do 30 kwietnia - 

wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zezna-
nie PIT-37 za 2020 r., automatycznie wy-
generowane w usłudze Twój e-PIT.

Zwrot nadpłaty
Zwrot nadpłaty podatku trwa do 45 

dni, jeśli zeznanie zostanie automatycznie 
zaakceptowane albo złożone elektronicz-
nie - najłatwiej w usłudze twój e-PIT, do-

stępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy na 
podatki.gov.pl.

W przypadku zeznań papierowych ter-
min zwrotu wynosi do 3. miesięcy.

Ważne:
aby uzyskać zwrot nadpłaty, należy 

zgłosići swój rachunek bankowy do urzę-
du skarbowego – można to zrobić w zezna-

niu podatkowym lub na formularzu ZAP-
3. Jeżeli rachunek był zgłoszony wcześniej 
i jest aktualny, nie trzeba nic robić.

Przekazanie 1% na rzecz OPP
Emeryci lub renciści, którzy otrzymali 

z organu rentowego PIT-40A i chcą prze-
kazać 1% podatku na rzecz wybranej orga-
nizacji pożytku publicznego (OPP), mogą 

wskazać wybrane OPP w oświadczeni 
PIT-OP lub w zeznaniu podatkowym.

Emeryci i renciści, którzy otrzymali je-
den PIT-40A i chcą, by wskazana w ubie-
głym roku OPP otrzymała ich 1% podat-
ku, nie będą musieli nic robić, jeśli do 31 
marca 2021 r. nie zostanie odwołany stan 
epidemii. Jeśli natomiast stan epidemii 
byłby odwołany, to emeryt/rencista bę-
dzie musiał sam złożyć PIT-OP lub zezna-
nie PIT-37 lub PIT-36.

Jeśli podatnik otrzymał PIT-11A 
i chce przekazać 1% na tę samą organiza-
cję co w ubiegłym roku, nie musi nic ro-
bić. Urząd skarbowy zrobi to za niego za 
pośrednictwem usługi Twój e-PIT w au-
tomatycznie zatwierdzonym zeznaniu 
podatkowym.

Jeżeli natomiast podatnik chce przeka-
zać 1% podatku na rzecz innej OPP niż rok 
wcześniej, to wskazuje ją w zeznaniu, które 
składa do swojego urzędu skarbowego. 

Ważne:
• wskazana w ubiegłym roku OPP musi 

znajdować się w aktualnym Wykazie OPP,
• gdy w systemie znajduje się zeznanie 

– niezależnie od tego, czy emeryt lub ren-
cista złoży je sam, czy zeznanie zostanie 
automatycznie zaakceptowane przez KAS 
– nie należy składać PIT-OP.

Niestety, więcej nas odchodzi

naSze SPołeczeńStwo 
Się Starzeje i coraz 
więcej oSób będzie 

uzySkiwać świadczenia 
emerytalne, natomiaSt 

odProwadzających 
Składki będzie mniej.

to wPłynie znacząco  
na obciążenia  
emerytalne.
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• podnoszenie kompetencji 
cyfrowych seniorów oraz kształ-
towanie postaw sprzyjających 
wykorzystywaniu nowych tech-
nologii w życiu codziennym;

• budowanie pozytywnego 
wizerunku starości i starzenia 
się oraz rozwijanie kompetencji 
społecznych (wiedzy, umiejęt-
ności, postaw) wobec starości 
u osób w każdym wieku.

Budżet Programu w latach 
2021–2025 wyniesie 200 mln 
zł. W każdym roku kwoty finan-
sowania Programu ze środków 
budżetu państwa wyniosą po 40 
mln zł.

Organizacje pozarządowe 
i inne uprawnione podmioty 
działające na rzecz osób star-
szych będą mogły ubiegać się 
o dofinansowanie swoich projek-
tów kwotą od 25 do 250 tysięcy 
zł.

W ramach Programu zapla-
nowano możliwość wsparcia 
czterech obszarów:

• aktywności społecznej 
obejmującej działania mają-
ce na celu zwiększenie udziału 
osób starszych w aktywnych for-
mach spędzania czasu wolnego, 
wspieranie niesamodzielnych 
osób starszych i ich otoczenia 
w miejscu zamieszkania, roz-
wijanie wolontariatu osób star-
szych w środowisku lokalnym 
oraz zwiększenie zaangażowania 
osób starszych w obszarze rynku 
pracy.

• partycypacji społecznej 
przyczyniającej się do wzmoc-
nienia samoorganizacji środo-
wiska osób starszych 
oraz zwiększenia 
wpływu osób 
starszych na de-
cyzje dotyczące 
warunków życia 
obywateli.

• włączenia cyfro-
wego obejmującego dzia-
łania na rzecz zwiększania 
umiejętności posługiwania się 
nowoczesnymi technologia-
mi i korzystania z nowych 
mediów przez osoby star-
sze, a także upowszechnia-
nia i wdrażania rozwiązań 
technologicznych sprzy-
jających włączaniu spo-
łecznemu oraz bezpiecz-
nemu funkcjonowaniu 
osób starszych.

• przygotowania do 
starości polegającego 
na wzmacnianiu trwa-
łych relacji międzypo-
koleniowych, kształ-
towaniu pozytywnego 
wizerunku osób star-
szych oraz zwiększaniu 
bezpieczeństwa seniorów.

Program wieloletni "Senior+" na lata 
2021-2025

Kwota środków z budżetu 
państwa na realizację Programu 
wyniesie 300 mln zł., w każdym 
roku po 60 mln zł.

Celem strategicznym Progra-
mu jest zwiększenie aktywnego 
uczestnictwa seniorów w życiu 
społecznym poprzez dofinanso-
wanie rozbudowy infrastruktury 
ośrodków wsparcia w środowi-
sku lokalnym oraz zwiększenie 
miejsc w ośrodkach wsparcia 
„Senior+”, tj. wsparcie działań 
jednostek samorządu w rozwo-
ju na ich terenie sieci Dziennych 
Domów „Senior+” i Klubów „Se-
nior+”.

Celem operacyjnym Progra-
mu jest zapewnienie wsparcia 
seniorom (osobom nieaktyw-
nym zawodowo w wieku 60 lat 
i więcej) poprzez umożliwienie 
im korzystania z oferty na rzecz 
społecznej aktywności, a także 
obejmującej usługi w zakresie ak-
tywności ruchowej lub kinezyte-
rapii, oferty edukacyjnej, kultu-
ralnej, rekreacyjnej i opiekuńczej 

– w zależności od potrzeb stwier-
dzonych w środowisku lokal-
nym. W ramach Programu 
udostępniana jest seniorom in-
frastruktura pozwalająca na ak-
tywne spędzanie wolnego czasu, 
a także zaktywizowanie i zaanga-
żowanie seniorów w działania sa-
mopomocowe i na rzecz środo-
wiska lokalnego.

W ramach Programu jed-
nostki samorządu terytorialne-
go, w trybie otwartego konkursu 
ofert, mogą ubiegać się o uzyska-
nie środków finansowych prze-
znaczonych na:

• moduł 1 – jednorazowe 
wsparcie finansowe na utworze-
nie i/lub wyposażenie ośrodka 
wsparcia w wysokości do 80% 
całkowitego kosztu realizacji za-
dania. Dofinansowanie nie może 
być wyższe niż 400 tys. zł w przy-
padku Dziennego Domu „Se-
nior+” oraz 200 tys. zł w przy-
padku Klubu „Senior+”.

W przypadku, gdy budynek 
nie jest własnością jednostki sa-
morządu terytorialnego, dofi-
nansowanie w ramach modułu 1 
Programu przysługuje jedynie na 
wyposażenie ośrodka wsparcia.

• moduł 2 – zapewnie-
nie funkcjonowania już 

istniejących ośrod-
ków wsparcia, utwo-

rzonych w ramach 
modułu 1. Dofi-

nansowaniu w każdym roku bu-
dżetowym, w trybie konkurso-
wym mogą podlegać działania 
związane z całorocznym bieżącym 
utrzymaniem ośrodka wsparcia. 

Kwota dofinansowania na 
działalność bieżącą ośrodków 
wsparcia uruchomionych w ra-
mach Programu wynosić będzie 
miesięcznie na utrzymanie jed-
nego miejsca nie więcej niż 400 
zł w Dziennym Domu „Senior+” 
oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie 
„Senior+”, przy czym dotacja nie 
może stanowić więcej niż 50% cał-
kowitego kosztu realizacji zadania.

Działalność bieżąca Dzien-
nego Domu „Senior+” pole-
ga na realizacji podstawowych 
usług mających na celu udzie-
lanie pomocy w czynnościach 
dnia codziennego, na zapewnie-
niu minimum jednego posiłku, 
w szczególności gorącego oraz 
innych usług wspomagających, 

dostosowanych do potrzeb se-
niorów. Dzienny Dom „Senior+” 
powinien zapewniać co najmniej 
8-godzinną ofertę usług w dniach 
od poniedziałku do piątku (40 
godzin tygodniowo).

Działalność Klubu „Senior+” 
polega na motywowaniu senio-
rów do działań na rzecz samo-
pomocy i działań wolontary-
stycznych na rzecz innych. Klub 
„Senior+” powinien zapewniać 
tygodniowo co najmniej 20-go-
dzinną ofertę usług. Klub „Se-
nior+” we współpracy z inny-
mi instytucjami i organizacjami 
może rozszerzyć ofertę na usługi 
świadczone poza swoją siedzibą.

Demografia nie kłamie 
W Łomży, podobnie jak 

w kraju, przybywa osób star-
szych. Zgodnie z danymi Ban-
ku Danych Lokalnych GUS na 
31.12.2019 r. Łomżę zamieszki-
wało prawie 15 800 osób, które 
ukończyły 60 lat, co stanowiło 
26,3% ogółu mieszkańców mia-
sta.  W 2050 roku (według pro-
gnoz GUS) liczba osób 60+ ma 
wzrosnąć do 21 720 i stanowić 
one będą przeszło 47% ogółu 
mieszkańców Łomży. Zatem co 
drugi mieszkaniec będzie miał 
60 i więcej lat. 

Czy będziesz wśród nich? 
A może będą w tej grupie Twoi 
bliscy, przyjaciele, sąsiedzi?

Starość dotyczy nas wszyst-
kich, to  część naszego życia. 
Dlatego warto włączyć się 
w projektowanie lepszej starości. 

Seniorzy liczą na to, że za-
równo władze Miasta jak też 
organizacje pozarządowe, po-
dobnie jak w latach poprzed-
nich, skorzystają z programów 

rządowych i będą apliko-
wać o środki finansowe na 

tworzenie warunków dla 
aktywnego i godnego 
starzenia się. Nie bez 
znaczenia jest też rola 
samych seniorów. Tyl-
ko wspólne działania 
przynoszą najlepsze 
rezultaty. 

GRAŻYNA CZAJKOWSKA
źródło informacji: 

GUS,  senior.gov.pl

Srebrni

Z myślą o seniorach
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Dobry, zły i brzydki
TVP Kultura piątek 20.00

Western. Dziki Zachód, czasy wojny secesyjnej. Blondie 

(Clint Eastwood) i Meksykanin Tuco zarabiają na życie, 

oszukując naiwnych. Blondie wydaje szeryfom Tuco, za 

którego wyznaczono nagrodę, a zgarnąwszy pieniądze, 

uwalnia wspólnika. W następnym miasteczku powtarzają 

ten sam numer.

Duch
Stopklatka piątek 22.15

Klasyczny horror. Młode małżeństwo przeprowadza się do 

wymarzonego domu. Wkrótce okazuje się, że miejsce to 

jest nawiedzane przez duchy. Życie bohaterów zamienia 

się w koszmar, a jego początkiem jest zniknięcie córki.

Dwaj zgryźliwi tetrycy
Stopklatka sobota 13.40

Komedia. John i Max mieszkają obok siebie od 50 lat. 

Serdecznie się nie znoszą, uwielbiają uprzykrzać sobie 

życie. Kiedy na horyzoncie pojawia się atrakcyjna wdowa, 

jednocześnie uderzają do niej w konkury.

Żółtodziób
Metro sobota 20.00

Sensacyjny. Doświadczony detektyw Pulovski (Clint 

Eastwood) usiłuje odnaleźć morderców swojego 

partnera. Jego nowym współpracownikiem zostaje 

młody, opanowany David Ackerman (Charlie Sheen), 

przeciwieństwo porywczego Pulovskiego.

Obrońca
TV6 niedziela 22.55

Sensacyjny. W Europie ma dojść do tajnego spotkania 

amerykańskiego polityka z przywódcą islamskich 

fundamentalistów. Na straży bezpieczeństwa 

amerykańskiej delegacji stoi elitarna jednostka, 

dowodzona przez byłego komandosa (Dolph Lundgren).

wybierz  
coś  

dla siebie

Oświadczyny po irlandzku

Tor przeszkód
Anna Brady (Amy Adams) mieszka w Bostonie 

i tu pracuje, jest wziętą dekoratorką wnętrz. Ma chło-
paka Jeremy'ego (Adam Scott) i choć są ze sobą już 
4 lata i razem kupują mieszkanie, on ciągle zwleka 
z oświadczynami. Teraz wyjeżdża na zjazd kardiolo-
gów do Dublina. 

Anna czuje się zawiedziona ale postanawia dzia-
łać. Dowiaduje się, że według irlandzkiej tradycji 
sięgającej V wieku, kobieta sama może oświadczyć 
się mężczyźnie raz na cztery lata, 29 lutego. Ponie-
waż wypada akurat rok przestępny, Anna jedzie za 
ukochanym do Irlandii, by tam mu się oświadczyć. 
W czasie lotu następuje załamanie pogody, i zamiast 
w Dublinie Anna ląduje w Cardiff w Walii. Postana-
wia zorganizować transport na własną rękę. W pubie 
prosi o pomoc przystojnego Declana O'Callaghana 
(Matthew Goode). Ten zgadza się zawieźć Amery-
kankę do Dublina za 500 euro. Kolejne przygody 
zbliżają ich do siebie. Po wielu perypetiach docierają 
w końcu do Dublina. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 33 miliony dola-

rów, kosztował 19 milionów.
Akcja filmu rozgrywa się 29 lutego, jednak kiedy 

bohaterowie docierają do Dublina, na drzewach wi-
doczne są liście, a ludzie chodzą w letnich płaszczach.

Matthew Goode przyznał, że przyjął tę rolę, ponie-
waż pozwalała mu wracać w weekendy do Londynu, by 
zobaczyć dziewczynę i nowo narodzoną córkę.

Roger Ebert z Chicago Sun-Times opisał film jako 
„pełnowartościową, słodką komedię romantyczną. 
Trzyma się toru, zatrzymuje się na wszystkich zaplano-
wanych przystankach i triumfalnie wwozi nas na doce-
lową stację”. 

Oświadczyny po irlandzku
TVP2 sobota 23.10

Pamiętnik

Płomienna 
miłość

Opowieść zaczyna się w Północnej Karolinie 
w latach 40. XX w. Do miasteczka Seabrook przy-
jeżdża na wakacje pochodząca z zamożnej rodziny 

17-letnia Allie Hamilton. Poznaje Noaha Calho-
una, który pracuje w miejscowej fabryce. Zako-
chują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Jednak 
on jest biedny, a ona pochodzi z bogatej rodziny. 
Kiedy rodzice dziewczyny dostrzegają powagę 
łączącej ich więzi postanawiają wrócić do Nowe-
go Jorku. Kiedy Alice nagle opuszcza Noaha, ten 
przez rok pisze do niej codziennie listy, ale żaden 
nigdy do dziewczyny nie dociera. Noah zamyka 
się w sobie. Buduje dom, wspomina, staje się sa-
motnikiem. Wybucha wojna, podczas której Allie 
zajmuje się w szpitalu rannymi żołnierzami. Nagle, 
po latach, jedzie do Noaha. Ma jednak już na palcu 
pierścionek zaręczynowy…

O tej historii dowiadujemy się z pamiętnika 
Alice, który pewien pensjonariusz domu spokojnej 
starości codziennie jej czyta. Allie jest bezbronną 
staruszką, chorą na alzheimera.

Uprzedzam – pisze Karolina Korwin Piotrow-
ska, tu przydadzą się chusteczki, najlepiej w ilości 
hurtowej. To wyciskacz łez w dobrym starym stylu. 
Mocnym atutem filmu jest para głównych bohate-
rów – Ryan Gosling i Rachel McAdams.  

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 116 milionów do-

larów, kosztował 29 milionów.
Ryan Gosling, by dobrze przygotować się do swojej 

roli, przed rozpoczęciem zdjęć na dwa miesiące prze-
niósł się do Charleston w Południowej Karolinie, gdzie 
miano kręcić film. Pływał łódką po rzece, robił meble 
m.in. stół kuchenny, który można oglądać w filmie. 

Gena Rowlands, która w filmie zagrała starszą Al-
lie, jest matką reżysera Nicka Cassavetesa .

Pamiętnik
TVN7 piątek 21.30
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Siostra Betty

Ukochany  
z serialu

Rewelacyjna Renée Zellweger. To mroczna komedia o kobiecie, 
która wbrew wszelkim przeszkodom dąży do spełnienia swych marzeń. 

Betty Sizemore jest kelnerką w barze. Jej małżeństwo z brutal-
nym i nieokrzesanym Delem przeżywa kryzys. Betty ucieka więc 
w świat fantazji, do krainy seriali telewizyjnych. Nie znajdując ide-
ału mężczyzny w prawdziwym życiu, odnajduje go na ekranie. Za-
kochuje się w przystojnym i sympatycznym doktorze Ravellu z ope-
ry mydlanej. Któregoś wieczoru, oglądając odcinek, Betty słyszy, jak 
jej ulubiony doktor Ravell, mówi spoglądając na księżyc: „Wiem, że 
czeka na mnie ktoś wyjątkowy". Betty czuje, że wzywa właśnie ją.

Podczas gdy Betty ogląda serial, w pokoju obok Del niechcą-
cy obraża mafijnego egzekutora Charliego (Morgan Freeman) 
i jego nerwowego podopiecznego Wesleya (Chris Rock) 
i zostaje przez nich brutalnie wysłany na tamten świat. 
Umysł Betty, zszokowanej zajściem, popada w stan, który 
pozwala jej na normalne funkcjonowanie – tyle, że w fik-
cyjnej rzeczywistości. Betty całkowicie ucieka w świat 
wyobraźni. Pakuje walizkę, wsiada do samochodu i wy-
rusza na poszukiwanie swojego ukochanego – doktora 
Ravella. Niedługo później mordercy orientują się, że 
przy zbrodni mieli świadka i zaczynają tropić ofiarę. 

Siostra Betty
Nowa TV piątek 22.05

Wykraść teczkę
Koniec lat 90. W paryskiej kafejce spotyka się 

pięciu mężczyzn i atrakcyjna kobieta. Schodzą 
się pojedynczo, uważnie obserwują otoczenie, są 
nieufni, przypatrują się sobie. Nie znają się, choć 
są specjalistami z tej samej branży – kiedyś byli 
agentami. Ze Wschodu i Zachodu. Po upadku 
Muru Berlińskiego znaleźli się na lodzie. Są bez-
robotni, nikomu niepotrzebni i zdesperowani: 
wezmą każdą pracę. Wynajęła ich kobieta, ale 
i ona, choć kieruje akcją, nie jest szefem: czasami, 
w trudniejszych sytuacjach, konsultuje się przez 
telefon, ktoś wydaje jej polecenia. A robota nie 
będzie łatwa: za wszelką cenę trzeba przejąć ta-
jemniczą walizkę. 

„Zręczna intryga, pierwszorzędna obsada z Ro-
bertem De Niro, Jeanem Reno i Jonathanem Prycem 
w rolach głównych. Film jest wybuchowym, pełnym 
akcji, spektaklem”.

Pewnie nie wiesz...
W feudalnej Japonii na samurajów, którzy nie obro-

nili swych panów, spadała wielka hańba. Samuraj bez 
pana to ronin. Dziś „ronin” to także student, którzy nie 
został przyjęty na uniwersytet. Rok sie uczy, aby ponow-
nie przystąpić do egzaminu wstępnego.

W trakcie kręcenia filmu zniszczono 80 samochodów.
Do kręcenia sceny pościgu wykorzystano dwa mo-

dele Citroena XM, które grały jedno auto. Różnią się 
znaczkiem Citroena.

Duduk to instrument dęty z drewna moreli, po-
chodzący z Armenii, znany od 1500 lat. Ma brzmienie 
zbliżone do saksofonu. Melancholijny motyw muzyczny 
z filmu zastał wykonany na duduku. 

Podczas sceny pościgu przez Paryż, skorzystano 
z pomocy około 150 kierowców-kaskaderów.

Robert De Niro i Natascha McElhone „prowadzili” 
podczas pościgu samochody z dwoma kierownicami. 
Naprawdę kierował „pasażer”.

Skipp Sudduth (Larry) chciał sam prowadzić auto 
podczas pościgu. Reżyser: „Nie chcę widzieć żadnych 
świateł stop”.

Liczba ofiar: 34.

W potrzasku

Jeden  
przeciwko złu

Nero (Scott Adkins) to były agent sił specjalnych. 
Pozostawiając za sobą dawne życie, przenosi się do 
spokojnego nadmorskiego miasteczka, aby w spokoju 
wychować tam swojego ukochanego syna. Pewnego 
dnia jego dziecko zostaje porwane. Aby odzyskać syna 
Nero musi zniszczyć trzy niebezpieczne syndykaty prze-
stępcze. Musi jednak pracować sam. Oczywiście, chce 
odkryć tożsamość tajemniczego Mzamo, człowieka sto-
jącego za makabrycznym spiskiem, który dostarczył mu 
kamizelkę z kamerą, broń i kuloodpornego Chevroleta 
Suburban.

Nero próbuje wykonać tę misję i jednocześnie od-
naleźć Mzamo i zemścić się za zagrożenie, jakie zesłał na 
jego rodzinę. Zegar tyka i Nero nie może tracić czasu ani 
popełniać błędów, bo ryzykuje utratę syna na zawsze. 

Pewnie nie wiesz...
Scott Adkins (urodzony 17 czerwca 1976 roku) zaczął 

trenować sztuki walki w wieku trzynastu lat po tym, jak zo-
stał napadnięty.

Uczył się taekwondo, kickboxingu, ninjutsu, krav magi, 
karate, wushu, jiujitsu, muay thai, capoeiry i gimnastyki 
akrobatycznej.

„Powiedziałem mamie: zamierzam zostać gwiazdą 
filmów sztuk walki. Nie uwierzyła mi, mój tato też. Oboje 
myśleli, że wyrosnę z tego. Wtedy zdecydowałem, że zrobię 
to albo umrę próbując to zrobić”.

„Moja sypialnia była wylepiona zdjęciami Van Dam-
me'a. Moja mama martwiła się o mnie. Większość nasto-
letnich chłopców miała na ścianach półnagie kobiety, a ja 
miałem Jean-Claude'a”.

W potrzasku (inny tytuł: Porwany)
TV Puls piątek 21.00

Ronin
TVN7 sobota 22.50
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Wiadomo, orkiestra wojskowa 
odgrywała dużą rolę w życiu mia-
sta. Na żadnej uroczystości, zaba-
wie, majówce czy defiladzie nie 
mogło jej zabraknąć. Mój ojciec 
był zawsze tam gdzie ona i ma-
rzył, żeby w niej grać. Od wcze-
snych lat dziecinnych kochał mu-
zykę i był przekonany, że muzyka 
będzie jego sposobem na  przy-
szłe życie. A skąd to wiedział ? 
Sam po latach nie umiał wytłu-
maczyć. Jako 14–letni chłopak, 
odważył się i poszedł do kapel-
mistrza Aleksandra Niemirow-
skiego i powiedział po prostu 
– ja chcę grać w orkiestrze. Ka-
pelmistrz sprawdził jego predys-
pozycje, słuch, poczucie rytmu  
i przyjął, ponieważ Heniek był 
bardzo uzdolniony. I tak zaczęła 
się edukacja muzyczna. Odzie-
dziczył talent po swoim ojcu, 
który grał na harmonii trzyrzędo-
wej. Tak więc wstąpił do wojska 
jako ochotnik. Służył w wojsku 
9 lat (1930 – 1939 ). Był chłop-
cem wysokim i dobrze zbudowa-
nym, dlatego dostał na początek 
największą w orkiestrze dętej trą-
bę tzw. bas. Przez ten okres zgłę-
biał wiedzę teoretyczną: uczył 
się nut, zasad muzyki i z zapa-
łem uczył się grać na wszystkich 
instrumentach, jakie były do-
stępne w orkiestrze, jednocze-
śnie kończył szkołę podstawową 
i przechodził szkolenie wojsko-
we jak inni żołnierze. Jak często 
wspominał, był w swoim żywio-
le, mógł rozwijać i pogłębiać swo-
ją pasję do muzyki. Wojsko dało 
mu tę możliwość! 

W roku 1935 Marszałek Józef 
Piłsudski podarował orkiestrze 
33 Pułku Piechoty akordeon fir-
my „STAMIROWSKI”. Począt-
kowo grał na nim zawodowy żoł-
nierz, a potem pozwolono uczyć 
się na nim grać Heńkowi. Był bar-
dzo szczęśliwy!

Spełniło się marzenie małe-
go chłopca, który chciał się uczyć 
grać na harmonii swego ojca ale 
ten nie chciał mu dawać swoje-
go instrumentu, bo bał się, że syn 
może go popsuć i będzie kłopot, 
bo trzeba byłoby wieźć do napra-
wy do Warszawy, a w tamtych 
czasach nie było to takie proste. 

Heniek każdą wolną chwilę 
poświęcał na naukę  na akorde-
onie i gdy się nauczył, dostał go 
w użytkowanie, czyli grał na nim 
w orkiestrze. Do siostry przesłał 
zdjęcie z akordeonem i na od-
wrocie napisał, cytuję:” Kochana 
siostro oto widzisz moje zamiary 
życia. Gdybym miał to już bym  
wiedział i umiał zarobić na utrzy-
manie domu i siebie, ale kiedy to 
jeszcze przyjdzie  do mnie to nie 
wiem. To jest kawał złota w rę-

kach moich”. Nie wiedział jeszcze 
wtedy, że ”to złoto w jego rękach” 
los połączy z nim na długie.....
długie lata, że akordeon będzie 
jego najlepszym kompanem!

Część III 
CZAS WOJNY

 Miał 23 lata, zdane kilka eg-
zaminów w Warszawie, gdy 1 
września 1939 roku wybuchła 
wojna. 

Od pierwszych dni września 
33 pp. walczył dzielnie z Niemca-
mi. Żołnierze ginęli w krwawych 
walkach między innymi pod 
Łomżą, Nowogrodem, Srebrną, 
Łętownicą, Andrzejewem. 11 
września pułk brał udział w na-
tarciu na Zambrów, niestety ze 
względu na silne przeciwnatarcie 
musiał się wycofać. Ostatnią bi-
twę pułk stoczył 12 – 13 września 
w rejonie Srebrna – Łętownica 
-  Andrzejewo. Niemcy okrążyli 
Polaków mocnym pierścieniem 
na bagnach. Pułk poniósł duże 
straty żołnierzy i sprzętu – zo-
stał rozbity. Dowództwo widząc, 
że nie ma ani jednego oddziału 
zdolnego do podjęcia walki wy-
daje rozkaz rozwiązania  pułku, 
zatopienia na bagnach sprzętu 
bojowego i instrumentów, aby 
nic nie dostało się w ręce wroga. 
Żołnierze mieli przedzierać się 

z okrążenia na własną rękę. He-
niek nie zatopił akordeonu. Jak 
mógłby zniszczyć ukochany, wy-
marzony akordeon podarowany 
przez Marszałka!

Ukrył go w stogu siana, 
na polu pod lasem. Miał dużo 
szczęścia, że wyszedł cało z tego 
okrążenia. W ostatniej walce 
wielu żołnierzy zginęło, wielu 
rannych dostało się do niewoli. 
Gdy wszystko dokoła się uspo-
koiło Heniek wrócił po akorde-
on. Szczęśliwy wracał do domu. 
Nocami przedzierał się polnymi 
drogami do Łomży. Nieraz na-
tknął się na patrol Rosjan, któ-
rzy chcieli zabrać akordeon ale 
jakoś udało mu się ich przeko-
nać, aby tego nie robili. Pewnego 
razu mógł go stracić na zawsze, 
ale tak błagał komendanta, że ten 
ustąpił, jednak za to musiał jeź-
dzić wszędzie z Rosjanami i im 
grać. Był taki okres, że do Łom-
ży wkroczyli ponownie Niemcy 
i Heniek z akordeonem uwolnili 
się od Rosjan. Akordeon poma-
gał w dywersji przeciwko Niem-
com. Ojciec szedł ulicami Łomży 
z kolegami, grał na akordeonie, 
a koledzy dźwigali w futerale 
granaty czy inne niedozwolone 
przedmioty. Został aresztowany 
i osadzony w łomżyńskim wię-
zieniu. Na szczęście akordeon 

uniknął więzienia. Spotkali się we 
wrześniu 1944 roku, po wyzwo-
leniu Łomży, gdy Heniek opuścił 
więzienie. 1 maja 1945 roku na 
zabawie w kinie ”Miraż” poznali 
się moi rodzice. On grał z kolega-
mi, zainteresował się dziewczyną, 
a ona nie mogła oderwać oczu od 
błyszczącego akordeonu. 29 maja 
pobrali się.

   
Część IV  

MOJA PRZYGODA Z AKORDEONEM
Ja urodziłam się w 1946 roku 

i tu łączą się moje losy z akorde-
onem. Pamiętam go doskonale, 
te świecące koraliki, ten wspania-
ły głos. Od małego dziecka obco-
wałam z nim, słuchałam jak ojciec 
gra, nie mogłam oprzeć się aby go 
nie dotknąć. W przeciwieństwie 
do mego dziadka, ojciec nie bro-
nił dotykania swego instrumen-
tu, cieszył się, że interesuję się grą 
i słucham jego grania. W 1950 
roku przenieśliśmy się z Łomży 
do Sulejówka. Tak się złożyło, że 
chodziłam do przedszkola, które 
mieściło się w Dworku Marszał-
ka Piłsudskiego, potem chodziła 
do niego moja siostra i brat. Gdy 
miałam 7 lat dostałam akorde-
onik pod choinkę od Mikołaja. 
Ojciec zaczął mnie uczyć. 

Gdy byłam w trzeciej klasie 
szkoły podstawowej grałam na 
zabawie choinkowej. Miał grać 
mój ojciec, ale coś wypadło mu 
w pracy, więc padło na mnie. Pa-
nie nauczycielki prowadziły za-
bawy, kółeczka, wężyki i dzieci 
się bawiły, a ja znałam kilka pro-
stych melodii i w kółko je grałam. 
Lubiłam też chodzić do sąsia-
dów aby im pograć. Były to cza-
sy, gdzie nie było telewizji tylko 
radia z jednym programem więc 
byłam mile widziana ze swoim 
repertuarem. Najbardziej lubi-
łam jedną, starszą sąsiadkę, panią 
Jurkową, która chowała świnkę, 
gotowała dla niej ziemniaki w łu-
pinkach i jaki był rarytas, gdy mi 
dawała kilka za moje granie. 

Gdy podrosłam na tyle, aby 
utrzymać "Akordeon od Marszał-
ka", to na nim zaczęłam grać. Od 
kiedy pamiętam akordeon praco-
wał na utrzymanie naszej rodzi-
ny. Rodzice poza pracą zawodo-
wą grywali co sobota na zabawie 
w podwarszawskiej  miejscowo-
ści Marysin. Mama na perkusji, 
tata na akordeonie, a koledzy 
z orkiestry z Łomży na instru-
mentach dętych; trąbka, sakso-
fon, klarnet. Gdy byłam w siód-
mej klasie szkoły podstawowej, 
mama się rozchorowała i ja gra-
łam na zabawie Ciężko było wy-
trwać do końca, ale za pierwsze 
zarobione pieniądze kupiłam 
sobie modną wówczas sukien-

kę w grochy z falbanami i buci-
ki. W późniejszych latach, będąc 
w liceum grywałam z rodzicami 
na zabawach choinkowych dla 
dzieci, na zabawach dla doro-
słych, na weselach. Ja na akorde-
onie, mama na perkusji, a ojciec 
na skrzypcach. Oczywiście ojciec 
zmieniał mnie na akordeonie, a ja 
w tym czasie brałam gitarę. 

Mimo, że rodzice dorabiali 
muzyką w domu się nie przele-
wało, takie były czasy. Ponieważ 
historia lubi się powtarzać, ja 
przyszłego męża poznałam na za-
bawie, na której grałam na  "Akor-
deonie od Marszałka". Przypo-
mnę, że mama poznała ojca na 
zabawie, na której on grał na tym 
samym akordeonie. Gdy moje 
rodzeństwo dorosło, stworzyli-
śmy rodzinny zespół, który grał 
w Łomży i poza nią. Oczywiście 
była to dodatkowa praca, poza 
pracą zawodową każdego z nas. 
Ja często grywałam  na zabawach 
choinkowych dla dzieci i prowa-
dziłam je. Największą frajdą dla 
mnie nie było wynagrodzenie ale 
paczka z frykasami na owe cza-
sy, pomarańcze i słodycze roż-
nego rodzaju, którą mogłam za-
nieść swoim dzieciom. One też 
korzystały z pomocy akorde-
onu w podwyższonym standar-
dzie życia i możliwości edukacji. 
Troje moich dzieci studiowało 
mniej więcej w tym samym cza-
sie, więc wydatki były niemałe. 
Akordeon pracował też dla nich. 
W pewnym okresie modne sta-
ły się gitary elektryczne i trzeba 
było wmontować  mikrofon do 
akordeonu, aby gitary go nie za-
głuszały. 

Przez wiele lat ciężko praco-
wał, galeryjka z kości słoniowej 
połamała się, trzeba było wsta-
wić metalową obudowę. Głos 
jednak miał bardzo donośny. Nie 
sposób zliczyć na ilu zabawach 
karnawałowych, zabawach cho-
inkowych dla dzieci, sylwestrach 
i weselach cieszył ludzi swym 
brzmieniem i dawał wiele rado-
ści. Akordeon wiele przeszedł 
z moją rodziną, dobre i złe cza-
sy, wiele mu zawdzięczamy i był 
traktowany zawsze z szacunkiem 
jak członek rodziny. On w dużej 
mierze pomógł wykształcić mnie 
i moje rodzeństwo. Ja i siostra – 
nauczycielki, brat – budowlaniec. 
Oprócz pracy pedagogicznej za-
wsze w miejscu pracy tworzyłam 
zespoły artystyczne, dziecięce, 
młodzieżowe, z dorosłymi, z oso-
bami niepełnosprawnymi. 

Wzorce czerpałam z wolon-
tariackiej pracy moich rodziców, 
którzy po przejściu na emerytu-
rę zakładali zespoły artystyczne 
w Łomży. Między innymi zało-

Moja przygoda z pewnym akordeonem 

Henryk Witkowski  
z akordeonem  
od Marszałka Piłsudskiego
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żyli w roku 1970 zespół seniorów 
i przez wiele lat go prowadzili. 
Poza tym było wiele innych ze-
społów, które na owe czasy były 
ewenementem i odnosiły nie-
małe sukcesy. Rodzice mieli bar-
dzo dużo podziękowań i nagród 
wszelkiego rodzaju. Ja zawsze 
podziwiałam ich zaangażowanie 
i aktywność na niwie kultury i wi-
dząc,  ile daje im to satysfakcji, 
a innym radości, zaczęłam ich na-
śladować. Jest  takie przysłowie:” 
Niedaleko pada jabłko od jabło-
ni” i w moim przypadku jest to 
jak najbardziej trafne określenie.

 
Część V  

AKORDEON WRACA DO WOJSKA
W roku 1995 tradycje 33 Puł-

ku Piechoty z Łomży przejął 33 
Pułk Zmechanizowany w Bu-
dowie k/ Złocieńca – wszelkie 
pamiątki po pułku zostały prze-
kazane do tej jednostki. Komba-
tanci z Łomży przez kilka lat jeź-
dzili tam zapraszani na obchody 
Święta Wojska Polskiego. Ojciec 
jeździł  z akordeonem. Grał pod-
czas jazdy i w czasie uroczystości. 
Akordeon wzbudzał ogromne 
zainteresowanie i emocje byłych 
żołnierzy łomżyńskiego 33pp.

Pewnego dnia, przed kolej-
nym wyjazdem, doszło w domu 
do poważnej, rodzinnej rozmo-
wy. Doszliśmy do wniosku, że 
nasz ukochany i zabytkowy akor-
deon od Marszałka oddamy do 
wojska, bo tam wśród innych pa-
miątek jest jego miejsce. Ojciec 
grał na tym spotkaniu ostatni raz 
i wrócił do domu bez akordeonu. 
Akordeon był w naszym domu 
prawie pół wieku. Towarzyszył 
w dobrych i złych czasach, dużo 
mu zawdzięczaliśmy, traktowany 
był jak członek rodziny, zarabiał 
na lepszy standard naszego ży-
cia. Bez niego zrobiło się w domu 
smutno i pusto, mimo że mieli-
śmy kilka akordeonów. Żaden 
nie jest dla nas tak cenny jak on. 
Na nim uczyły się grać trzy poko-
lenia Witkowskich - senior, jego 
żona Halina, dzieci i wnuki. 

10 sierpnia 2010 roku akor-
deon od Marszałka Józefa Pił-
sudskiego wrócił do Łomży wraz 
z pamiątkami, ponieważ tra-
dycje 33 pp. przejął I Łomżyń-
ski Batalion Remontowy. Wit-
kowski nie doczekał tej chwili, 
zmarł w 2010 roku, w wieku 85 
lat. Z pewnością byłby szczęśli-
wy z powodu powrotu jego przy-
jaciela do łomżyńskich koszar. 
Rodzina też była bardzo zado-
wolona z takiego obrotu sprawy, 
ponieważ myśleliśmy, że nigdy 
go już nie zobaczymy. Do Zło-
cieńca było zbyt daleko, by je-
chać w „odwiedziny”. Instrument 
był oddany w dobrym stanie, 
miał głos bardzo dobry, ale z ra-
cji swego wieku, wygląd już nie 
ten sam. Mieliśmy nadzieję, że po 

przeprowadzeniu prac renowa-
cyjnych odzyska  dawną świet-
ność i będzie cieszył oczy oglą-
dających swoim blaskiem a uszy 
wspaniałym dźwiękiem jeszcze 
długo.....długo.

Obecnie jest własnością woj-
ska i po zabiegach konserwa-
torskich, jako cenny eksponat 
wystawiono go w Sali Tradycji 
Warsztatów Technicznych Łom-
ża.

Część VI 
SPOTKANIA Z AKORDEONEM  

PO LATACH
W maju 2014 roku byłam 

w Muzeum Północno – Mazo-
wieckim i przez przypadek do-
wiedziałam się, że akordeon jest 
w dziale historycznym. Poprosi-
łam, aby pozwolono mi go zoba-
czyć ( muzeum było w tym dniu 
zamknięte dla zwiedzających). 
Zobaczyłam, a nawet pozwolo-
no mi na nim zagrać – wyjęto 
go specjalnie z gabloty, w której 
jest przechowywany. Byłam mile 
zaskoczona i wzruszona, nawet 
łezkę uroniłam. Akordeon jest 
w bardzo dobrym stanie: ma uzu-
pełnioną klawiaturę, wymonto-
wany mikrofon, nowy miech, jest 
nastrojony, ma głos jak dawniej. 
Wygląda pięknie, nie widać, że 
tyle przeszedł przez te wszystkie 
lata. Oczywiście nie ma tej pięk-
nej, błyszczącej galeryjki, którą 
pamiętam z dzieciństwa ale ma 
„duszę”, która wypływa z głębi 
dźwiękami gdy na nim gram. 

Nie spodziewałam się takie-
go obrotu sprawy, ale tak się dla 
mnie szczęśliwie składa, że moje 
kontakty z akordeonem są coraz 
częstsze. W sierpniu 2017 roku 
grałam na nim na imprezie plene-
rowej z okazji Święta Wojska Pol-
skiego pt.”Wojsko Na Swojsko” 
na placu przy łomżyńskich ko-
szarach. W listopadzie tegoż roku 
byłam zaproszona do Zespo-
łu Szkół Powiatowych w miej-
scowości Łyse na uroczystość 
pt.”Kurpie dla Niepodległo-
ści”, gdzie opowiadałam historię  
akordeonu, grałam pieśni legio-
nowe i żołnierskie. Akordeon był 
wypożyczony na tę okazję z mu-
zeum. Byłam honorowym go-
ściem jako córka żołnierza 33 pp. 
Szkoła stara się o nadanie imie-
nia 33 Pułku Piechoty w Łomży. 
Dnia 6 kwietnia 2018 nagrywa-
łam audycję dla Radia Białystok, 
w sali muzealnej, a 4 maja odby-
ła się promocja książki autorstwa 
Doroty Sokołowskiej i Grzegorza 
Maculewicza pt.”Sekrety Łom-
ży i Ostrołęki”. W książce tej była 
krótka wzmianka o akordeonie, 
dlatego autorzy poprosili, aby dla 
uświetnienia spotkania obecni 
mogli usłyszeć głos akordeonu. Ja 
na spotkanie zaprosiłam swój ze-
spół artystyczny seniorów „Ma-
ryna” i wspólnie z  publicznością, 

przy akompaniamencie „ekspo-
natu historycznego” śpiewaliśmy 
pieśni żołnierskie i legionowe. 
Obecni byli zachwyceni kondy-
cją 83 – letniego „staruszka”.

29 czerwca 2018 roku odwie-
dzili mnie studenci muzykolo-
gii z uniwersytetu poznańskiego 
i wrocławskiego chcąc porozma-
wiać na temat kultury kurpiow-
skiej z racji mojej długoletniej 
pracy z zespołami folklorystycz-
nymi. Akurat w tym dniu miałam 
próbę z zespołem w Klubie Se-
niora i zaprosiłam ich. Nagrywa-
li nasz śpiew, uczyli się śpiewać 
gwarą kurpiowską, a także pozna-
li taniec ”Stara baba” i wspólnie 
z seniorami  uczyli się tańczyć. 
To było niezapomniane spotka-
nie integracyjne dwóch pokoleń, 
które połączyło wspólne zainte-
resowanie folklorem.

Na drugi dzień studenci byli 
umówieni w łomżyńskim mu-
zeum na spotkanie z p. etnograf 
i ze znawczynią  folkloru – rodo-
witą Kurpianką. Dowiedziawszy 
się o akordeonie poprosili mnie 
czy mogłabym im na nim za-
grać. Wyraziłam zgodę pod wa-
runkiem, że porozmawiają z dy-
rekcją o jego udostępnienie. Byli 
zachwyceni jego stanem i gło-
sem, z zainteresowaniem słucha-
li, nagrywali i dopytywali mnie 
o różne szczegóły. Akordeon 
jest zdeponowany przez wojsko 
w muzeum aby umożliwić szero-
kiemu gronu osób oglądanie go. 
Jest cennym historycznym i wy-
wołującym emocje eksponatem. 
W rozmowie z pracownikami 
dowiedziałam się, że wzbudza 
ogromne zainteresowanie zwie-
dzających. Ja jestem jedyną oso-
bą, która ma możliwość  grania 
na nim. Każdy kontakt jest dla 
mnie ważnym przeżyciem, który 
przywołuje wspomnienia z życia 
mojej rodziny. Witam się z nim 
jak z bliską mi osobą.

Część VII
REFLEKSJE I ZADUMA  

NAD MINIONYM CZASEM
Wychowałam się w bliskości 

akordeonu od  Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, przy jego boku 
i dzięki niemu jestem taką oso-
bą a nie inną. Dzięki zauroczeniu 
w dzieciństwie gram, śpiewam 
i niosę radość innym. Oczywiście 
wiele zawdzięczam rodzicom, 
ale duży wpływ na moje dorosłe 
życie miał i ma niewątpliwie ten 
akordeon. Gdyby ojciec nie oca-
lił go w czasie pożogi wojennej 
nie byłoby całej tej historii. Gdy-
by nie on, moi rodzice być może 
nie poznali by się - mnie by nie 
było! Gdyby nie on, nie poznała-
bym na pewno mego męża. Tak 
można by gdybać...i gdybać. Dla-
tego czuję do niego wielki senty-
ment. Dla innych to tylko przed-
miot – dla mnie coś, z czym łączy 

mnie niezwykła więź, której nie 
da się opisać słowami do końca 
i dostatecznie wyrazić uczucia. 
Moja rodzina czuje to samo.

Jestem wdzięczna losowi, że 
postawił na mojej drodze akor-
deon od Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, że mogłam czerpać 
z niego inspiracje na sposób na do-
rosłe życie, że jestem kim jestem – 
a jestem niepoprawną optymistką, 
która kocha muzykę, śpiew, taniec 
i wszystko co jest z tym związane. 
Kocham folklor różnych regionów 
Polski. Staram się dzielić z ludźmi 
tym co potrafię i sprawiać im ra-
dość swoim działaniem. 

Niedawno gdzieś przeczyta-
łam króciutką rymowankę, która 
mi bardzo się podoba i często ją 
powtarzam innym, gdy widzę, że 
coś ich trapi.

„Nie licz lat, niech sobie płyną.
Śmiej się zdrowo, czuj się młodo,
Bowiem życie na wesoło,
Fantastyczną jest przygodą.” 

i to jest adekwatne do mojego po-
dejścia do życia.

Puenta na koniec mojej hi-
storii jest taka, że dzięki akorde-
onowi od Marszałka Piłsudskie-
go byłam i jestem wciąż aktywną 
osobą, pełną optymizmu, robiącą 
to co kocham i zamierzam to ro-
bić jeszcze długo......długo -  do-
póki zdrowie pozwoli !  Póki je-
stem „na chodzie” będę robiła to 
z wielką pasją, bo chyba to jest 
moim przeznaczeniem -  może 
nie chyba, ale na pewno! 

DANUTA WAŚKO

Danuta Waśko  
z tym samym akordeonem
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Złote myśli 

Szanuj sam siebie, a będą szanować Ciebie. 

Śmiech i dobre sumienie zawsze w cenie. 

Pracowitemu żaden dzień nie jest za długi. 

Twarz łatwo wynurzy, co się w sercu burzy. 

Tak się ten świat obraca,  
jednych podnosi, innych wywraca. 

Przyjacielska posługa nagrody nie potrzebuje. 

JANINA SUROWIK 

Wiedza
Niewiedza unosi się pychą.
Miłość skłania do budowy.
Nie dystansujemy się od wiedzy.
Znamy tych, którzy nie wiedzą tak jak wiedzieć należy.
Prawdziwa wiedza nigdy nie jest syta siebie.
Zawsze rodzi kolejne pytania.
Zawsze jest świadoma swoich granic.
Zawsze jest ciekawa innych.
Miłość buduje domy.
Arogancja niewiedzącego nie zaprasza do współpracy.
Do wspólnoty.
Do budowy domu.
Kryzysy weryfikują kompetencje niewiedzących.
       

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Język jest podstawowym narzędziem 
komunikacji międzyludzkiej. Im język 
bogatszy, tym większą stwarza szan-
sę rozwoju umysłowego i duchowego 
człowieka. 

Język umożliwia formułowa-
nie myśli, tak aby nasze wypo-
wiedzi były zrozumiałe dla in-
nych. Język powinien służyć do 
przekazywania prawdy, w której 
tak znaczy  tak, nie znaczy nie. 
Niestety zbyt często spotykamy 
się z wieloznacznością słów, któ-
ra może prowadzić do zacierania 
prawdy i wartości, a nawet mani-
pulacji, a w konsekwencji braku 
odpowiedzialności za słowo. 

Rozwój intelektualny czło-
wieka nie jest możliwy bez do-
skonalenia kultury słowa. Tylko 
sprawne i biegłe posługiwanie 
się mową umożliwia wyrażanie 
prawdy, swoich poglądów, uczuć 
i wszelkich innych treści, w każ-
dej dziedzinie wiedzy i działalno-
ści człowieka. 

Sposób wysławiania się jest 
odzwierciedleniem sposobu ro-
zumienia. Słowo pozwala poznać 
i nazwać to co jeszcze niezna-
ne. Umiejętność dyskutowania 
to umiejętność wypowiedzenia 
swoich myśli. 

Język stanowi istotny wy-
znacznik tożsamości narodowej. 
Nabywanie umiejętności poro-
zumiewania się w zgodzie z obo-
wiązującą normą językową, za-
równo w mowie, jak i w piśmie 
jest obowiązkiem każdego Pola-

ka. Ludzie wykształceni, mistrzo-
wie w swoich dziedzinach mają 
być wzorem w posługiwaniu się 
poprawnym językiem. Staran-
ność i dbałość o czystość języ-
ka dotyczy wszystkich, zarówno 
nauczycieli, jak i przedstawicieli 
nauk technicznych, ścisłych, po-
lityków, jak również księży. Po-
prawność językowa obowiązuje 
w każdej dziedzinie życia i dzia-
łalności człowieka. Tak to zrozu-
miał naród polski w roku 1918, 
po zdobyciu niepodległości, któ-
ry w sposób szczególny podjął się 
zadania pielęgnowania i ochrony 
języka. 

Już filozofowie greccy (np. 
Izokrates) podkreślali rolę mowy 

w rozwoju człowieka, stwierdza-
jąc, że mowa jest przewodnikiem 
naszych myśli i działań. 

Poprzez rozum jesteśmy po-
dobni do Boga. Obowiązkiem 
człowieka jest dbałość o rozwój 
rozumu, którym może bliżej po-
znać Boga. Św. Paweł napomi-
na nas: ,, […] przemieniajcie się 
przez odnawianie umysłu, aby-
ście umieli rozpoznać jaka jest 
wola Boża: co jest dobre, co Bogu 
przyjemne i co doskonale […]. 
(List do Rzymian). 

Rozwój rozumu wymaga roz-
woju kultury słowa. Kultura sło-
wa jest niezbędna do rozwoju in-
telektualnego. 

ALICJA JAMIOŁKOWSKA-KĘPCZYŃSKA

Sens działania
Ile sensu, ile nadziei kryje się w na-
szej pracy? Także realistycznego spoj-
rzenia na własną pracę.  Czy praca 
przynosi spodziewane owoce?  Czy 
dlatego, że jestem genialny  i wyjąt-
kowy,  że potrafię,  a może dlatego, 
że dostrzegam obok człowieka w po-
trzebie?

Czy miłość owocuje w na-
szym działaniu?  I odwrotnie.

Gdy nic nie wychodzi przy 
całym trudzie, czy to ma znaczyć, 
że nie było sensu, że na darmo 
zużyłem siły?

A może jednak poniesiony trud 
nie jest daremny?  Może zaowocu-
je inaczej i w innym miejscu?

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Czytanie książek
Czyli podpowiadamy,  

po jaką pozycję sięgnąć

Barbara Wood  
 „Kamień przeznaczenia”.

W mały sklepiku w Kalifornii, wśród „ma-
gicznych” świecidełek i kart tarota, leży błękit-
ny kamień o niespotykanym odcieniu.  Powstał 
w niezmierzonych głębinach kosmosu,  by po-
przez galaktyki i mgławice dotrzeć do Ziemi. 
Przez wieki jego moc służyła ludziom. To ten 
kamień sto tysięcy lat temu ocalił życie Wy-
sokiej i jej plemieniu. Dał mądrość prakobie-
cie  Laliari,  oświecił jej potomka Awrama i na-
tchnął wiarą rzymiankę Winifredę, Katharinie 
dał siłę na poszukiwanie ojca w dalekim, obcym 
świecie. To dzięki niemu ziściło się pragnienie 
Brigitte Bellafontaine,  a Mathew Lively stał się 
panem swojego przeznaczenia. 

Teraz kamień czeka na nowego właścicie-
la by odmienić mu życie, dać wewnętrzną siłę, 
odwagę lub mądrość. 

TERESA RĘBIŚ

Co składa się na wysoką 
kulturę słowa?
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Zapowiedź

Kataklizmy
Z okazji otwarcia szkoły w Bostonie dzieci mają narysować, jak 

będzie wyglądał świat za 50 lat. Jedna z uczennic oddaje kartkę za-
pisaną cyframi. 

Pół wieku później uczniowie otrzymują prace rówieśników 
sprzed lat. Dzieło wypełnione cyferkami wpada w oko astrofizy-
kowi. Naukowiec stwierdza, że oznaczają one daty katastrof, do 
których doszło w ciągu 50 lat, a także liczbę ofiar oraz współrzędne 
geograficzne miejsc kataklizmów. Profesor John Koestler (Nicolas 
Cage) studiując głębiej złowieszczy szyfr zauważa, że kryje on rów-
nież zapowiedź kolejnych trzech katastrof, z których ostatnia będzie 
miała skalę światową. Podejmuje starania, by zapobiec tragedii.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 184 miliony dolarów, kosztował 

50 milionów.
Scena, w której rozbija się samolot, od momentu kiedy pojawia się 

on na ekranie aż do jej końca, została nakręcona jako jedno ujęcie.
W filmie pokazano płonącą platformę wiertniczą w Zatoce Meksy-

kańskiej. Rok później, 20 kwietnia 2010 roku, stało się to rzeczywisto-
ścią. Wyciek ropy naftowej na platformie wiertniczej Deepwater Hori-
zon wywołał wybuch, pożar i ekologiczną katastrofę.

Zapowiedź
Stopklatka niedziela 22.50

Filmy (2 odcinki) przedstawiają rozwój 
rodziny od biednych irlandzkich imigrantów, 
którzy przybyli do Stanów w 1849 roku, do 
wszechpotężnej dynastii, ważnej na scenie po-
litycznej USA. Filmowcy badają życie, kariery, 
osobiste tragedie i skandale, zgony, dziwaczne 
wypadki, które składają się na klątwę, która 
prześladuje rodzinę Kennedych. Rozmawiają 
z członkami rodziny, przeglądają archiwa, listy, 
zdjęcia.

Najbardziej znane wypadki to oczywiście 
zabójstwo prezydenta USA Johna F. Kenne-
dy'ego, zabójstwo senatora Roberta F. Kenne-
dy'ego, a także katastrofa lotnicza, którą ame-
rykański senator Ted Kennedy cudem przeżył 
(zginęły wówczas dwie osoby), a pięć lat póź-
niej brał udział w kolejnym wypadku, tym ra-
zem samochodowym. Sam znowu uszedł z ży-
ciem, zginęła jadąca z nim Mary Jo Kopechne 
– była sekretarka jego braci Johna F. Kenne-
dy'ego i Roberta F. Kennedy'ego. 

Najnowsza tragedia z kwietnia ubiegłego 
roku: Maeve Kennedy McKean, wnuczka Ro-
berta F. Kennedy'ego, i jej 8-letni syn Gideon 
McKean, zaginęli podczas pływania kajakiem 
po zatoce Chesapeake.

Klątwa rodziny Kennedych
WP1 piątek 18.00 i 19.00 (odc. 1 i 2)

To kultowe zdjęcie Johna, Jacqueline i 9-miesięcznej 
Caroline Kennedy zostało zrobione w lipcu 1958 roku. 

Młody, przystojny i pełen życia Kennedy, wówczas 
41-letni, był politykiem nowej ery. Jackie, lat 29, wniosła 

atmosferę elegancji i wyrafinowania.

Klątwa rodziny Kennedych

Nieszczęścia 
wielkich

Hyannis Port, Massachusetts, USA. Wrzesień 1960. Rodzina Kennedych zbiera się na wspólnym zdjęciu w domu 
rodzinnym w Hyannis Port, krótko po tym, jak John F. Kennedy (w środku) został wybrany na urząd Prezydenta Stanów 

Zjednoczonych Ameryki.

Bracia (od lewej): John F Kennedy, Robert Kennedy  
i Ted Kennedy.

29 maja 1964. Jacqueline Kennedy ze swoimi dziećmi 
Johnem Jr. i Caroline klękają modląc się na grobie 

prezydenta Kennedy'ego, w jego pierwsze urodziny  
po zamachu. 
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Kilkanaście organizacji społecznych 
z całej Polski złożyło oficjalną petycję 
o wstrzymanie trwających aktualnie 
prac nad planowaną drogą ekspre-
sową S16 przez Mazury i Biebrzański 
Park Narodowy i domaga się przepro-
wadzenia brakującej strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
i dla całej inwestycji.

Planowana droga ekspreso-
wa S16 na przygotowywanym 
aktualnie do realizacji odcinku 
Mrągowo - Ełk - Knyszyn była-
by włączona do krajowego i eu-
ropejskiego systemu sieci dróg 
ekspresowych i autostrad, w tym 
„Via Baltica” i „Via Carpatia”. 
Zdaniem organizacji społecz-
nych, które złożyły oficjalną pe-
tycję spowodowałoby to skumu-
lowanie ruchu tranzytowego do 
państw bałtyckich przez Mazury 
i Biebrzański Park Narodowy. To 
z kolei ich zdaniem doprowadzi 
do znaczącego wzrostu natężenia 
ruchu pojazdów ciężarowych, 
wzrostu hałasu i zniszczenia uni-
katowych na skalę europejską 
walorów przyrodniczych prze-
cinanych obszarów. Zdewasto-
wany zostanie atrakcyjny krajo-
braz i miejsca licznie odwiedzane 
przez turystów, co napędza dziś 
lokalną ekonomię. Według or-
ganizacji kosztowna budowa na 
podmokłych terenach czteropa-
smowej drogi niepotrzebnie ob-
ciąży zwielokrotnionymi koszta-
mi kieszeń podatników.

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad złoży-
ła już do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Olszty-
nie wniosek o wydanie decyzji 
środowiskowej dla odcinka Mrą-
gowo-Ełk. 

- Zignorowano protesty, któ-
re od półtora roku przetaczają się 
przez Mazury angażując miesz-
kańców, samorządy, ekologów 
i turystów. Dla dalszego odcin-
ka S16 w kierunku Białegostoku 
analizowane są jedynie warian-
ty przecinające Biebrzański Park 
Narodowy. Przeciwko temu pro-
testują mieszkańcy okolic naj-
większego polskiego parku na-
rodowego wraz z przyrodnikami 
i naukowcami. Ci ostatni określili 
taki wariant budowy jako ekstre-
malnie szkodliwy dla przyrody. 
Internetowe apele o wstrzymanie 
prac na obu odcinkach i opraco-
wanie rozwiązania alternatyw-
nego omijającego cenne tereny, 

podpisało do tej pory łącznie bli-
sko 80 tys. osób – pisze w oficjal-
nej petycji kilkanaście organiza-
cji społecznych z całej Polski.

- Wysokie ryzyko tych in-
westycji w związku z silnymi 
protestami społecznymi, nega-
tywnym oddziaływaniem na ob-
szary prawnie chronione i real-
nym konfliktem z instytucjami 
europejskimi jest dobrze znane 
inwestorowi. Dlatego po raz ko-
lejny apelujemy do niego i od-
powiedzialnych za rozwój infra-
struktury i ochronę środowiska 
ministrów o przygotowanie tej 
inwestycji zgodnie ze sztuką pro-
jektowania inwestycji liniowych 
i w zgodzie z prawem ochrony 
przyrody. – mówi Małgorzata 
Górska z Fundacji Greenmind. 
– Niezbędne jest przeprowadze-
nie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko dla całej 
inwestycji zamiast sztucznego 
cięcia jej na krótkie odcinki. De-
cyzja o wyborze przebiegu tej 
inwestycji liniowej powinna za-
paść w oparciu o analizy społecz-
ne, ekonomiczne, środowiskowe 
i transportowe wszystkich moż-
liwych tras alternatywnych. - do-
daje.

- Nie można mówić o jakich-
kolwiek standardach ochrony 

przyrody w Polsce jeśli pozwoli 
się na budowę międzynarodowe-
go korytarza tranzytowego przez 
park narodowy. Jaka to ochrona 
dobra narodowego? Tak jak bu-
duje się obwodnice miast, tak 
musi powstać obwodnica Wiel-
kich Jezior Mazurskich i doliny 
Biebrzy dla ruchu ciężarowego 
a mieszkańcy i turyści powinni 
mieć dostęp do dobrej jakości 
dróg lokalnych. Ominięcie Bie-
brzańskiego Parku Narodowego 
jest jak najbardziej możliwe. Na-
sza fundacja przedstawiła taką 
koncepcję Generalnej Dyrekcji 
Dróg i nie rozumiemy dlaczego 
nie została ona jeszcze poddana 
analizom – mówi ze zdziwieniem 
Małgorzata Stanek z Fundacji dla 
Biebrzy.

- Budowa drogi S16 w propo-
nowanym wariancie jest dla nas 
nie do przyjęcia. Realizacja tej in-
westycji spowoduje nie tylko nie-
odwracalne straty w najcenniej-
szych obszarach naszej przyrody, 
ale naruszona zostanie także in-
tegralność ważnych korytarzy 
ekologicznych. Jesteśmy na eta-
pie, na którym możliwe jest jesz-
cze wypracowanie kompromisu 
z korzyścią dla środowiska natu-
ralnego oraz lokalnej społeczno-
ści, której zależy na jak najszyb-

szym zrealizowaniu inwestycji 
– przekonuje Dawid Kaźmier-
czak z Fundacji Dzika Polska.

- Tysiące ton betonu wylane 
nad Biebrzą i na Mazurach za-
szkodzą przyrodzie tych miejsc 
i ludziom, którzy tam mieszkają. 
Jeśli ta droga powstanie, będzie 
absurdalnym pomnikiem wybu-
jałego ego odpowiedzialnych za 
nią polityków. Polityków, którzy 
nie rozumieją zagrożenia, jakim 
są kryzys klimatyczny i dewasta-
cja środowiska. To nie kosztow-
ne inwestycje świadczą o byciu 
dobrym włodarzem, tylko od-
powiedzialne podejście do za-
pewnienia bezpiecznej przyszło-
ści ludziom i przyrodzie – grzmi 
Krzysztof Cibor z Greenpeace.

- Pomysł budowy drogi S16 
prowadzącej tranzyt przez Kra-
inę Wielkich Jezior Mazurskich 
i Biebrzański Park Narodowy jest 
kardynalnym błędem w projek-
towaniu polskiej sieci drogowej. 
Nie możemy dopuścić do znisz-
czenia tak unikatowych ekosys-
temów. Kolejną kontrowersją 
jest fakt, że droga przez Mazury 
została zgłoszona do dofinanso-
wania z Funduszu Odbudowy 
na walkę ze skutkami COVID 
za kwotę 5,5 mld zł. Tymczasem 
badania naukowe dowodzą, że 

przyczyną przenoszenia się pa-
togenów, takich jak koronawirus, 
naturalnie występujących w dzi-
kiej przyrodzie, jest nasza nad-
mierna ingerencja w nią. Dlatego 
za wszelką cenę trzeba chronić 
takie tereny jak Mazury i Biebrza 
przed zniszczeniem - wyjaśnia 
Radosław Ślusarczyk z Pracowni 
na rzecz Wszystkich Istot.

- Postępujący kryzys klima-
tyczny i szybki spadek różno-
rodności biologicznej wymaga-
ją zasadniczej zmiany podejścia 
w zarządzaniu przestrzenią i po-
traktowania w sposób prioryte-
towy ochrony naturalnych eko-
systemów – zarówno w celu 
ochrony dzikich gatunków, jak 
i zabezpieczenia „świadczonych” 
przez nie „usług”, takich jak regu-
lacja klimatu, oczyszczanie wód, 
czy umożliwianie człowiekowi 
obcowania z naturalną przyrodą. 
– tłumaczy dr hab. Wiktor Ko-
towski, profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego. - Na kontynen-
cie europejskim, gdzie wpływ 
człowieka na strukturę krajo-
brazu był szczególnie znaczący, 
duże obszary naturalnej przyro-
dy należy uznać za nienaruszalne. 
O niezbywalnej wartości takich 
terytoriów jak Biebrzański Park 
Narodowy, czy planowany Ma-

Organizacje społeczne z całej Polski  
przeciwko tranzytowi drogowemu 
przez Mazury i Biebrzański Park Narodowy. Chodzi o S16 
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zurski Park Narodowy, stanowią 
też ich „dzikość”, ograniczona 
dostępność dla człowieka i od-
dalenie od mogących wywrzeć 
negatywny wpływ elementów in-
frastruktury, takich jak ruchliwe 
drogi międzynarodowe. Dokła-
danie kolejnych, coraz większych 
obciążeń uznajemy za sprzeczne 
nie tylko z celami ochrony tych 
obszarów, ale też z konstytucyjną 
zasadą zrównoważonego rozwo-
ju – dodaje. 

Kilkanaście organizacji z ca-
łej Polski podpisanych pod pety-
cją domaga się wstrzymania pro-
wadzonych aktualnie prac dla 
dwóch fragmentów S16 (przez 
Krainę Wielkich Jezior Mazur-
skich i przez Biebrzański Park Na-
rodowy), przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla całego odcin-
ka S16, przygotowania wspólnie 
ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami alternatywnego prze-
biegu trasy oraz modernizacji i re-
montu istniejącej sieci dróg służą-
cych społecznościom lokalnym 
i turystom co nie pozwoli zostać 
tym regionom wykluczonym ko-
munikacyjnie. Ich zdaniem dzię-
ki temu możliwa będzie budowa 
niezbędnych połączeń drogowych 
tam, gdzie jest to uzasadnione 
i nie będzie kolidować z potrze-
bami lokalnych społeczności i wy-
mogami ochrony przyrody. 

Poniżej prezentujemy pełną 
treść petycji. 

Minister Infrastruktury 
Andrzej Adamczyk

Minister Klimatu i Środo-
wiska Michał Kurtyka

Minister Finansów, Fundu-
szy i Polityki Regionalnej Ta-
deusz Kościński

Generalny Dyrektor GDD-
KiA Tomasz Żuchowski

Dyrektor GDDKiA w Olsz-
tynie Mirosław Nicewicz

Dyrektor GDDKiA 
w Białymstoku Wojciech Bo-
rzuchowski

18.02.2021

PETYCJA
Na podstawie art. 63 Kon-

stytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz art. 2 Ustawy opety-
cjach z dnia 11 lipca 2014 r. ( 
Dz.U.2014.1195) działając w in-
teresie własnym orazpublicznym 
składamy poniższą petycję z żą-
daniem podjęcia następujących 
działań:

• wstrzymania przez Gene-
ralną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad [dalej:GDDKiA] 
dalszych prac i działań nad pla-
nowaną drogą ekspresową S16 
naodcinku: Mrągowo - Orzysz - 
Ełk – Knyszyn - Białystok do cza-
su wykonaniastrategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla 
całego odcinka,

• wykonania strategicznej 
oceny oddziaływania na środo-
wisko planowanej drogi ekspre-
sowej S16 na odcinku Mrągowo 
– Orzysz – Ełk – Knyszyn - Biały-
stok w oparciu o aktualne badania 
natężenia ruchu i uwzględniające 
prognozowany ruch generowa-
ny z istniejących, realizowanych 
i planowanych dróg ekspresowych 
i autostrad ze wszystkich kierun-
ków, w tym w szczególności pro-
gnozowany ruch zVia Baltica, Via 
Carpatia i S5 (przez S7 i S51),

• wykonania pełnej anali-
zy proponowanego przez stronę 
społeczną wariantu omijające-
go od południa Krainę Wielkich 
Jezior Mazurskich oraz Dolinę 
Biebrzy w korytarzu Olsztyn – 
Szczytno – Łomża – Zambrów 
- Bielsk Podlaski oraz porówna-
nie tego wariantu pod względem 
funkcjonalnym, technicznym, 
przyrodniczym, społecznym i na-
kładów inwestycyjnych z obecnie 
projektowaną i realizowaną drogą 
S16 Olsztyn – Mrągowo - Orzysz 
– Ełk – Knyszyn – Białystok,

• przygotowania przez insty-
tucje odpowiedzialne za poli-
tykę transportową zarówno na 
szczeblu lokalnym, regionalnym 
jak i krajowym, alternatywnego 
projektu w stosunku do obecnie 
realizowanego przez GDDKiA 
- uwzględniającego zgłaszane 
przez samorządy oraz stronę spo-
łeczną rozwiązania alternatyw-
ne, który wyeliminuje ciężarowy 
ruch tranzytowy z Krainy Wiel-
kich Jezior Mazurskich i Doliny 
Biebrzy, w konsultacjach z lo-
kalną społecznością, samorząda-
mi oraz organizacjami i służbami 
odpowiedzialnymi za ochronę 
przyrody i krajobrazu,

• modernizacji i remontu, 
w konsultacjach z lokalną spo-
łecznością i samorządami, obec-
nie istniejących sieci drogowych 
w Krainie Wielkich Jezior Mazur-
skich i Dolinie Biebrzy, które nie 
pozwolą zostać tym regionom 
wykluczonym komunikacyjnie, 
ale jednocześnie nie zniszczą ich 
zasobów przyrodniczych i były-
by bezpieczniejsze i wygodniej-
sze zarówno dla mieszkańców jak 
i turystów.

UZASADNIENIE
Projektowana przez GDD-

KiA droga ekspresowa S16 ma 
stać się jednym z kluczowych 
elementów docelowego układu 
sieci autostrad i dróg ekspreso-
wych, gdzie jej przebieg został 
określony jako: Olsztyn S51 – 
Ełk S61 (Via Baltica) – Knyszyn 
S19 (Via Carpatia). Na zacho-
dzie będzie się łączyć poprzez 
S51, z S7 i dalej poprzez plano-
waną S5 z A1, A2,planowaną S10 
i A6. Na wschodzie będzie się łą-
czyć z S61/Via Baltica i S19/Via 
Carpatia.

Ma to być najkrótsza trasa 
tranzytowa do Państw Bałtyc-
kich (przez Budzisko, Ogrodni-
ki) i Białorusi (przez Kuźnicę, 
Bobrowniki) ze wszystkich kie-
runków (z zachodu np. Berli-
na lub Poznania omijająca War-
szawę, czyli trasę A2-S8-S61, 
ze wschodu np. z Ukrainy przez 
Hrebenne lub Korczową, z pół-
nocy np. Gdańska i z południa np. 
z Rzeszowa albo Słowacji przez 
Barwinek lub Zwardoń). Tak pla-
nowana S16 połączona z ważny-
mi międzynarodowymi trasami 
transportowymi (w szczególno-
ści z zachodu jak i południa) ma 
stać się jednym z głównych kory-
tarzy tranzytowych na wschód. 
Biorąc pod uwagę międzynaro-
dowe znaczenie tych tras np. Via 
Baltica, Via Carpatia czy A2, pla-
nowana S16 na odcinku Mrągo-
wo – Orzysz – Ełk – Knyszyn - 
Białystok będzie poddana presji 
intensywnego międzynarodowe-
go ciężkiego ruchu tranzytowe-
go.

S16 ma przeciąć dwa uni-
kalne krajobrazy oraz niezwykle 
istotne dla bioróżnorodnościPol-
ski i Europy ekosystemy: Krainę 
Wielkich Jezior Mazurskich (od-
cinek Mrągowo –Orzysz – Ełk/
Via Baltica) oraz Dolinę Biebrzy 
(odcinek Knyszyn - Ełk, który 
ma połączyć Via Carpatię z Via 
Balticą). Rekomendowany obec-
nie przez GDDKiA Olsztyn wa-
riant „B” drogi ekspresowej S16 
na terenie Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich (odcinek: Mrągowo 
– Orzysz – Ełk):

a) przecina:
(I) obszary Natura 2000: 

PLB280008 Puszczę Piską, 
PLB280001 Bagna Nietlic-
kie,PLH280055 Mazurską Osto-
ję Żółwia Baranowo, PLH280054 
Mazurskie Bagna,PLH280034 
Jezioro Woszczelskie, PLH 
280014 Ostoję Poligon Orzysz;

(II) Mazurski Park Krajobra-
zowy i Otulinę Mazurskiego Par-
ku Krajobrazowego;

(III) obszary chronionego 
krajobrazu: Otuliny Mazurskiego 
Parku Krajobrazowego(Zachód 
i Wschód), Jeziora Legińsko-
-Mrągowskie, Krainę Wielkich 
Jezior Mazurskich, Jeziora Orzy-
skie, Pojezierze Ełckie;

b) znajduje się niedaleko albo 
w bezpośredniej bliskości:

(I) rezerwatów przyrody: 
Ostoi Bobrów Bartosze, Jeziorka 
koło Drozdowa, JezioraŁuknaj-
no, Jezior Mazurskich, Bagien 
Nietlickich;

(II) obszarów Natura 2000: 
Jeziora Łuknajno PLB280003, 
Ostoi Piskiej PLH280048,Mu-
rawy na Poligonie Orzysz 
PLH280056.

Analizowane przez GDDKiA 
Białystok przebiegi drogi ekspre-
sowej S16 na terenie Doliny Bie-

brzy (odcinek Ełk – Knyszyn) 
w zależności od wariantu będą:

a) przecinać: 
(I) obszary Natura 2000: 

PLB200006 Ostoja Biebrzańska, 
PLH200008 Dolina Biebrzy,PLB 
200003 Puszcza Knyszyńska, 
PLH200006 Ostoja Knyszyńska, 
PLB 200002 Puszcza Augustow-
ska i PLH200005 Ostoja Augu-
stowska,

(II) Biebrzański Park Naro-
dowy;

b) znajdować się niedaleko 
albo w bezpośredniej bliskości:

(I) obszarów Natura 2000: 
PLH2000024 Ostoja Narwiań-
ska; PLB200001 BagiennaDoli-
na Narwi

(II) Narwiańskiego Parku 
Narodowego.

Ze względu na bardzo zróżni-
cowany wysokościowo polodow-
cowy krajobraz KrainyWielkich 
Jezior – z licznymi wzgórzami 
morenowym, jeziorami, terenami 
podmokłymi oraz rozległe tereny 
bagienne w Dolinie Biebrzy, nie-
zbędne będzie wykonanie olbrzy-
mich prac ziemnych oraz budowy 
wielu skomplikowanych obiektów 
inżynierskich. Oznacza to duże 
koszty budowy oraz przekształ-
cenie terenu w szerokim pasie 
wzdłuż planowanej drogi, a także 
nieodwracalną dewastację cen-
nych przyrodniczo terenów wyni-
kającą z przyszłej jej eksploatacji. 
Droga ekspresowa na tym obsza-
rze będzie negatywnie oddziały-
wała na liczne chronione gatunki 
roślin i zwierząt i ich siedliska. 

Walorem Krainy Wielkich Je-
zior Mazurskich i Doliny Biebrzy 
są nie tylko wymienione wyżej 
chronione prawem obszary, ale 
również niezliczone niechronio-
ne formy przyrody jakimi są na-
turalne ekosystemy leśne, jezior-
ne, bagienne i rozlewiska oraz 
harmonijnie wpisany krajobraz 
kulturowy. Elementy te są pod-
stawą dynamicznego rozwoju na 
tych obszarach jednej z ważniej-
szych gałęzi lokalnej działalności 
gospodarczej jaką jest turystyka. 
Wartość środowiska przyrod-
niczego i krajobrazu mają decy-
dujący wpływ na rozwój i jakość 
tego typu działalności.

W obecnym kształcie pla-
nowana droga ekspresowa S16 
na odcinku Mrągowo – Orzysz 
–Ełk – Knyszyn - Białystok nie 
jest „drogą dla Mazur i Biebrzy”, 
ale przez Mazury i przez Biebrzę. 
To międzynarodowy korytarz 
tranzytowy przecinający Kra-
inę Wielkich Jezior Mazurskich 
i Dolinę Biebrzy, nie gwarantują-
cy rozwoju tych regionów, a sta-
nowiący zagrożenie dla ich kra-
jobrazu, przyrody oraz zasobów 
wodnych. Dlatego niektóre sa-
morządy, znacząca część lokal-
nej społeczności oraz organiza-
cje pozarządowe stanowczo nie 

zgadzają z planowanym przebie-
giem S16 na tych obszarach. Apel 
o wstrzymanie prac nad planowa-
ną S16 na odcinku Ełk – Knyszyn 
i przeprowadzenie wielowarian-
towej analizy wraz ze strategiczną 
oceną oddziaływania na środo-
wisko na dzień 29 stycznia 2021 
podpisało prawie 40 tys. osób 
http://viacarpatia.info.pl/pety-
cja/. Petycję o wstrzymanie prac 
nad planowaną S16 na odcinku 
Mrągowo – Orzysz – Ełk i przy-
gotowanie alternatywnego pro-
jektu na dzień 29 stycznia 2021 
poparło 36 951 osób https://
www.ratujmymazury.pl/#petycja 
(w tym 5 218 w wersji papiero-
wej). Jednak te głosy sprzeciwu 
nie zostały uwzględnione w ana-
lizie wielokryterialnej przepro-
wadzonej przez GDDKiA Olsz-
tyn podczas podejmowania 
decyzji o rekomendacji wariantu 
„B” do dalszych prac.

To wszystko nakazuje ko-
nieczność rewizji założeń doty-
czących zasadności budowy dro-
gi ekspresowej S16, przez środek 
Krainy Wielkich Jezior Mazur-
skich i Dolinę Biebrzy, zwłaszcza 
uwzględniając obecnie realizo-
wane lub planowane inwestycje 
drogowe, kolejowe i lotniska (np. 
budowa dużej obwodnicy War-
szawy S/A 50 czy Centralnego 
Portu Komunikacyjnego wraz 
z towarzyszącą mu infrastruk-
turą drogową i kolejową), które 
w momencie planowania drogi 
S16 nie były brane pod uwagę.

Kraina Wielkich Jezior Ma-
zurskich i Dolina Biebrzy są uni-
kalnymi krajobrazami stanowią-
cymi dziedzictwo przyrodnicze 
Polski i Europy, dlatego powin-
na być opracowana właściwa dla 
tego obszaru polityka transpor-
towa, która nie pozwoli zostać 
tym regionom wykluczonym ko-
munikacyjnie, ale jednocześnie 
nie zniszczy ich walorów. Jak po-
kazała historia, dobre praktyki 
w postaci wykonania oceny stra-
tegicznej dla Via Baltica przynio-
sły pozytywne efekty.

W związku z powyższym ko-
nieczne jest przeprowadzenie stra-
tegicznej oceny oddziaływania na 
środowisko korytarza transpor-
towego Mrągowo – Orzysz – Ełk 
– Knyszyn - Białystok uwzględ-
niającej porównawczą analizę al-
ternatywnych przebiegów (kory-
tarzy) drogi - zgłaszanych przez 
stronę społeczną i samorządową 
w tym, w korytarzu Bielsk Podla-
ski – Zambrów - Łomża - Szczyt-
no – Olsztyn, który omija od po-
łudnia Krainę Wielkich Jezior oraz 
Dolinę Biebrzy, wprowadza drogę 
wysokiej klasy w najbardziej za-
niedbane obszary Warmii i Mazur, 
Mazowsza i Podlasia posiadające 
wielki potencjał dla rozwoju oraz 
zapewnia obsługę komunikacyjną 
portu lotniczego w Szymanach”.
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Jak ostrzega Minister Zdrowia 
Adam Niedzielski trzecia fala 
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 
dotarła już do Polski. Według 
ministra jej apogeum możemy 
spodziewać się na przełomia marca 
i kwietnia. 

Jak przekonuje minister 
zdrowia przyrosty zakażeń CO-
VID-19 z tygodnia na tydzień 
stają się coraz wyższe. Czym 
może być spowodowana ta sy-

tuacja? Według Niedzielskiego 
są to przede wszystkim mutacje, 
zwłaszcza wariant brytyjski, któ-
ry jest zdecydowanie bardziej 
zaraźliwy. Na pogorszenie sytu-
acji epidemiologicznej ma mieć 
wpływ również ,,poluzowanie 
dyscypliny społecznej’’.

Według ostatnich doniesień 
niedawno w kraju  wykryto także 
południowoafrykański wariant 
wirusa SARS-CoV-2. 

Czy w związku z tym rząd pla-
nuje zaostrzenie restrykcji? Na tę 
chwilę trudno jeszcze przewi-
dzieć. Mówi się o tym, iż praw-
dopodobne jest wprowadzenie 
nowych obostrzeń. Mowa tu cho-
ciażby o częściowym zamknięciu 
hoteli czy zakazie przyłbic oraz 

zasłaniania ust i nosa czymś in-
nym niż maseczka. Ponadto 
w rządzie brana jest pod uwagę 
możliwość zamknięcia granic. 
Osoby chcące przedostać się na 
terytorium Polski być może będą 
zobligowane do wykonania te-
stu. Taki wariant prawdopodob-
nie miałby dotyczyć południowej 
i zachodniej granicy Polski. 

Docenieni za trud walki z epidemią. 
Odznaczenia dla 12 pracowników 
Szpitala MSWiA w Białymstoku

Bohdan Paszkowski, woje-
woda podlaski wręczył odzna-
czenia państwowe przyznane 
przez prezydenta Andrzeja Dudę 
dwunastu pracownikom Szpitala 
MSWiA w Białymstoku jako wy-
raz podziękowania za ich zaanga-
żowanie i trudną pracę w czasie 
pandemii koronawirusa.

Jak poinformował Bohdan 
Paszkowski, inicjatywa odznacze-
nia pracowników szpitali, które 
były pierwszymi ogniwami walki 
z pandemią koronawirusa, pojawi-
ła się w połowie ubiegłego roku.

- Mam nadzieję, że ten dzień 
będzie dla Państwa dowodem 
na to, że doceniamy waszą pra-
cę. Mamy świadomość, że prze-
szliśmy trudny okres, kiedy Szpi-

tal MSWiA był przekształcany 
w jednoimienny, co oczywiście 
budziło różnego rodzaju wątpli-
wości i obawy. Liczymy na to, że 
epidemia będzie słabnąć, nieste-
ty zagrożenie jest nadal poważne. 
Obyśmy poradzili sobie z trud-
nościami, które będziemy mu-
sieli jeszcze pokonać. Dziękuję 
za Państwa poświęcenie – mówi 
wojewoda podlaski.

Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne 
zasługi w działalności na rzecz 

zwalczania zagrożeń biologicz-
nych odebrała prof. Małgorzata 
Barbara Bień.

- Chciałabym podziękować 
całej załodze – pielęgniarkom, 
ratownikom, sanitariuszom, pa-
niom salowym, całemu zespoło-
wi tzw. personelu białego, ale nie 
tylko – również tzw. strefie szarej, 
która musiała wszystko przygo-
tować, przeorganizować, potem 
kierować, ponieważ ta rewolu-
cja, która spotkała nas w ubie-
głym roku, spowodowała nie 
tylko zmiany w naszych sercach 
i w naszym podejściu, ale i w ca-
łej infrastrukturze. Udało nam się 
dostosować i zmieniać w zależ-
ności od fazy epidemii podejście 
organizacyjne do niezbędnych 

potrzeb ratowania życia i zdrowia 
pacjentów - tłumaczy prof. Bień.

Złote Krzyże Zasługi za zasłu-
gi w działalności na rzecz zwal-
czania zagrożeń biologicznych 
otrzymali: Wojciech Krzysztof 
Charytoniuk, Andrzej Czajkow-
ski, Bogdan Galar, Lech Miro-
sław Gałek, Krzysztof Hermano-
wicz, Grzegorz Antoni Hubar, 
Małgorzata Kałużyńska, Miro-
sław Kazberuk, Marek Stanisław 
Kiluk, Tomasz Henryk Kociniak 
i Joanna Siemienkowicz.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
i kraju 

Od początku pandemii SAR-
S-CoV-2 do 22 lutego br. liczba 
wszystkich przypadków zakażeń 
w województwie podlaskim wy-
nosi 44 983 w stosunku do łącz-
nej populacji 1 181 533 miesz-
kańców. Oznacza to, że w naszym 
regionie zakażone zostało 2,74 
proc wszystkich zakażeń koro-
nawirusem w Polsce oraz 2,95 
procent wszystkich zgonów. Jak 

wynika z danych. Łączna liczba 
zgonów w województwie pod-
laskim spowodowanych zakaże-
niem COVID-19 od początku 
pandemii wynosi 1243. 

Ogółem liczba łóżek szpital-
nych dla pacjentów z COVID-19 
w województwie podlaskim wy-
nosi 1169, z czego zajętych jest 
658, co oznacza, iż na tę chwilę 
wolnych jest 511 łóżek. W woje-
wództwie podlaskim dostępnych 
jest ogółem 120 respiratorów dla 
pacjentów z COVID-19. Zaję-
tych jest 57. 

Na 22 lutego 2021 roku licz-
ba dostępnych respiratorów dla 
pacjentów z COVID-19 w Pol-
sce wynosi 2607. Na tę chwilę 
zajętych jest 1336 respiratorów, 
co oznacza, że liczba wolnych re-
spiratorów na ten moment wy-
nosi 1271. Natomiast łączna licz-
ba dostępnych łóżek na dzień 22 
lutego br. wynosiła 26245. Zaję-
tych jest 12868 łóżek. Oznacza 
to, że dostępnych jest 51 procent 
“covidowych” łózek.  

Stan epidemii. Nadciąga trzecia fala? 
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RÓŻNE/SPRZEDAM

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

NIERUCHOMOŚCI 

Sprzedam gospodarstwo rolne nie-
daleko Łomży lub wydzierżawię 
siedlisko oraz sprzedam działkę nad 
jeż. Białoławka na Mazurach. 
Tel. 727 490 070.

Wydzierżawię 1,5 ha ziemi pod 
uprawy rolne w miejscowości Zosin 
k.Łomży na bardzo dobrych warun-
kach. Tel. 504 811 436. 

Sprzedam mieszkanie 48 m2, ul. 
Dworna w Łomży. Tel. 503 445 910.

Sprzedam mieszkanie w Łomży,  

62 m2 przy ul. Broniewskiego,  

III piętro. Tel. 698 955 108. 

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

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

Pomalują, poszpachlują. 
Tel. 503 969 530 

Tynki gipsowe agregatem, profesjo-

nalnie i z doświadczeniem. 
Tel. 511 917 737 
Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783. 

Usługi de-
karskie- Per-
fekt dach: 
pokrycia da-
chowe, wymiana konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, 
montaż okien dachowych i włazów, 
materiały. Łomża, Boguszyce 17, Łu-
kasz Just. Tel. 508 637 509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego 
i ogrodniczego: -młoty wyburze-
niowe i inne -zagęszczarki –rusz-
towania, piły spalinowe - kosiarki, 
wykaszarki do trawy, areator - sprzęt 
rolniczy Łomża, ul. Nowogrodzka 
44B. Tel. 600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER 

Sobociński Sławomir: instalacje CO, 

instalacje wodno-kanalizacyjne, 

montaż urządzeń sanitarnych, 

kotłowanie (olejowe, gazowe, 

węglowe), kolektory słoneczne,  

pełen zakres usług. Tel. 516 376 389. 

Układanie kostki brukowej: pod-
jazdy, tarasy, chodniki i schody. 

SOLIDNIE. Tel. 509 981  956. Usługi 
wykończeniowe solidnie i szybko - 
szpachlowanie i malowanie. Tel. 503 
969 530 

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta So-
kołowska - twoja pewność w roz-
liczeniach z Urzędem Skarbowym 
i ZUS. Zapraszamy: NOWY ADRES 
Łomża, ul. Nowogrodzka 155 d. 
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 Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26A, Łom-
ża. Tel. 862 115 343, 696 884 735. 
Usługi w zakresie naprawy: TV, DVD 
VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY 
KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż 
anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl 

Multi Serwis. Ser-
wis komputerowy 
i RTV, sprzedaż 
sprzętu komputerowego. Tel.86 216 
93 79, kom. 606 468 121, Łomża, ul. 
Wesoła 18B 

USŁUGI SZEWSKIE 

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

Fotografia ślubna, portretowa i oko-
licznościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252. 

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

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

MOTORYZACJA 

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 
nabijanie, odgrzybianie, sprawdze-
nie szczelności. Stara Łomża p/sz., ul. 
Akacjowa 5. Tel. 518 362 426.

ZDROWIE/ URODA 

Specjalista foniatra-otolaryngolog 
Lilianna U. Lechowicz. 
Tel. 086 218 22 29, 604 504 694. 

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

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 
Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

MASAŻ LECZNICZY,  
MASAŻ ANTYCELULITOWY  

(WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). 

Tel. 532 282 383
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Od brązowego medalu Martyny Kraw-
czyńskiej i serii rekordów życiowych 
rozpoczęli swój udział w imprezach 
rangi mistrzostw Polski zawodnicy 
nowego Klubu Sportowego PREFBET 
– SONAROL. Okazały debiut miał 
miejsce w Toruniu podczas rywalizacji 
zawodników do 18. (U-18) i 20. (U-20) 
roku życia. 

- Nasi lekkoatleci wywalczy-
li medal oraz ustanowili 6 rekor-
dów życiowych - podkreśla szef 
i szkoleniowiec klubu Andrzej 
Korytkowski.  

Jego podopieczna Martyna 
Krawczyńska najpierw wygrała 
swoją serię eliminacyjną na 600 
metrów poprawiając o 2 sekundy 
rekord życiowy na1:36,47  i awan-
sowała do finału. Tam, następne-
go dnia, stoczyła heroiczną - jak 
podkreśla trener Andrzej Koryt-
kowski - walkę do samej mety 
i wywalczyła brązowy medal po-
konując zawodniczkę z AZS AWF 
Warszawa zaledwie o ….0,01se-
kundy. Konieczna była dłuższa 
analiza zdjęcia z fotokomórki za-
instalowanej na linii mety.    

- Jak była to mała różnica 
niech świadczy to, że po biegu 
wyniki  pierwszych dwóch za-
wodniczek wyświetliły się w cią-
gu kilku sekund a na rozstrzy-
gnięcie kto był trzeci trzeba było 
czekać kilka minut. Wśród chłop-
ców najlepiej wypadli bijąc re-
kordy życiowe Dawid Likwiarz 
szósty na 1500m  (w tym biegu 
padł rekord Polski) oraz Piotr 
Dąbrowski ósmy na 400 m – ko-
mentuje Andrzej Korytkowski. 

W jego ocenie, poziom za-
wodów był bardzo wysoki, a tym 

bardziej cenne są osiągnięcia lek-
koatletów klubu PREFBET – 
SONAROL.

- W biegu na 600 metrów ju-
niorek młodszych aż 14 zawodni-
czek pobiegło poniżej 1:37. Jest 
to najlepszy wynik w historii pol-
skiej lekkoatletyki - do tej pory 
było to 12 wyników z 2018 roku. 
Również w biegu na 400 m junio-
rów ten sezon jest już najlepszym 
w historii, bo 13 zawodników zła-
mało barierę 50. Sekund (do tej 
pory było 9 w 2019 roku). Bar-
dzo cieszy fakt, iż nasi zawodnicy 

biorą udział w tworzeniu historii 
polskiej lekkiej atletyki i do tego 
zdobywają medal w momencie 
kiedy jest to najwyższy poziom! 
– dodaje dumny szkoleniowiec. 

Medal Martyny jest jej 5. tro-
feum zdobytym na Mistrzostwach 
Polski. Z sześciorga zawodników 
klubu,  jacy wzięli udział w Mi-
strzostwach Polski U-18 i U-20, 
Marta Wygnał uczęszcza do 
ZSEiO nr 6 w Łomży, natomiast 
pozostała piątka, z medalistką 
Martyną Krawczyńską, to ucznio-
wie Liceum Mistrzostwa Sporto-
wego w Łomży.

     
Rezultaty zawodników KS PREFBET-
SONAROL:
3 miejsce: Martyna Krawczyńska, 
600 m, - 1:35.54 (rekord życiowy, 
po raz pierwszy pobiła go 
w eliminacjach - 1:36,47); 
6. Dawid Likwiarz ,1500 m - 4:00,63, 
rekord życiowy;
8. Piotr Dąbrowski, 400 m - 49,54 
(w eliminacjach 49.35, to rekord 
życiowy);
12. Maja Łyskowka, 60m -8.08 
(w eliminacjach 8,04, rekord 
życiowy); 
15.Bartosz Jurak, 800m - 2:02.98 
(rekord życiowy); 
15.Marta Wygnał, kula 3kg. - 9.54 
metra.

Środki na sport 
podzielone

Łomżyńskie klupy sportowe oraz sto-
warzyszenia otrzymały ponad 1 mln 
zł w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych 
w sferze wspierania i upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu w 2021 
roku. Ponadto środki przeznaczono 
również na organizację imprez spor-
towych i sportowo-rekreacyjnych.

Miasto Łomża rozdyspo-
nowało środki na lokalne klu-
by sportowe oraz stowarzysze-
nia. W ramach programu, który 
promować ma kulturę fizyczną 
i sport przeznaczono łącznie 1,3 
mln zł. W budżecie zabezpieczo-
no również 200 tys. zł ze środków 
pozakonkursowych.

Nakłady na „Programy szko-
lenia sportowego dzieci i mło-
dzieży oraz udział klubów spor-
towych w systemie sportu 
młodzieżowego" wyniosły w tym 
roku 610 tys. zł. Kwotę 157 tys. 
zł otrzyma Młodzieżowy ŁKS na 
szkolenie młodych piłkarzy. 75,5 
tys. zł trafi do UKS "Dziewiątka" 
(koszykówka), 50 tys. zł do LKS 
"Narew Kurpiewski" (lekkoatle-
tyka), 40 tys. zł do UKS "Czwór-
ka" (koszykówka), 38 tys. zł do 
UKS "Return" (tenis), a 35 tys. zł 

przyznano na rozwój tenisa sto-
łowego w Klubie Uczelnianym 
AZS PWSIiP.

Z kolei na sport seniorski 
Miasto Łomża przeznaczyło 
420 tys. zł. Najwięcej z tej puli, 
bo 222 tys. zł przypadło czwar-
toligowym piłkarzom ŁKS-
-u 1926 Łomża. Na wsparcie 
rzędu 50 tys. zł mogą liczyć wy-
stępujące w ekstraklasie tenisist-
ki stołowe Klubu Uczelnianego 
AZS PWSIiP oraz zawodnicy 
MMA ze Spółdzielni Socjalnej 
"Black Horse". Natomiast 32 tys. 
zł zasili konto występujących 
w II lidze piłkarek ręcznych 
MKS "Dwójka" Łomża, a 22 tys. 
zł otrzyma UKS "Return" szko-
lący tenisistów. Wśród sportow-
ców, którzy otrzymają wsparcie 

są także lekkoatleci klubu PRE-
FBET ŚNIADOWO Łomża 
oraz bokserzy klubu Tiger.   

Natomiast na organizację 
imprez sportowych i sportowo-
-rekreacyjnych zapisano w bu-
dżecie 100 tys. zł. Największą 
pulę środków otrzymają Pod-
laskie Towarzystwo Krzewie-
nia Kultury Fizycznej, które za 
30 tys. zł zorganizuje „Czwart-
ki lekkoatletyczne" oraz Miej-
skie Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej, do którego 
trafi 20 tys. zł na imprezy spor-
towo-rekreacyjne. Z kolei na 
zorganizowanie XXIV Ogólno-
polskiego Turnieju Koszyków-
ki Chłopców "Łomżyńska Zima 
2021” drużyna UKS „Dziewiąt-
ka” otrzyma 14 tys. zł.

Kolejne klasy o profilu 
sportowym powstają  

w „Czwórce”
Szkoła podstawowa nr 4 w Łomży ogłasza nabór do klas sportowych – kla-
sy pierwszej o profilu ogólnorozwojowym z elementem gier zespołowych 
i klasy czwartej o profilu piłka nożna dla chłopców i piłka koszykowa dla 
dziewcząt. 

- Stawiamy na sport i rozwój intelektualny dzieci  tworząc kolej-
ne oddziały o profilu sportowym. Badania pokazują, że sport po-
maga osiągać wysokie wyniki w nauce, dlatego stwarzamy naszym 
uczniom taką możliwość – przekazuje dyrektor SP 4 Marcin Pio-
trowski.

Klasa pierwsza ma mieć profil ogólnorozwojowy z elementami 
gier zespołowych, a nowopowstająca klasa czwarta będzie sprofilowa-
na na piłkę nożną chłopców i piłkę koszykową dziewcząt.

Patronat nad klasami sportowymi objął Młodzieżowy Łomżyński 
Klub Sportowy i Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża. Zajęcia spor-
towe będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, 
instruktorską i trenerską tych klubów. Dzieci będą mieć dostęp do 
profesjonalnego sprzętu i bazy sportowej. Nieodłącznym elemen-
tem są też obozy sportowe i zawody na szczeblu: międzynarodowym, 
ogólnopolskim, wojewódzkim.

- Mamy doświadczenie w prowadzeniu klas sportowych. Funkcjo-
nują w naszej szkole od lat. Uczniowie tych klas maja na swoim koncie 
wiele osiągnięć sportowych na szczeblu ogólnopolskim i wojewódz-
kim. Co ważne osiągają wysokie wyniki w nauce, angażują się też inne 
formy aktywności. Sport uczy je wytrwałości, zaangażowania i dys-
cypliny, dzięki temu świetnie radzą sobie w szkole - dodaje dyrektor 
"Czwórki".

Zapisy prowadzone są na stronie: https://nabor.pcss.pl/lomza/
szkolapodstawowa/Info/84420 oraz w sekretariacie SP4 Łomża. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 86 
216 27 52.

Medal i rekordy w mistrzostwach Polski
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Stacja Narciarska w Rybnie obcho-
dzi w tym roku 15-lecie powstania. 
Dokładnie w roku 2006 na stoku po-
jawili się pierwsi miłośnicy sportów 
zimowych. Okrągły jubileusz to rów-
nież okazja do  wspomnień i swoisty 
powrót do przeszłości. Jak podkreślił 
Damian Jankowski, kierownik Stacji, 
pomysł narodził się z wielkiej pasji do 
narciarstwa.

- Od kiedy pamiętam to 
było nasze wielkie hobby. Za-
wsze wyjeżdżaliśmy w góry czy 
to w polskie czy też do Czech, 
Austrii czy na Słowacje. Chcie-
liśmy zrobić coś u siebie, ponie-
waż de facto nie było tutaj miej-
sca, gdzie można by uprawiać 
sporty zimowe. Postanowiliśmy 
zaryzykować i otworzyć stację 
narciarską - wspomina Damian 
Jankowski.

Kierownik Stacji Narciarskiej 
w Rybnie przypomina, iż przez 
15 lat działalności udało się po-
czynić sporo inwestycji. Jednak 
nie obyło się bez pewnych pro-
blemów czy komplikacji.

- Największą trudnością było 
uformowanie góry, ponieważ 
duża jej część jest usypana. Krót-
ko mówiąc, na tę górę była wwo-
żona ziemia. Ale z roku na rok 
cały czas ją modyfikowaliśmy. 
Aż w końcu wygląda tak jak te-
raz. Muszę jeszcze powiedzieć, iż 
obraz całej naszej Stacji wyglądać 
miał nieco inaczej i plany były 
trochę inne. Natomiast zrobili-
śmy tyle, na ile nam pozwolono. 
Tutaj jest Obszar Natura 2000, 
a także Łomżyński Park Krajo-
brazowy Doliny Narwi, więc do-
staliśmy pozwolenie na usypa-
nie tylko 25 metrów wysokości. 

W założeniu góra miała być tro-
chę większa- wyjaśnia.

Zarówno właściciele sta-
cji, jak i miłośnicy sportów zi-
mowych z pewnością nie przy-
puszczali, że jubileusz przyjdzie 
świętować w takich warunkach. 
Pandemia COVID-19 znacząco 
wpłynęła na kształt tegorocznego 
sezonu narciarskiego. Zamknię-
cie stoków uniemożliwiło korzy-
stanie wyjątkowo dobrych w tym 
roku warunków pogodowych. 

- Przez zamknięcie przepadły 
nam te najważniejsze dni, czyli 
ferie. Niestety nic na to nie pora-
dzimy i musimy działać w takich 
warunkach, na jakie pozwala nam 
państwo. Mimo wszystko dajemy 
radę - mówi Damian Jankowski.

Jak przekonują, przyjeżdżają-
cy do Rybna miłośnicy zimowe-
go szusowania, stok najbardziej 
cenią za jego bezpieczeństwo.

- To na pewno jest jego za-
leta. Też bardziej patrzę pod 

kątem instruktora dla grup 
początkujących. Stok jest fe-
nomenalny. Jeśli tylko znikną 
obostrzenia planujemy tu przy-
szłe obozy, więc na pewno bę-
dziemy tu częściej przyjeżdżali 
z odpowiednimi grupami. Nie 
trzeba jeździć w góry, by się na-
jeździć - przekonuje Paweł No-
wak z Warszawy.

- Wspaniały stok, świetnie 
przygotowany. Jeździ się jak po 
stole (śmiech). Jest super i czego 
chcieć więcej- zachwyca się Anna 
Malinowska z Łomży.

- Jest bardzo przyjemny. Moż-
na się na nim porządnie wyjeź-
dzić - mówi Przemysław Kowal-
ski z okolic Warszawy.

Ziemia łomżyńska położona 

na geograficznym i kulturowym  
Mazowszu zawsze jest gościn-
na. W związku z 15-leciem Sta-
cji w Rybnie, narciarze przesłali 
również życzenia urodzinowe.

- Życzyłbym wspaniałej po-
gody, najlepiej codziennie i przez 
trzy miesiące. I wtedy naprawdę 
wszyscy będziemy zadowoleni 
-mówi pan Przemysław.

- Ważne jest, by cały czas się 
rozwijali. Aczkolwiek to, co zro-
bili do tej pory naprawdę wyglą-
da imponująco. Niech przez cały 
sezon pracują pełną parą - życzy 
pan Paweł.

- Pełnego stoku turystów, nar-
ciarzy i żeby dopisywały warun-
ki - mówi  z serdecznością pani 
Anna.

- W zasadzie nie wiem, czego 
można życzyć, gdyż mają chyba 
wszystko (śmiech). Ale szczerze 
życzę kolejnych 15 lat - mówi 
Adam Rosa, mieszkaniec Woło-
mina. 

Mimo wyjątkowo trudnej 
rzeczywistości, którą od blisko 
roku kreuje koronawirus, Sta-
cja Narciarska w Rybnie wciąż 
cieszy się niesłabnącą popular-
ności. Od momentu jej urucho-
mienia, cały czas się rozwijała. 
Dzisiaj, po 15 latach posiada wy-
pożyczalnie sprzętu narciarskie-
go, serwuje ciepłe dania barowe. 
Trasy narciarskie są oświetlone, 
ratrakowane i sztucznie naśnie-
żone. Ich łączna długość to 2300 
metrów, a różnica wzniesień wy-
nosi 55 metrów. Nam nie pozo-
staje nic innego, jak życzyć tylko 
kolejnych lat pełnych sukcesów.

Relacja wideo na www.narew.info

Stacja Narciarska  
w Rybnie ma  

już 15 lat

Damian Jankowski 
kierownik Stacji 
Narciarskiej RYBNO
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