
Jest w rolnictwie czas niezwykle in-
tensywnej pracy i czas świętowania. 
Zorganizowana już po raz 26. przez 
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Szepietowie Regionalna Wy-
stawa Zwierząt Hodowlanych i siód-
ma Ogólnopolska Wystawa  Królików 
Rasowych, to jedno z takich świąt, 

przerywnik w okresie największego 
natężenia wysiłku i okazja do dumy 
z dokonań regionalnego rolnictwa.    

- Z rolnikami rozmawiamy 
cały czas, wsłuchujemy się w ich 
problemy. To szczególna praca 
i szczególna służba dla naszej 
ojczyźnie. Rozwiązujemy proble-

my, które się pojawiają, a kiedy 
trzeba świętujemy tak, jak tutaj 
w Szepietowie. To symbol tego, 
że mamy się tym poszczycić. Co, 
ważne za każdym razem odkry-
wamy tutaj coś nowego w zakre-
sie metod hodowli, pasz, sprzętu 
- mówił Tadeusz Romańczuk, 

sekretarz stanu w ministerstwie 
rolnictwa, senator z wojewódz-
twa  podlaskiego.      

Wiceminister dokładnie 
zapoznał się z prezentacjami 
hodowców i całą ofertą wysta-
wą PODR. W niedzielny po-
ranek, wraz z innymi gośćmi 
- parlamentarzystami, przedsta-
wicielami administracji rządowej 
i samorządowej, szefami i pra-
cownikami instytucji związanych 
z rolnictwem, rolnikami - wziął  
też udział w polowej mszy świę-
tej celebrowanej przez bisku-
pów  Tadeusza Bronakowskiego 
i Stanisława Stefanka, a później 
w honorowaniu nagrodzonych 
i odznaczonych.    

Wśród gości PODR był 
najnowszy poseł z wojewódz-
twa podlaskiego, wywodzący się 
z Ziemi Łomżyńskiej, profesor 
Henryk Wnorowski.   

- Posłem jestem dokładnie 
od 12 czerwca. Wiem, że nie na 
długo, bo jeszcze przede mną 
tylko dwa posiedzenia Sejmu 
w lipcu i jedno we wrześniu, ale 
już gdzieś w annałach sejmo-
wych ślad pozostał.  Sprawy rol-
nictwa są mi bliskie. Pochodzę 
ze wsi, doktorat poświęciłem 
tematyce z zakresu ekonomiki 

rolnictwa. Moje doświadcze-
nia menedżerskie także wiążą 
się z zakładami przetwórstwa 
spożywczego, a w dodatku do 
Sejmu wszedłem na miejsce 
posła Krzysztofa Jurgiela, czyli 
znakomitego znawcy rolnictwa, 
dwukrotnego ministra. Czu-
ję odpowiedzialność aby go jak 
najlepiej zastępować w interesie 
polskich rolników - powiedział 
poseł Henryk Wnorowski. 

Żadnych wątpliwości co do 
roli i rangi wystawy w PODR nie 
mają przedstawiciele samorządu 
województwa.

- To największe wydarze-
nie rolnicze  w regionie, dwa 
dni, kiedy rolnictwo znajduje 
się absolutnie w centrum uwagi.  
To bezcenne spotkanie rolni-
ków, producentów maszyn, pasz 
i wszelkich środków do produk-
cji rolnej, miejsce prezentowania 
nowych rozwiązań i technologii 
- stwierdził wicemarszałek Sta-
nisław Derehajło.

Podobnie uważa radny Sej-
miku Stefan Krajewski.    

- Od wielu lat to wizytów-
ka tego, jak się rozwijają u nas 
te dziedziny związane z rolnic-
twem. Myślę, że minęły już czasy, 
kiedy zazdrościliśmy Zachodowi, 
teraz to inne województwa i kraje 
mają czego się od nas uczyć. 
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Dokończenie na str. 3

Każdy, kto uważa, że w Łomży nie 
ma już szkoły zwanej "Drzewną", 
jest w błędzie. Jeżeli nawet w spisie 
miejskich jednostek oświatowych 
takiej placówki nie ma, jeżeli nawet 
nie ma adresu, pod którym można 
by ja znaleźć, to i tak "Drzewna" żyje 
- w sercach, pamięci, a także nadziei, 
że jeszcze się odrodzi.

Około 300 osób odpowie-
działo na wici rozesłane kilka 
miesięcy temu przez Jolantę Pie-
trzykowską, Irenę Zwornicką, 
Wiesława Deptułę, Józefa Przy-
bylskiego, Ewę Wojewodę i po-
zostałych inicjatorów uczczenia 
faktu, że mija w tym roku 100. 
lat od chwili, gdy zapadła decyzja 
o utworzeniu jednej z najbardziej 
niezwykłych szkół w odradzają-
cej się Polsce i o umieszczeniu jej 
w Łomży.

Dokończenie na str. 5

Wielkie święto rolnictwa w Szepietowie 

Szkoła, którą noszą w sercach 
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Wójt Gminy Łomża informuje, że dnia 
27.06.2019 r. został wywieszony  

na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia. Wykaz 

został zamieszczony na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża, 

ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a,  
18-400 Łomża oraz stronie: 
www.gminalomza.pl/bip.

Zarząd Województwa Podlaskiego 
podjął decyzje o przyznaniu dotacji 
celowych z budżetu województwa 
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profi-
laktyki i Terapii Uzależnień w Łom-
ży w wysokości blisko 19,8 mln zł ( 
w tym współfinansowanie w kwocie 
blisko 5,6 mln zł z budżetu państwa). 
To o 6 mln zł więcej niż początkowo 
planowano - informuje portal Wrota 
Podlasia.

Już nie 16 a blisko 22 milio-
ny złotych trafi do łomżyńskiego 
Wojewódzkiego Ośrodka Pro-
filaktyki i Terapii Uzależnień. 
Wyższa kwota dotacji   to efekt 
cen ofert - przetargi były ogłasza-
ne juz dwukrotnie - przekraczają-
cych kwotę jaką WOPiTU prze-
znaczył na wykonanie inwestycji

- Zarówno Zarządowi Woje-
wództwa Podlaskiego jak i miesz-
kańcom Ziemi Łomżyńskiej za-
leży na tym, aby wyremontować 
budynek po szpitalu zakaźnym 
w Łomży - inwestycja skiero-
wana jest do osób, które bardzo 
tego potrzebują. Ponieważ wyso-
ka cena przetargowa praktycznie 
utrzymała się, postanowiliśmy 
zwiększyć kwotę dotacji z budże-
tu województwa, aby zrealizować 
to zadanie. W ramach inwestycji 
powstanie także Zakład Opie-
kuńczo – Leczniczy, świadczący 
opiekę osobom tego potrzebują-
cym, stąd też nasza determinacja, 
żeby budynek został zmoderni-

zowany – wyjaśnia wicemarsza-
łek Województwa Podlaskiego 
Marek Olbryś.

Przedsięwzięcie w Łomży to 
unikalny przykład montażu fi-
nansowego, w którym udział bie-
rze wraz z samorządami budżet 
państwa. Chodzi zatem o to, aby 
nie utracić przyznanych fundu-
szy, a sprawa jest tym bardziej 
pilna, że Wojewódzki Ośrodek 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień 

w Łomży kierowany przez Rena-
tę Szymańską będzie, tak czy siak, 
musiał upuścić swoją dotychcza-
sową siedzibę przy ul. Rybaki, bo 
przestanie ona spełniać określone 
standardy.          

Realizacja inwestycji została 
podzielona na dwa etapy:

I ETAP - rozszerzenie dzia-
łalności ośrodka, w efekcie czego 
ma powstać Zakład Opiekuńczo-
-Leczniczy, realizujący świadcze-

nia pielęgnacyjne, rehabilitacyj-
ne, świadczenia psychologa oraz 
kontynuację leczenia w zakresie 
nie wymagającym hospitalizacji 
w oddziale szpitala. ZOL ma 
dysponować 30 miejscami, w tym 
4 dla pacjentów wentylowa-
nych mechanicznie. Stacjonarna 
opieka długoterminowa ma zo-
stać rozszerzona o świadczenia 
w ramach pielęgniarskiej długo-
terminowej opieki domowej de-

dykowanej mieszkańcom miasta 
Łomża, powiatu łomżyńskiego 
i sąsiednich powiatów.

Całkowita wartość projektu 
wynosi ponad 4,5 mln zł, w tym 
dofinansowanie z UE to kwo-
ta  2,1  mln zł,  a wkład własny 
i koszty niekwalifikowane pro-
jektu - 2,4 mln zł, zostaną sfinan-
sowane z budżetu Województwa 
Podlaskiego.

II ETAP -  realizowany przy 
udziale środków pochodzących 
z budżetu państwa zakłada mo-
dernizację budynku w części de-
dykowanej na potrzeby prowadze-
nia dotychczasowej działalności 
w zakresie leczenia uzależnień.

Całkowita wartość II etapu 
wynosi ponad 17 mln zł,  z cze-
go z budżetu państwa zostaną 
sfinansowane wydatki w wysoko-
ści blisko 5, 6 mln zł, natomiast 
kwota prawie  12 mln zł  będzie 
sfinansowana z budżetu Woje-
wództwa Podlaskiego.

Łączna wartość inwestycji to 
blisko 22 mln zł. Ponad 14 mln 
zł zostanie sfinansowane ze 
środków budżetu Województwa 
Podlaskiego, kwota 5,6 mln zł 
zostanie wydatkowana z budżetu 
państwa, natomiast ze środków 
unijnych w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego na lata 
2014-2020 zostanie dofinanso-
wana kwota 2,1 mln zł.

Przyjazny 
jak fiskus

Pierwszy US w Białymstoku, Urząd 
Skarbowy w Łomży oraz Urząd Skar-
bowy w Zambrowie, to tegoroczni 
podlascy laureaci ogólnopolskiego 
konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny 
Przedsiębiorcy

Finał XVII edycji ogól-
nopolskiego konkursu Urząd 
Skarbowy Przyjazny Przedsię-
biorcy organizowanego przez 
Business Centre Club we współ-
pracy z Ministerstwem Finan-
sów odbył się w ostatnich dniach 
czerwca. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, urzędy skarbowe były 
oceniane przez przedsiębiorców 
przez pryzmat jakości obsługi, 
łatwości komunikacji z urzędem 
oraz kompetencji pracowników.

Głównym założeniem kon-
kursu jest tworzenie przyjaznej 
atmosfery między urzędami 
skarbowymi a przedsiębiorcami, 
zwłaszcza poprzez budowanie 
klimatu wzajemnej życzliwości, 
akceptacji i zaufania wobec dzia-
łań podejmowanych przez obie 
strony. W tegorocznej XVII już 
edycji konkursu, za promowanie 

wysokich standardów w zakre-
sie obsługi podatników, a także 
rzetelną współpracę, wyróżniono 
65 urzędów skarbowych z całego 
kraju.

Wyróżnione urzędy skarbowe 
otrzymały tytuł Urząd Skarbowy 
Przyjazny Przedsiębiorcy. Przyzna-
nie tego tytułu jest pierwszym tego 
typu wyróżnieniem, którym uhono-

rowano US w Zambrowie. Z kolei 
Pierwszy US w Białymstoku otrzy-
mywał wyróżnienie w każdej edycji 
konkursu, a US w Łomży został 
nagrodzony po raz dziesiąty.

Więcej dla łomżyńskiego WOPiTU

Od lewej Marek Olbryś, Marek Malinowski i Wiesława Burnos podczas obrad zarządu

Tadeusz Zysik 
(w środku) czyli szef 
Urzędu Skarbowego 
w Łomży, jednego 
z najbardziej przyjaznych 
przedsiębiorcom
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Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa tradycyjnie 
w Szepietowie prezentuje realizo-
wane przez siebie programy rozwo-
jowe i zachęca do ich korzystania.  

- Pogoda jest w tym roku do-
syć zmienna , była i susza i na-
walne deszcze, teraz znowu jest 
sucho, Organizacyjnie jesteśmy 
gotowi, aby uruchomić pomoc 
dla rolników. Czy jednak będzie 
taka potrzeba jak w 2018 roku, 
trudno powiedzieć. Decyzje 
należą do rządu. W niektórych 
gminach powstają już komisje 
do szacowania strat suszowych. 
My jesteśmy gotowi, aby poma-
gać  - poinformował Wiesław 
Tadeusz Grzymała., dyrektor 
Podlaskiego Oddziału Regio-
nalnego ARiMR.  - Obszarów 
wsparcia jest wiele i zachę-
cam rolników do korzystania 
z różnorodnych możliwości, ja-
kie otwiera przed nimi ARiMR 
- dodał Marcin Sekściński, za-
stępca dyrektora.

Wystawa w Szepietowie ma 
swój rytuał. Pierwszy dzień jest 
na spokojniejsze zapoznawanie 
z propozycjami hodowców i firm. 
Drugi - to gala, pokazy, wręcza-

nie nagród, satysfakcja organiza-
tora.        

Od niedawna można podzi-
wiać podczas gali adeptów Szko-
ły Młodych Hodowców, czyli 
młodzież, która uczy się profe-
sjonalnej prezentacji zwierząt na 
wystawach i pokazach. Prawdzi-
wą furorę robi także obecnośc na 
arenie zupełnie malutkich (4 - 10 
lat) dzieci ze swoimi cielaczkami. 
Jednego z dzielnych maluchów  
prowadząca  pokaz zapytała 
o imię podopiecznej.  "Myszka" 
- padła odpowiedź. "Muuuu" - 
potwierdziła Myszka.         

- Mam nadzieję, że zainte-
resowanie jest potwierdzeniem 
naszej pozycji w kraju. W dzie-
dzinie hodowli krów mlecznych 
i koni, ale także ras mięsnych, 
owiec, drobiu czy królików moż-

na tu spotkać czołówkę krajo-
wych i europejskich producen-
tów.  Cieszę się, że to nasi rolnicy 
nadają ton hodowli w kraju 
- stwierdził na podsumowanie 

Wojciech Mojkowski, dyrektor 
Podlaskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie. 

Stanisław Moczulski z gminy 
Grodzisk przywiózł do Szepieto-
wa Herkulesa. Pięknego ogiera 
ardena uratował przed  wywózką 
do rzeźni. Teraz ma w stajni su-
perczempiona, konia do każdego 
zadania.    

- Koń jest tak samo do pracy, 
jak i do atrakcji.  Herkules potrafi 
robić wszystko, ale już sobie za-
służył, żeby być tylko do bryczki. 
Hodowla koni to tradycja w mo-
jej rodzinie od pradziadków, ale 
w gospodarstwie mamy też inne 
kierunki. Synowie też już interesu-
ją się hodowlą koni  - powiedział 
laureat z miejscowości  Żery-Pila-
ki w powiecie siemiatyckim.

***
Jak informuje PODR, w tym 

roku do Szepietowa przyjechało 
120 hodowców bydła mleczne-
go, byli też hodowcy bydła mię-
snego, koni i owiec. W budynku 
pokazowym można było obejrzeć 
najlepsze okazy kur, gęsi, kaczek, 
indyków, przepiórek oraz drobiu 
ozdobnego. Na VI Ogólnopol-
skiej Wystawie Królików hodow-
cy zaprezentowali ok. 500 sztuk 
tych zwierząt.

W sumie podczas Wystawy 
zaprezentowało się około tysiąc 
zwierząt. Spośród wszystkich 
wybrano najlepsze pod względem 
cech danego gatunku i uhonoro-
wano tytułami superczempionów, 
czempionów i wiceczempionów. 

Bydło mleczne 
Tytuł superczempiona w ka-

tegorii jałowic otrzymała Saga 
z hodowli Adama Pietruszyń-
skiego, a wśród krów - Maga 
z hodowli Pawła Kuleszy 

Bydło mięsne 
Tytuł superczempiona - zdobył 

buhaj z hodowli Jolanty Świderska.

Konie 
Tytuł superczempiona zdo-

była klacz Mścisława z hodow-
li Andrzeja Ślepowrońskiego,  
a  wśród ogierów Herkules z ho-
dowli Stanisława Moczulskiego.

Statuetki superczempionów 
zabrakli także do domów hodow-
cy owiec - Bogusław Bilmin za 
tryka owcy wrzosówki i  Dorota 
Bystrowska za maciorkę; drobiu - 
Zofia i Grycjan Skórniccy za zie-
lononóżkę kuropatwianą (drób 
grzebiący) oraz Mirosław Niczy-
poruk za gęś białą kołudzką.  

Wielkie święto rolnictwa w Szepietowie 

Na rozpoczęcie drugiego dnia wystawy uczestnicy i goście wzięli udział w polowej Mszy Świętej celebrowanej przez dwóch 
biskupów łomżyńskich, Tadeusza Bronakowskiego i Stanisława Stefanka
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Szkoła Liderów Miast to program 
kształcenia miejskich liderów 
z uwzględnieniem  diagnozy i intere-
sów lokalnej społeczności. Opiera się 
na uznaniu, że przywództwo w mie-
ście leży w wielu rękach. Kolejna edy-
cja tego elitarnego przedsięwzięcia 
ruszyła również w Łomży, a uczestni-
czy w nim 17 osób. Grupa Medialna 
Narew sprawuje patronat nad progra-
mem Szkoły Liderów Miast.

W okresie 2 lat w kraju 120 
liderów miało możliwość sko-
rzystania z warsztatów i naszego 

wsparcia merytorycznego. Głów-
nym celem jest wsparcie liderów 
w wypracowaniu rozwiązań, re-
komendacji dla rozwou miasta, 
tak, aby była to odpowiedź na 
wyzwania z jakimi mierzy się 
miasto oraz odpowiedź na po-
trzeby mieszkańców - mówi 
Anna Hincz z Fundacji Veolia 
Polska

„Miasto to jest coś, czego 
nie jesteśmy w stanie stworzyć 
w pojedynkę”- czytamy na stro-
nie Szkoły Liderów. 

- Bardzo chcemy łączyć 
w programie potencjały bardzo 
różnych osób z różnymi do-
świadczeniami. Dlatego zapra-
szamy przedstawicieli samorządu 
czyli sektora publicznego, sektora 
prywatnego i pozarządowego. 
Zależy nam na tym, żeby w pro-
gramie uczestniczyły osoby, które 
już znacząco wpływają na miasto 
i angażują się w jego rozwój oraz 
chcą rozmawiać o przyszłości. 
Podczas szkoleń będziemy za-
stanawiać się nad tym jakie to 

miasto powinno być za 15 - 20 
lat - tłumaczy Agnieszka Muras 
z Fundacji Szkoła liderów

Jednym z zaproszonych go-
ści był absolwent szkoły lide-
rów politycznych radny miejski 
Łomży Maciej Borysewicz, 
który dołożył swoją cegiełkę, 

aby ten projekt ruszył w naszym 
mieście.

- Bardzo się cieszę, że udało 
się ten program pozyskać dla na-
szego miasta, a nie ukrywam że 
przyczyną był mój udział w in-
nym programie tej samej fundacji, 
czyli szkole liderów politycznych. 
Przy wsparciu władz, przy wspar-
ciu prezydenta Mariusza Chrza-
nowskiego udało się zorganizo-
wać takie wydarzenie w Łomży. 
Za wszystkich uczestników 
trzymam kciuki - mówił jeszcze 
przed oficjalnym rozpoczęciem 
absolwent szkoly liderów i radny 
miejski Maciej Borysewicz

Szkoła Liderów to instytucja 
dbająca o jakość życia publicz-
nego w Polsce i wśród Polaków 
poza granicami. Od ponad 20 
lat pracuje na rzecz rozwoju 
świadomego, opartego na war-
tościach przywództwa. Program 
powstał w wyniku współpracy 
z New Memphis Institute przy 
wsparciu Ambasady Stanów 
Zjednoczonych. Obecnie re-
alizowany jest wraz z Fundacją 
Veolia Polska – partnerem stra-
tegicznym. 

Wystartowała 
Szkoła  

Liderów Miast 

W wieku 81 lat zmarł 26 czerwca w Łomży pod-
pułkownik Krzysztof Franciszek Kondratowicz. – 
Był dobrym człowiekiem, który lubił ludzi i zwie-
rzęta – ze wzruszeniem w głosie mówi Krystyna 
Michalczyk–Kondratowicz, żona zmarłego, pre-
zes miejskich struktur Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łomżyńskiej. 

Przypomina życiorys zmarłego.
Krzysztof Franciszek Kondratowicz 

urodził się 25 lipca 1937 roku w Dobrzy-
niewie Dużym koło Białegostoku. – To 
była rodzina o pięknych tradycjach wiary  
i   patriotyzmu. Ojciec męża był ułanem 
i organistą, a stryj zakonnikiem – wspomi-
na Krystyna Michalczyk-Kondratowicz.

Utalentowany młodzieniec z niewiel-
kiego Dobrzyniewa dostał się do Korpusu 
Kadetów w Warszawie, w którym uzyskał 
maturę w 1956 roku. Wrócił w rodzinne 
strony obecnego województwa podlaskie-
go i rozpoczął pracę w milicji.

- Jako jeden z najmłodszych i jako je-
den z nielicznych z maturą – dodaje żona.

W służbie przeszedł wszystkie sta-
nowiska w milicyjnych specjalizacjach – 
kryminalnej, gospodarczej, nadzoru nad 
dochodzeniami. Zdobywał też kolejne 
szczeble wykształcenia: w Szkole Oficer-
skiej w Szczytnie i na studiach administra-
cyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. 

W milicyjnych strukturach zajmował 
od tej pory stanowiska kierownicze. Su-
wałki, Bielsk Podlaski i wreszcie od 1983 
roku Łomża. Ważną zawodową cezurą 

okazało się objęcie przez Krzysztofa Fran-
ciszka Kondratowicza funkcji naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego łomżyńskiej 
komendy. Z niej odszedł w stan spoczynku 
w 1989 roku w stopniu podpułkownika.

- Tak bardzo związany był z tą służ-
bą, że poprosił o pochowanie w mundurze 
milicjanta ruchu drogowego. Jego życzenie 
zostało spełnione – mówi Krystyna Mi-
chalczyk-Kondratowicz.

Prywatne życie dzielił między bliskich, 
przyjaciół i znajomych, zwierzęta i historię.

- Lubił ludzi, spotkania, rozmowy, 
wspólne śpiewanie. Do zwierząt miał – 
oboje mieliśmy – wyjątkowy stosunek. 
Na naszej działce zawsze mieszkały przy-
garniane psy, które właściciele porzucali 
gdzieś po drodze na Mazury. Nawet gdy 
były srogie i śnieżne zimy wsiadał w samo-
chód i wiózł im gorący posiłek. Psią karmę 

kupowaliśmy workami. W domu też są 
dwa psy i kot – opowiada żona.

Do najbliższych przyjaciół Krzysztofa 
Franciszka Kondratowicza należały rów-
nież książki. Zwłaszcza te dotyczące hi-
storii.

- To była jego pasja i dziedzina, którą 
znał naprawdę dogłębnie. Ja też lubię hi-
storię, ale zawsze potrafił mnie zaskoczyć 
swoją wiedzą. Pozostała ogromna bibliote-
ka, cały pokój książek. Muszę się poważnie 
zastanowić co z nimi zrobić – mówi Kry-
styna Michalczyk-Kondratowicz. 

W pożegnaniu Krzysztofa Francisz-
ka Kondratowicza wzięły udział setki 
jego przyjaciół i znajomych. Gromadzi-
li się  na modlitwie w Domu Pogrzebo-
wym „Marczyk” przy ul. Przykoszarowej, 
na nabożeństwie żałobnym. Na miejsce 
ostatecznego spoczynku uczestnicy uro-
czystości odprowadzili  go na zabytkowym  
cmentarz przy ul. Kopernika, gdzie w ro-
dzinnym grobowcu spoczął podpułkownik 
Franciszek Kondratowicz.

- Towarzyszyliśmy naszej przyjaciół-
ce w tych trudnych chwilach modlitwą 
i wsparciem – mówi Artur Filipkowski, 
szef Grupy Medialnej Narew.  

Na prośbę Krystyna Michalczyk-Kon-
dratowicz realizującej także wolę męża,  
zamiast kupować kwiaty uczestnicy uro-
czystości wrzucili do puszek datki, które 
zasilą łomżyńskie Hospicjum pw. Ducha 
Świętego.   

Odszedł przyjaciel ludzi, zwierząt i historii
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Historyczne korzenie 
Jak obszernie przypominał 

w Tygodniku Narew (wydanie 
515 z 14 maja tego roku) Józef 
Przybylski, były uczeń i nauczy-
ciel, "Drzewnej",  w roku 1919 
powstała w Łomży "Mierni-
czówka", czyli placówka kształ-
cenia geodetów, jedna z zaled-
wie czterech w Polsce (pozostałe 
w Krakowie, Lwowie i Pozna-
niu). Organizował ją pracownik 
ministerstwa rolnictwa Henryk 
Mejer. Po kilku latach dołączył 
równie nietypowy pion przemy-
słu drzewnego (leśnego). Z tego 
wyrosły dwa najpopularniejsze na 
dziesięciolecia określenia szko-
ły, której oficjalna nazwa ulega-
ła bardzo często modyfikacjom: 
"Drzewna" lub "Przemysłówka" 
(ew. "Przemysł").  Z upływem 
czasu stała się również przybyt-
kiem edukacji zawodowej  peda-
gogów. 

Unikalna na skalę krajowa 
szkoła przyjmowała zatem w swe 

mury młodzież z całego kraju, 
a wypuszczała potem w świat spe-

cjalistów "drzewiarzy" oraz na-
uczycieli. Łącznie około 8 tysięcy.

W początkach XXI wieku 
formuła szkoły zaczęła się jed-
nak wyczerpywać. W 2017 roku 
Zespół Szkół Drzewnych i Gim-
nazjalnych oficjalnie przestał ist-
nieć.

Jubileusz szkoły, której nie ma 
Szkoła nie zniknęła jednak 

z uczuć i pamięci  absolwentów 
oraz wychowawców. Stowarzy-
szenie Zwykłe Absolwentów 
Zespołu Szkół Drzewnych kie-
rowane przez Wiesława Bazydłę 
(absolwent 1983), we współpracy 

m. in. z Jolantą Pietrzykowską 
(dyrektor w latach 2002 - 2006)  
i wieloma innymi osobami dopro-
wadziło do zjazdu na 100-lecie 
szkoły, której już nie ma. Uczest-
nicy zjechali z całej Polski, kilku 
krajów świata. Swoje spotkanie 
rozpoczęli w Katedrze Łom-
żyńskiej od udziału w specjalnej 
mszy świętej celebrowanej  przez 
proboszcza Mariana Mieczkow-
skiego i z poruszająca homilią 
księdza Krzysztofa Chodkow-
skiego (absolwenta  "Drzewnej"). 

Wspomnień dostarczyło 
około 300 uczestnikom zjazdu 
uroczystość w Szkołach Kato-
lickich. Wzruszeń - odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy na budynku 
przy alei Legionów stanowiącym 
przez dziesięciolecia siedzibę 
szkoły (obecnie Okręgowej Ko-

Drzewna żyje

Dokończenie na str. 6

Szkoła, którą noszą w sercach 

Jak dobrze Cię widzieć, takich scen wiele rozegrało się na początku zjazdu absolwentów „Drzewnej”

Ewa Wojewoda, absolwentka „Drzewnej”, jedna z organizatorek spotkania
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misji Egzaminacyjnej) i wizyta 
w jej murach. Wstęgę przecięli 
wspólnie byli szefowie: Edward 
Zimnoch, Jolanta Pietrzykow-
ska i Irena Zwornicka. Radości 
- przyjacielskie spotkanie w za-
jeździe "Ryś" w Konarzycach.  

Wśród bohaterów tego dnia 
byli m. in. profesor Henryka Sę-
dziak, ukochana polonistka wielu 
roczników uczniów, Mieczysław 
Czerniawski, były poseł wielu ka-
dencji i prezydent miasta, jeden 
z absolwentów, który zaszedł naj-
wyżej w hierarchiach władzy. Byli 
absolwenci z 1952 roku i mocna 
grupa z roku 1969, czyli w swoją 
50. rocznicę. Byli prezes Zygmunt 
Zdanowicz i wiceprezesi Józef 
Babiel i Wawrzyniec Kłosiński, 
czyli szefostwo Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. 

Telewizja Narew przepro-
wadziła bezpośrednią transmisję 
Mszy z Łomżyńskiej Katedry

 
Ludzie

Oddajmy zatem głos boha-
terom.  Grupę absolwentów, na-
uczycieli, byłych dyrektorów po-
prosiliśmy o refleksje dotyczące  
jubileuszowego spotkania, a tak-
że źródeł fenomenu "Drzewnej".

Ksiądz Marian Mieczkowski 
(proboszcz Katedry): - Celem 
naszego zgromadzenia jest uwiel-
bić Boga i podziękować za lata 
przeżyte w szkole. Nasza główna 
intencja to modlitwa za społecz-
ność szkoły "Drzewnej", za tych 
wszystkich, którzy kształtowali 
jej oblicze. Modlitwa o błogo-
sławieństwo dla żyjących i życie 
wieczne dla zmarłych Są także 
intencja szczegółowe, np. o mo-
dlitwę dla wychowawczyni Ireny 
Najdy od absolwentów 1961.

Ksiądz Krzysztof Chod-
kowski (absolwent): Spotykamy 
się w uroczystość świętego Pio-
tra i Pawła. Obaj apostołowie 
byli - w jakimś sensie - związani 
z branżą stolarską. Święty Paweł 
robił namioty, święty Piotr jako 
rybak także musiał umieć stru-

gać i ciosać dbając o łódź.  A gdy 
jeszcze odniesiemy się do ich 
Mistrza... Jego nazywano prze-
cież "synem cieśli". Jezus tego 
zawodu uczył się u swego przy-
branego ojca Józefa. Jest naszym 
"przyjacielem po fachu". Właśnie 
dlatego to nasze niezwykłe spo-
tkanie rozpoczynamy od mszy 
świętej w tej prastarej Katedrze. 

Szkoła ta była przez 100 lat 
znakiem. Przyjeżdżali do niej 
ludzie z całej Polski zdobywać 
wiedzę. Ludzie najwyższej próby. 
Biznesmeni, wychowawcy dyrek-
torzy, ludzie intelektu, Ludzie 
ciężkiej pracy. Praca z drewnem 
nie jest łatwa, chociaż nie brudzi 
jak w warsztacie samochodo-
wym. Stolarz ma czyste ręce, bo 
drewno jest szlachetne. 

To ewenement, że chociaż nie 
ma szkoły, to my jesteśmy. Jeste-
śmy trochę jak patronowie tego 
dnia Piotr i Paweł. Najpierw zo-
stali przygotowani a potem po-
słani w świat. Wy też przyjechali-
ście tu z całego świata. Wszędzie 
dajecie świadectwo tego, czego 
nauczyliście się w grodzie nad 
Narwią. W szkole, która kształ-
towała wasze człowieczeństwo. 

Pochylmy czoła przed mądrością 
naszych nauczycieli i wychowaw-
ców. Dzisiaj takich nauczycieli 
już nie ma. Chyba, że skończyli 
szkołę "Drzewną" (tu homilię 
przerwały brawa zgromadzonych 
w Katedrze). Są na zawsze zapi-
sami w naszych sercach. 

Narzekamy często: nie mam 
już siły, nie dam rady. Masz siły 
bracie, siadaj do fortepianu i graj 
koncert swego życia. jak potrafisz. 
Nie zniechęcaj się, nie szczędź sił. 
Niech ta słowa: "Nie zniechęcaj 
się", pozostaną ze wszystkimi, 
którzy mają nadzieję, że w Łom-
ży niebawem będzie znów szkoła 
"Drzewna". 

Irena Zwornicka (dyrektor 
w latach 2007 - 2017): - "Drzew-
na" naprawdę istnieje, kiedy wi-
dzimy ilu jest tu absolwentów. 
Jestem pełna podziwu dla ini-
cjatorów powstanie tej szkoły. 
Nie było w ich działaniach  nic 
chaotycznego, przypadkowego. 
Wykorzystali  najpiękniejszy bu-
dynek w centrum miasta, warsz-
taty stworzyli przy bocznicy ko-
lejowej, bursę w spokojnej części 
Łomży.  To byli ludzie wielcy. 
Zobowiązali wszystkie kolejne 
pokolenia, aby mocno trzymać 
ten poziom. 

Wyjątkowość tej szkoły to 
kadra, uczniowie i zapał. Był to 
dla nich drugi dom i druga ro-
dzina. Jestem ostatnią dyrektor. 
A może jednak nie ostatnią...  
Nadzieję buduję na słowach księ-
dza Krzysztofa Chodkowskiego.       

Wojciech Kluczek (absol-
went 1975): - Młodzież ze szko-
ły "Drzewnej" robiła na mnie 
wrażenie już kiedy byłem małym 
chłopcem. Ta szkoła była zatem 
moim a nie rodziców wyborem. 
Nie zostałem nauczycielem, je-
stem ekonomistą, ale zawsze 
miałem odczucie, że w innych 

szkołach budzimy respekt.  Tu 
byli najprzystojniejsi mężczyźni 
i najpiękniejsze dziewczyny, kie-
dy już wreszcie zaczęły być przyj-
mowane. 

Ryszard Kozłowski (absol-
went): - Szkoła była sławna na 
cały kraj. Do "Przemysłu" - bo 
tak się mówiło - przyjeżdżali lu-
dzie z całej Polski. Zrobiliśmy już 
wiele lat temu próbę zjazdu, gdy 
byłem dyrektorem hotelu. 

Antoni Mosiewicz (absol-
went 1969): - To była niezwy-
kła szkoła. Wybijała się  na  tle 
miasta intelektualnie - mogę po-
wiedzieć. To myśmy wygrywali 
wszystkie konkursy, jakie były 
możliwe. Zawsze byliśmy inte-
lektualnie kilka kroków przed 
innymi. Zdobyłem wykształ-
cenie historyka i etnografa, ale 
wiedza z "Drzewnej" bardzo mi 
sie przydawała przy opisywaniu 
eksponatów drewnianych. Impo-
nowałem innym wiedząc, że to 
z topoli, a to z lipy czy z jesionu. 

Wiesław Bazydło (absol-
went 1983, przewodniczący 
stowarzyszenia absolwentów): 
- Dopóki są absolwenci, dopóty 
"Drzewna" żyje. Cieszymy się 
bardzo, że mogliśmy zorganizo-
wać tę uroczystość. Mamy cichą 

nadzieję, że uda się nam, reakty-
wować szkołę i będzie funkcjo-
nowała tak, jak dawniej. 

Ewa Wojewoda (absolwent-
ka 1987) : - Spodziewaliśmy się, 
że 100 osób to będzie nieźle, ale 
nie zawiedli nas ani nauczycie-
le, ani absolwenci. To dla nich 
przede wszystkim ta inicjatywa, 
bo jesteśmy jedną wielką rodzi-
ną Nie zdawałam sobie sprawy, 
że my tak mocno się kochamy, 
że potrafimy po latach zebrać 
się i stanąć jak jeden mąż. Na-
wet bardziej zdyscyplinowani 
niż miejscowi okazali się ci z ze-
wnątrz - z Europy, z USA.  Na-
sza szkoła jest prestiżowa, jedyne 
w Polsce tego rodzaju technikum 
przemysłowo - pedagogiczne. 
Klimat, kadra... Jeśli nauczyciele 
są wspaniali, to i uczniowie nie 

mogą być inni. Trafiali tu specy-
ficznie ludzie, nie ma takich dru-
gich w Polsce. 

Józef Przybylski (absolwent 
1970, nauczyciel  i wicedyrek-
tor): - Jestem pod wrażeniem 
słów księdza Krzysztofa Chod-
kowskiego, naszego absolwen-
ta.  To cudowne porównanie do 
apostołów, którzy zostali posła-
ni w świat. Tak można też o nas 
powiedzieć, bo przecież na prze-
strzeni 44 lat w świat poszło stąd 
1602 nauczycieli. To są ci roze-
słańcy. Ja akurat przyjechałem 
i tu zostałem w Łomży. Ogromne 
wzruszenie twarzami kolegów, 
rozpoznawaniem twarzy uczniów. 
To są wspaniałe chwile...   

Anna Borawska (absolwent-
ka 1983): - Nocy nie przespałam, 
głowa mnie boli... Jestem bardzo 
wzruszona, przeszczęśliwa, cieszę 
się na widok każdej osoby, którą 
znam. 

Jolanta Gołaszewska (dy-
rektor Okręgowej Komisji Eg-
zaminacyjnej, która ma siedzibę 
w dawnej "Drzewnej"): - Co-
dziennie z wielkim szacunkiem 
odnosimy się do tego miejsca 
i ludzi, którzy je tworzyli. Co-
dziennie przecież mijamy ta-
blice pamiątkowe wchodząc 

do budynku Widzę też pewne 
analogie: jesteśmy też instytucją 
regionalną jedną z ośmiu tylko 
w kraju, podobnie jak unikal-
na  była ta szkoła. Zawsze nasze 
drzwi są otwarte dla absolwen-
tów i nauczycieli "Drzewnej".

Jolanta Pietrzykowska (dy-
rektor 2002 - 2006, pomysło-
dawczyni zjazdu w 100-lecie): 
- Warto było się napracować 
dla tych emocji, wspomnień. Je-
stem naprawdę szczęśliwa. Kiedy 
był zjazd na 85 lecie mieliśmy 
nadzieję, że szkoła będzie. Na 
90-lecie pożegnaliśmy sztan-
dar. Dopóki jednak my jesteśmy,  
sztandar jest z nami i pamięć 
o szkole. Nie ma budynku, ale 
jesteście Wy, kochani absolwenci. 
Mieliśmy jako nauczyciele szczę-
ście spotkać Was...

Szkoła, którą noszą w sercach 

Mszę w intencji społeczności Szkoły Drzewnej celebrował ksiądz Marian 
Mieczkowski, proboszcz Katedry Łomżyńskiej (pierwszy z lewej), a homilię 
wygłosił absolwent szkoły ksiądz Krzysztof Chodkowski (pierwszy z prawej)

Od lewej Józef Przybylski absolwent i wieloletni nauczyciel "Drzewnej", 
Katarzyna Tymińska, absolwentka i Edward Zimnoch były dyrektor
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Na każdym spotkaniu inauguracyj-
nym w poszczególnych miejscowo-
ściach i powiatach mówię: najważ-
niejsze abyście się Państwo sami z tą 
wiedzą dobrze czuli, a co z nią zrobicie 
w praktyce, to już ma znacznie dru-
goplanowe - mówi Piotra Grabani, 
dyrektor NOT w Łomży.

Od ubiegłego roku we współ-
pracy m. in. z Ministerstwem 
Cyfryzacji "wyciąga seniorów 
z cyfrowego marginesu".     

- Jesteśmy mniej więcej 
w połowie tego projektu. Za-
kończymy go  pod koniec 2020 
roku. Spotykamy się w Łomży 
w sali Szkół Katolickich  na 
pierwszym  z podsumowań, ja-
kie mamy zaplanowane w po-
wiatach, w których go realizuje-
my. W mieście udział  biorą 124 
osoby w wieku od 65 lat do nie-

skończoności, bo mamy uczest-
ników zbliżających się do 90. 
urodzin - informuje z uśmie-
chem Piotr Grabani.      

Scenariusze działań przygo-
towali specjaliści z łomżyńskie-
go NOT, a zatwierdziło Mini-
sterstwo Cyfryzacji. Program 
polega na przekazaniu uczest-
nikom podstawowego zasobu 
wiedzy informatycznej nie tylko 
w zakresie obsługi komputera 
i poruszania się po internecie, ale 
również dotyczącej rozwijającej 
się cyfryzacji różnych dziedzin 
życia.  Seniorzy poznają zatem 
zasadę działania urządzeń - od 
stacjonarnych po smartfony 
i tablety. A dodatkowo jeszcze 
programy służące komunikacji 
(np. Skype), podtrzymywaniu 
więzi społecznościowych (Face-
book) oraz korzystaniu z cyfro-
wych udogodnień w życiu co-
dziennym (e-Urząd, e-Zdrowie, 
e-Obywatel).  

- To są ludzie, którzy uczyli 
się trochę lat temu, kiedy o tak 
rozwiniętej rzeczywistości kom-

puterowej nikt nawet nie śnił. 
Kiedy pracowali, w latach 80. 
czy 90. komputeryzacja, czyli to 
wszystko, co dzisiaj - można po-
wiedzieć - dzieci wysysają z mle-
kiem matki, dopiero się rozwijało. 
Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji 
przygotowało plan jak z tej alie-
nacji seniorów wydobyć i uczynić 
ich pełnoprawnymi uczestnikami 
tej nowej odmiany dynamiczne-
go życia gospodarczego - tłuma-
czy dyrektor NOT.

Zajęcia z uczestnikami pro-
gramu prowadzą fachowi trene-
rzy. Nie kryją zachwytu.

- Projekt jest fantastyczny 
i poznałam fantastycznych ludzi, 
z którymi można było przejść od 
poziomu zerowego do bardzo, 
bardzo wysokiego. Było wiele en-
tuzjazmu, chęci, zaangażowania, 

wszystkiego. To ludzie do tańca 
i do różańca, po prostu.  A co 
mi się najbardziej podoba - do 
dzisiaj wysyłają do mnie wspa-
niałe maile i zdjęcia ze swoich 
ważnych wydarzeń czy wakacji. 
Myślę o  wysiłku, jaki włożyli 
z wielkim szacunkiem - mówi 
Sylwia Cichocka.

A jak oceniają owoce progra-
mu sami zainteresowani?

- Bardzo wiele się nauczy-
liśmy. Zajęcia mnie wzbogaciły 
i wzmocniły - mówi Elżbieta 
Waldzińska. - Uczyliśmy się 
przede wszystkim jak korzystać 
z internetu. Prawie wszyscy mają 
na ten temat jakąś wiedzę, ale 
nie umieliśmy np. zrobić przele-
wu, wyszukać odpowiednich in-
formacji.  W tej chwili możemy  
wiele spraw załatwić bez wycho-
dzenia z domu, bez problemów 
i stresu Nadal wolę być "między 
żywymi", ale czasami wieczorem 
lubię przy komputerze posie-
dzieć - dodaje Grażyna Grodzik. 

Dobra atmosfera i dobre 
efekty są w dużej mierze kon-

sekwencją założeń przyjętych  
przez Piotra Grabaniego i jego 
współpracowników: 

- Chcemy nauczyć seniorów 
tyle, ile chcą i potrafią. To nie 
jest szkoła z ocenami  i wyma-
ganiami. Ma być przyjemnie, 
Ma być tak, że kiedy się budzą 
w dniu zajęć, to z radością ze 
spotkania z przyjaciółmi. Gru-
py są z zasady  dziesięciooso-
bowe, ale nigdy nie mówimy 
jedenastej, dwunastej czy trzy-
nastej osobie, aby sobie poszła 
do domu. Pod koniec zwrócimy 
się do ministerstwa o zwiększe-
nie puli. Mamy trochę oszczęd-
ności i postaramy się utworzyć 
dodatkowe grupy. Nie zmarnu-
jemy ani grosza i nie oddamy go 

do Warszawy. Można cały czas 
się zgłaszać - zaprasza Piotr 
Grabani.

Z programu cieszy się także 
Bogdan Laskowski, prezes łom-
żyńskiej Federacji NOT 

- Chciałbym uściskać rękę 
osoby czy osób, które wymyśliły 
ten projekt. Widzę jak uczestni-
cy odnajdują w tym sens życia po 
zakończeniu aktywności  zawo-
dowej. Należałoby wprowadzać 
takich projektów więcej. W ja-
kimś sensie grupa 60+ jest dys-
kryminowana, co sam bardzo od-
czuwam. Proszę np. powiedzieć, 
gdzie człowiek w takim wieku 
mógłby pójść  potańczyć czy 
chociaż posłuchać swojej muzyki 
- uważa.      

Cyfrowe jest życie seniora 



Film Hawksa jest westernem 
klasycznym, z wyraźnym 
podziałem na „dobrych” 

i „złych”, przy czym 
postaciom nie brak rysunku 
psychologicznego, bo nawet 

„dobrzy” mają swoje słabości, 
które muszą pokonać, aby 

zwiększyć szanse 

Rio Bravo to niewielkie miastecz-
ko leżące na granicy stanu Teksas.

Stojący na straży porządku w Rio 
Bravo szeryf Chance ( John Wayne) 
odniósł sukces; udało mu się areszto-
wać niebezpiecznego przestępcę Joe 
Burdette'a (Claude Akins). Niestety, 
w Rio Bravo nie ma sądu, szeryf musi 
przewieźć aresztowanego do innego 
miasta. 

Nathan Burdette ( John Rus-
sell), brat aresztowanego, to czło-
wiek o ogromnych wpływach, który 
postanawia pokrzyżować plany sze-
ryfa i uwolnić swego brata. Blokuje 
więc wszystkie drogi prowadzące do 
miasta i sprowadza zawodowego re-
wolwerowca, który ma śledzić każdy 
krok szeryfa. 

Chance może liczyć jedynie na 
pomoc swych dwóch najbliższych 
współpracowników, starego i schoro-
wanego zastępcę Stumpy'ego (Wal-
ter Brennan) i niedawno zaprzy-
siężonego Dude'a (Dean Martin), 
wyborowego strzelca, alkoholika. 

Z powodu urządzonej przez Na-
thana blokady miasta, utknęli w nim 
również pasażerowie dyliżansu. Wśród nich jest piękna 
Feathers (Angie Dickinson), która większość czasu spę-
dza na grze w hotelowym kasynie. 

Z miasta nie można również wywieźć transportu dy-
namitu, dozorowanego przez dwóch ludzi, Pata Wheele-
ra (Ward Bond) i niejakiego Colorado (Ricky Nelson) 
– niepozornego młodzieńca, noszącego przy sobie parę 
rewolwerów. 

„Rio Bravo" oglądane z dzisiejszej perspektywy (pre-
miera 1959 roku) urzeka chyba jeszcze bardziej niż przed 
laty – pisze Artur Zaborski. Wszak który inny film mi-
tologizuje męską przyjaźń – przeżywającą dziś ewident-
ny kryzys – tak jak ten właśnie klasyk? Czystość uczuć 
pomiędzy pozytywnymi bohaterami tej historii rozczuli 
nawet zatwardziałych samców alfa. Pojawiające się na ich 
policzkach łzy uda im się łatwo rozgrzeszyć”.

„Co najbardziej zawróciło moją uwagę w filmie oglą-
danym po bardzo, ale to bardzo długiej przerwie? – pyta 
Paweł Mossakowski. Na początek – ograniczenie prze-
strzeni. Tu nie ma żadnych bezkresnych prerii, akcja 
rozgrywa się wyłącznie w miasteczku, w tym głównie 

w biurze szeryfa albo w pokoju hotelowym, gdzie Chance 
odpiera zaloty Feathers. Ta niejaka klaustrofobiczność nie 
jest niczym złym, tyle że wpływa na charakter filmu, któ-
ry, rozgrywając się w zamkniętych pomieszczeniach, siłą 
rzeczy zdany jest na dialog. Nasi bohaterowie przekoma-
rzają się ze sobą, dowcipkują, raz nawet reżyser pozwala 
im pośpiewać (w czym zresztą nie ma nic dziwnego, zwa-
żywszy, że i Martin i Nelson byli piosenkarzami). Już nie 
mówię o Stumpym, którego postać ma czysto komediowy 
charakter”. 

„Rio Bravo” jest filmem klarownym i logicznym, wy-
reżyserowanym z dużą lekkością i pomysłem. Westerno-
we schematy zostały wykorzystane w sposób inteligentny, 
reżyser bardzo rozsądnie wyważył proporcje, znajdując 
miejsce na rozbudowanie postaci, akcję, humor i romans” 
– pisze Mariusz Czernic

Ważna rolę w filmie spełnia muzyka. Szczególnie 
dużą popularność zdobyła piosenka śpiewana przez ów-
czesnego idola nastolatków Deana Martina – „My Rifle, 
My Pony, and Me” („Moja strzelba, mój koń i ja”). Pio-
senka ta znalazła się na liście 100 najlepszych piosenek 

z westernów. Po niej inny piosenkarz 
Ricky Nelson wykonuje skrócona 
wersję „Get Along Home, Cindy”. 
Melodia dotyczy krwawej bitwy pod 
Alamo, podczas wojny o niepodle-
głość Teksasu.

Pewnie nie wiesz...
Chociaż w napisach do filmu poja-

wia się nazwisko: Harry Carey Jr., nie 
ma go w filmie w żadnym ujęciu. Było 
to spowodowane faktem, iż Carey, któ-
ry miał wtedy problemy z alkoholem, 
nazwał reżysera Howarda Hawksa 
w jednym z pierwszych dni pracy na 
planie, Howard zamiast pan Hawks 
(wcześniej pracowali razem). To tak 
rozwścieczyło Hawksa, że wyrzucił 
Careya z planu, wypłacając mu jednak 
należną gażę i zostawiając jego nazwi-
sko w czołówce filmu, jego rola jednak 
(mieszkańca miasta) została wycięta.

Filmowanie w plenerze bywało nie 
do zniesienia z powodu wysokiej tem-
peratury panującej w Arizonie sięgają-
cej nieraz 50 stopni Celsjusza.

Budynki w Old Tucson (amerykań-
skie studio filmowe z 50 budynkami, 
w którym kręcono filmowe westerny), 
są pomniejszone, zbudowane w skali 
7/8, więc aktorzy wyglądają na wyż-
szych. 

Agent Deana Martina zwrócił się 
do reżysera Howarda Hawksa, by roz-
ważył kandydaturę jego klienta do roli 
pijanego zastępcy Dude. Hawks zgodził 
się spotkać z Martinem, ale o 9:30 na-
stępnego ranka. Kiedy dowiedział się, 
że Martin po przedstawieniu w Las 
Vegas, w którym grał do północy, wyna-
jął samolot, by dolecieć na to spotkanie, 
był pod takim wrażeniem, że po prostu 
powiedział Martinowi, że ma tę rolę.

Quentin Tarantino (znany amery-
kański reżyser i scenarzysta) wyznał, 

że zanim wejdzie w związek z dziewczyną, zawsze po-
kazuje jej ten film; jeśli jej się nie podoba, nie kontynuuje 
związku.

W lipcu 2015 r. film zajął 41 miejsce na liście 100 naj-
większych amerykańskich filmów.

Wielki finał filmu wymagał dwukrotnego wysadzenia 
magazynu, ponieważ za pierwszym razem ludzie z ze-
społu wypełnili go kolorowym papierem, co sprawiło, że 
wybuch wyglądał „jak eksplodująca chińska petarda”, więc 
sekwencja została powtórzona.

W 2014 r. „Rio Bravo” zostało uznane przez Bibliotekę 
Kongresu za dzieło „kulturalnie, historycznie, estetycznie 
znaczące” i wybrana do zachowania w Krajowym Reje-
strze Filmów.

„Rio Bravo” jest powszechnie uważany za jeden z naj-
lepszych westernów i znany jest z długiej sceny otwarcia, 
która przez ponad 4 minuty nie zawiera dialogu. 

Rio Bravo
TVN7 sobota 17.05

HALO TV NA WEEKEND 5–7.07
Najpopularniejszy western w historii kina i mistrzowsko oszlifowana perła filmowej rozrywki. 

Rio Bravo. Męska przygoda

8 www.narew.inforozmowa

O projekcie objaśniającym seniorom 
cyfrowy świat, przełamywaniu 
barier i pasji, dla której wiek nie ma 
najmniejszego znaczenia z Piotrem 
Grabanim, dyrektorem biura 
Naczelnej Organizacji Technicznej 
w Łomży i Janiną Kotarską, 
uczestniczką projektu “Cyfrowy 
Senior” rozmawia Marlena Siok. 

Marlena Siok: - Panie dyrektorze za 
wami można powiedzieć półmetek 
projektu “Cyfrowy Senior”.  Projektu, 
w trakcie którego objaśniacie senio-
rom wirtualny świat, wyciągając ich 
tym samym z pewnego marginesu. 
Widać już pierwsze efekty? 

Piotr Grabani: - Tak, moż-
na tak powiedzieć. Z 83. grup, 
które mamy przeszkolić w tym 
projekcie, 53. właśnie rozpo-
czyna zajęcia. Powoli kończymy 
działania na Ziemi Łomżyńskiej, 
a już po wakacjach przenosimy 
się na Suwalszczyznę. Z kolei 
nasz partner, lider projektu Eu-
ropartner - Akademicki Klub 
Integracji Europejskiej podjął 
działania związane z tym projek-
tem na Białostoczyźnie. Za nami 
pierwsze powiatowe podsumo-
wanie projektu w mieście Łomża. 
Zyskaliśmy tu możliwość pracy 
z 10 grupami. Nie mniej jednak 
wciąż zgłaszają się do nas nowi 
uczestnicy. Dlatego rozpoczęli-
śmy rozmowy z Ministerstwem 
Cyfryzacji o możliwości tworze-
nia nowych grup. Mam nadzieję, 
że te rozmowy będą skuteczne. 

M.S: - Czy właśnie w tym tkwi unikal-
ność tego projektu? W tym otwiera-
niu drzwi, łamaniu barier?

P.G: - Projekt jest wyjątkowy 
ze wszech miar. Przede wszyst-
kim próbujemy włączyć w  cy-
frowy świat osoby, które dotych-
czas nie miały żadnej styczności 
z komputerem. Poznają one spe-
cjalistyczne programy, ale także 
uczą się jak drogą elektroniczną 
radzić sobie z urzędami. Składać 
wnioski w Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
czy zeznanie podatkowe w urzę-
dzie skarbowym. Warunkiem 
koniecznym uczestnictwa w tym 
projekcie było ukończenie 65 
roku życia. Muszę jednak powie-
dzieć, że ta rozpiętość wiekowa 
jest bardzo duża, gdyż mamy 
uczestników, którzy przekroczy-
li 90 rok życia. I przyznam, że 
świetnie sobie radzą. Wartością 
dodaną tego projektu jest to, iż 
dzięki niemu mogliśmy zakupić 
sprzęt: laptopy, tablety czy ro-
utery, który daje nam mobilność. 
Wyjeżdżamy w najmniejsze śro-
dowiska, wchodzimy niemal pod 
strzechę. Wyjątkiem jest Pani Ja-
nina, która poza tym, że zna ob-
sługę komputera, ponieważ pra-
cuje z nim od wielu lat, to wciąż 
realizuje swoje pasje. Takie osoby 
również mile widzimy w naszym 

projekcie, ponieważ trener jest 
tylko jeden. Przyjeliśmy taką za-
sadę, że gdy ktoś potrafi coś wię-
cej niż inni uczestnicy, to wspiera 
ich wiedzą, poszerzając przy tym 
swoje horyzonty. Dodatkowym 
aspektem projektu jest włącze-
nie seniorów w aktywne życie 
towarzyskie. Chodzi o to, by wy-
szli z domu, spotkali się, poroz-
mawiali, po prostu ze sobą byli. 
Nieustannie to podkreślamy, że 
komputer stanowi dodatek do 
tego, co chcemy robić z seniora-
mi. Chcemy, by czuli się potrzeb-
ni i uwierzyli w siebie i swoje 
możliwości. 

M.S: - Pani Janino, czym dla Pani był 
ten projekt? Obsługę komputera zna-
ła Pani, ale czy w jakiś inny sposób 
poszerzył on Pani horyzonty?

Janina Kotarska: - Jak naj-
bardziej. Z uwagi na to, że moje 
dzieci nie wszystko mi zdradza-
ły, tylko to, co najpotrzebniejsze 
i najłatwiejsze do zdobycia, żeby 
mnie nie przestraszyć postano-
wiłam sięgnąć po więcej. Do-
piero potem poznłaam Skype'a 
czy inne komunikatory. Ucieka-
łam z tego, bo wszystko to było 
dla mnie już dość znane. No to 
powiedzieli: Babcia, a teraz weź-
miemy się za internet. Przecież 
ja nie dam rady! Starsze od Cie-
bie grają! Tu masz ten guziczek, 
tu ten drugi. Na ten klikniesz i 
otworzą Ci się szachy, stół sza-
chowy. Jesteś wzrokowcem. Klik-
niesz tutaj i pojawi się Twój prze-
ciwnik. Jak Ci się nie spodoba, 
klikniesz na czarne i już go nie 
ma. Dostaniesz lepszego do gra-
nia. A jak nie w szachy, to może 
w brydża. Ale to mnie nie wcią-

gnęło, bo brydż w internecie jest 
bardzo agresywny. Kiedy przyje-
chałam do Łomży, nie było pra-
cy w mieście. Trzeba było jechać 
do pracy w pegeerach. Ponieważ 
jestem księgową z wykształcenia, 
pojechaliśmy. Tam zajął się mną 
pan Jan Kolano. Wspominam go 
z sentymentem. Ja Ciebie wezmę 
do swojego zespołu i nauczę Cię 
grać w porządną grę – mówił. I 
na drugi dzień przychodzi i roz-
stawia jakieś figury. Uczy mnie 
nazw. Pokazuje, że ten chodzi tak, 
ten porusza się po prostej. Zaczy-
namy grać. Nauczył mnie, ale to 
trwało krótko, bo mamusia mnie 
ściągnęła do Łomży. Potem pra-
cowałam w POM-ie i przyszedł 
taki moment przy okazji Święta 
Kobiet. Wyszło na jaw, że znam 
ruchy szachowe. I okazuje się, że 
POM chce grać turniej szachowy. 
Dyrektor powiedział: Pani Jani-
no, to jest polecenie służbowe, nie 
ma wytłumaczenia. Jakież było 
moje szczęście! Wśród trzech 
kobiet zajęłam drugie miejsce. 
Dostałam książkę pana Przyma-
nowskiego z dedykacją. To, obok 
szachów, które wcześniej otrzy-
małam, moja największa relikwia. 
Nigdy się jej nie pozbędę, chyba 
że dla jakiegoś mojego szachowe-
go następcy. Tak się u mnie z sza-
chami zaczęło. Po latach przyszły 
wnuki,  zaprowadziłam najstar-
szego do klubu. Po kilku dniach 
mówi: Babcia, to nie dla mnie, 
tam siedzą sami starsi panowie i 
sobie gadają, to ja już wolę boks. 
Dobrze, nie będziemy Cię zmu-
szać. Ale myśmy z synem się za-
pisali i zaczęliśmy chodzić. Jeden 
turniej, drugi. Coraz więcej. Po-
maga nam pan Vafa Mamadov, 

pięknie pokazuje na tablicy. Ileż 
było radości! Już na pierwszym 
turnieju wita mnie przy stoliku 
pan: I Pani gra w turnieju? A 
dlaczegóżby nie? W tym wieku? 
No, może mi się jakoś uda...  Pan 
rzucił się na mnie, wytłukł co 
mógł. Ale za dużo wytłukł, bo 
doprowadził do pata...  A pat to 
przegrana partia. I na dodatek 
wylosowałam 50 złotych na lote-
rii. Zabrałam chłopców na obiad. 
To był drugi wspaniały dzień w 
moim życiu. Potem są mistrzo-
stwa Polski dla seniorów. Prezes 
mówi: Pani Janino, pojedziemy 
razem, bo trzeba w drużynie ko-
biety, a pani jest tutaj taka sierota. 
Pojechaliśmy. I jakież było moje 
zdziwienie. Wyjechałam  z tytu-
łem wicemistrzyni Polski, z pięk-
nym pucharem, pięknym dyplo-
mem. Dumna, blada i szczęśliwa. 
Lepiej już być nie mogło…

M.S: - Wątek szachowy nie bez powodu 
pojawia się w naszej rozmowie…  Jak 
pasja czy tego typu projekty, w któ-
rych można zdobyć nowe umiejętności 
sprawdzają się w życiu seniora?

J. K: - Pomagają w życiu co-
dziennym, bo ja jestem wzrokow-
cem. To jest takie urodzeniowe 
„skażenie”. Czego ja nie dotknę, 
własnymi oczami obejmę, nie 
przeczytam, to jest nie dla mnie. 
Ja muszę widzieć nie jednego 
pionka, muszę widzieć całą sza-
chownicę. W ten sposób przewi-
duję ruchy przeciwnika. Kiedyś 
rywal mnie zapytał: dlaczego 
przez kilkanaście ruchów trzy-
małam w jednym miejscu skocz-
ka? Bo wiedziałam, że on będzie 
miał funkcję do spełnienia. Tym 
skoczkiem dostał mata. 

M.S.: - Tak sobie myślę słuchając, że 
ten wiek to tylko metryka, a w rzeczy-
wistości chodzi o zaangażowanie? 

J. K: - Zawsze mówię: Dziew-
czyny, nie tusza o was świadczy. 
Taka czy inna. Rozumek! Dopó-
ki rozumek pracuje, dopóki ro-
zumek jest zajęty nie głupotami, 
nie plotkami, nie tym że ona ma 
ładniejszą sukienkę... Tylko rozu-
mek powinien pracować aby ta 
„fizyczność” za nim podążała.                                       

M.S: - Panie dyrektorze czy takie wła-
śnie zaangażowanie obserwowaliście 
podczas prowadzenia szkoleń? 

P.G: - Pani Janina jest wy-
jątkową osobą. Niemniej jed-
nak to zaangażowanie było nie-
spotykane. Warto dodać, iż na 
zakończenie kursu uczestnicy 
musieli przygotować wspólną 
prezentację. Pani Janina przygo-
towała swój wątek, a mianowicie 
pamiętnik szachistki, który wła-
śnie przedstawiła. Chodziło o to, 
by seniorzy zaprezentowali istot-
ne momenty ich życia, do tej pory 
praktycznie nieznane. Pani Janina 
postanowiła podzielić się swo-
ją pasją, szachami. Opowiedzieć 
o tym, jak ważną rolę pełnią w jej 
życiu. Mimo wieku ma ogromne 
plany, ponieważ myśli o zorgani-
zowaniu mistrzostw Polski w sza-
chach, ale mistrzostw wyjątko-
wych, bo 4 pokoleń. My rzucamy 
takie wyzwanie, szczególnie wła-
dzom miasta, by pierwsze tego 
typu mistrzostwa zorganizować 
tu, w Łomży. Naczelna Organi-
zacja Techniczna jest otwarta. 

J. K: - Ja również podejmuję 
takie wyzwanie. I wierzę, że to się 
uda. To jest doskonały pomysł. 

M.S: -  Wracając jeszcze do projektu, 
panie dyrektorze, w Łomży do tej 
pory zostało przeszkolonych ponad 
120 osób. Jednak plan jest taki, by na 
Ziemi Łomżyńskiej, Suwalszczyźnie 
i Białostoczyźnie przeszkolić w sumie 
2000 osób… 

P.G: - Projekt zakłada prze-
szkolenie 189 grup, średnio 
10-osobowych. W Łomży do tej 
pory w cyfrowy świat wkroczyło 
124. seniorów, co wskazuje, że 
średnia to 13 osób. Nie potrafi-
liśmy odmówić nikomu, kto na 
tamtym etapie zadeklarował chęć 
uczestnictwa w projekcie. Udało 
nam się zgromadzić oszczędności, 
bo nie musimy finansować dojaz-
dów, ponieważ to my przyjeżdza-
my do szkolonych. Jeśli uzyskamy 
zgodę Ministerstwa Cyfryzacji, 
będziemy mogli stworzyć kolejne 
grupy. Bardzo prawdopodobne, że 
uda się to zrobić jeszcze jesienią. 
Dlatego wciąż można zgłaszać się 
do projektu. Choć ze znakiem za-
pytania, do czasu uzyskania opinii 
ministerstwa. 

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

Cyfrowe jest życie seniora 



Film Hawksa jest westernem 
klasycznym, z wyraźnym 
podziałem na „dobrych” 

i „złych”, przy czym 
postaciom nie brak rysunku 
psychologicznego, bo nawet 

„dobrzy” mają swoje słabości, 
które muszą pokonać, aby 

zwiększyć szanse 

Rio Bravo to niewielkie miastecz-
ko leżące na granicy stanu Teksas.

Stojący na straży porządku w Rio 
Bravo szeryf Chance ( John Wayne) 
odniósł sukces; udało mu się areszto-
wać niebezpiecznego przestępcę Joe 
Burdette'a (Claude Akins). Niestety, 
w Rio Bravo nie ma sądu, szeryf musi 
przewieźć aresztowanego do innego 
miasta. 

Nathan Burdette ( John Rus-
sell), brat aresztowanego, to czło-
wiek o ogromnych wpływach, który 
postanawia pokrzyżować plany sze-
ryfa i uwolnić swego brata. Blokuje 
więc wszystkie drogi prowadzące do 
miasta i sprowadza zawodowego re-
wolwerowca, który ma śledzić każdy 
krok szeryfa. 

Chance może liczyć jedynie na 
pomoc swych dwóch najbliższych 
współpracowników, starego i schoro-
wanego zastępcę Stumpy'ego (Wal-
ter Brennan) i niedawno zaprzy-
siężonego Dude'a (Dean Martin), 
wyborowego strzelca, alkoholika. 

Z powodu urządzonej przez Na-
thana blokady miasta, utknęli w nim 
również pasażerowie dyliżansu. Wśród nich jest piękna 
Feathers (Angie Dickinson), która większość czasu spę-
dza na grze w hotelowym kasynie. 

Z miasta nie można również wywieźć transportu dy-
namitu, dozorowanego przez dwóch ludzi, Pata Wheele-
ra (Ward Bond) i niejakiego Colorado (Ricky Nelson) 
– niepozornego młodzieńca, noszącego przy sobie parę 
rewolwerów. 

„Rio Bravo" oglądane z dzisiejszej perspektywy (pre-
miera 1959 roku) urzeka chyba jeszcze bardziej niż przed 
laty – pisze Artur Zaborski. Wszak który inny film mi-
tologizuje męską przyjaźń – przeżywającą dziś ewident-
ny kryzys – tak jak ten właśnie klasyk? Czystość uczuć 
pomiędzy pozytywnymi bohaterami tej historii rozczuli 
nawet zatwardziałych samców alfa. Pojawiające się na ich 
policzkach łzy uda im się łatwo rozgrzeszyć”.

„Co najbardziej zawróciło moją uwagę w filmie oglą-
danym po bardzo, ale to bardzo długiej przerwie? – pyta 
Paweł Mossakowski. Na początek – ograniczenie prze-
strzeni. Tu nie ma żadnych bezkresnych prerii, akcja 
rozgrywa się wyłącznie w miasteczku, w tym głównie 

w biurze szeryfa albo w pokoju hotelowym, gdzie Chance 
odpiera zaloty Feathers. Ta niejaka klaustrofobiczność nie 
jest niczym złym, tyle że wpływa na charakter filmu, któ-
ry, rozgrywając się w zamkniętych pomieszczeniach, siłą 
rzeczy zdany jest na dialog. Nasi bohaterowie przekoma-
rzają się ze sobą, dowcipkują, raz nawet reżyser pozwala 
im pośpiewać (w czym zresztą nie ma nic dziwnego, zwa-
żywszy, że i Martin i Nelson byli piosenkarzami). Już nie 
mówię o Stumpym, którego postać ma czysto komediowy 
charakter”. 

„Rio Bravo” jest filmem klarownym i logicznym, wy-
reżyserowanym z dużą lekkością i pomysłem. Westerno-
we schematy zostały wykorzystane w sposób inteligentny, 
reżyser bardzo rozsądnie wyważył proporcje, znajdując 
miejsce na rozbudowanie postaci, akcję, humor i romans” 
– pisze Mariusz Czernic

Ważna rolę w filmie spełnia muzyka. Szczególnie 
dużą popularność zdobyła piosenka śpiewana przez ów-
czesnego idola nastolatków Deana Martina – „My Rifle, 
My Pony, and Me” („Moja strzelba, mój koń i ja”). Pio-
senka ta znalazła się na liście 100 najlepszych piosenek 

z westernów. Po niej inny piosenkarz 
Ricky Nelson wykonuje skrócona 
wersję „Get Along Home, Cindy”. 
Melodia dotyczy krwawej bitwy pod 
Alamo, podczas wojny o niepodle-
głość Teksasu.

Pewnie nie wiesz...
Chociaż w napisach do filmu poja-

wia się nazwisko: Harry Carey Jr., nie 
ma go w filmie w żadnym ujęciu. Było 
to spowodowane faktem, iż Carey, któ-
ry miał wtedy problemy z alkoholem, 
nazwał reżysera Howarda Hawksa 
w jednym z pierwszych dni pracy na 
planie, Howard zamiast pan Hawks 
(wcześniej pracowali razem). To tak 
rozwścieczyło Hawksa, że wyrzucił 
Careya z planu, wypłacając mu jednak 
należną gażę i zostawiając jego nazwi-
sko w czołówce filmu, jego rola jednak 
(mieszkańca miasta) została wycięta.

Filmowanie w plenerze bywało nie 
do zniesienia z powodu wysokiej tem-
peratury panującej w Arizonie sięgają-
cej nieraz 50 stopni Celsjusza.

Budynki w Old Tucson (amerykań-
skie studio filmowe z 50 budynkami, 
w którym kręcono filmowe westerny), 
są pomniejszone, zbudowane w skali 
7/8, więc aktorzy wyglądają na wyż-
szych. 

Agent Deana Martina zwrócił się 
do reżysera Howarda Hawksa, by roz-
ważył kandydaturę jego klienta do roli 
pijanego zastępcy Dude. Hawks zgodził 
się spotkać z Martinem, ale o 9:30 na-
stępnego ranka. Kiedy dowiedział się, 
że Martin po przedstawieniu w Las 
Vegas, w którym grał do północy, wyna-
jął samolot, by dolecieć na to spotkanie, 
był pod takim wrażeniem, że po prostu 
powiedział Martinowi, że ma tę rolę.

Quentin Tarantino (znany amery-
kański reżyser i scenarzysta) wyznał, 

że zanim wejdzie w związek z dziewczyną, zawsze po-
kazuje jej ten film; jeśli jej się nie podoba, nie kontynuuje 
związku.

W lipcu 2015 r. film zajął 41 miejsce na liście 100 naj-
większych amerykańskich filmów.

Wielki finał filmu wymagał dwukrotnego wysadzenia 
magazynu, ponieważ za pierwszym razem ludzie z ze-
społu wypełnili go kolorowym papierem, co sprawiło, że 
wybuch wyglądał „jak eksplodująca chińska petarda”, więc 
sekwencja została powtórzona.

W 2014 r. „Rio Bravo” zostało uznane przez Bibliotekę 
Kongresu za dzieło „kulturalnie, historycznie, estetycznie 
znaczące” i wybrana do zachowania w Krajowym Reje-
strze Filmów.

„Rio Bravo” jest powszechnie uważany za jeden z naj-
lepszych westernów i znany jest z długiej sceny otwarcia, 
która przez ponad 4 minuty nie zawiera dialogu. 

Rio Bravo
TVN7 sobota 17.05

HALO TV NA WEEKEND 5–7.07
Najpopularniejszy western w historii kina i mistrzowsko oszlifowana perła filmowej rozrywki. 

Rio Bravo. Męska przygoda
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dla siebie
Nieobliczalni
TVP Kultura piątek 20.20

Komedia sensacyjna. Stróż prawa François Monge 

pochodzi z zamożnej rodziny. Wyróżnia się nienagannymi 

manierami. Ousmane to jego przeciwieństwo. Gdy 

zostają znalezione zwłoki żony jednego z polityków, 

funkcjonariusze muszą połączyć siły. W filmie nie brakuje 

scen pościgów, strzelanin i humoru. 

We krwi
TV Puls piątek 00.00

Sensacyjny. Ava chce zerwać ze swoją mroczną 

przeszłością. Wychodzi za mąż za Dereka. Wraz z nim 

udaje się w podróż poślubną na Karaiby. Na miejscu 

mężczyzna znika. Wyszkolona w sztukach walki żona 

robi wszystko, by go odszukać. Wymierza sprawiedliwość 

swoim wrogom. 

 

Charlie St. Cloud
TVN7 sobota 22.50

Melodramat. Młody żeglarz Charlie St. Cloud czuje się 

winny śmierci brata. Ponieważ obiecał chłopcu, że zawsze 

będą razem, próbuje dotrzymać słowa. Jest przekonany, 

że może komunikować się z duchem zmarłego.

Obrońcy skarbów
Polsat sobota 23.40

Przygodowy. Kilkanaście osób zostaje wysłanych na front 

II wojny światowej, by ratować arcydzieła sztuki przed 

nazistami. Może się wydawać, że architekci, kustosze, 

artyści czy historycy są bez szans... 

Góra Czarownic
TV Puls niedziela 18.00

Przygodowy. Taksówkarz z Las Vegas, trafia na parę 

przybyłych z kosmosu nastoletnich pasażerów, Sarę 

i Setha, którzy mają niezwykle ważną misję do 

spełnienia. Ich śladem podążają jednak agenci FBI, mafia 

i bezwzględny kosmiczny zabójca. 

W czym mamy problem

Mama 
psychopatka

Życie na obrzeżach wielkiego miasta ma same 
zalety. Wie coś o tym Beverly (Kathleen Turner). 
Ma uroczą rodzinę, wierne przyjaciółki i przepiękny 
dom. Czy za tym wzorcowym obrazkiem może kryć 
się coś zupełnie innego? 

Okazuje się, że tak. Beverly bowiem nie znosi 
sprzeciwu i potrafi zniszczyć każdego, kto stanie na 
jej drodze. Wystarczy niekulturalnie jeść kurczaka, 
żuć gumę w towarzystwie czy nosić nieodpowiedni 
do okazji strój. Gdy zestaw tradycyjnych kar się koń-
czy kobieta sięgnie po rozwiązanie ostateczne.

To pokręcona rozrywka, stworzona w myśl za-
sady: jak kpić, to ze wszystkiego. Koniec końców to 
właśnie Beverly budzi spośród wszystkich bohate-
rów największą sympatię. W brawurowej interpreta-
cji Turner jawi się ona jako wcielenie zła i ucieleśnie-
nie słusznego boskiego gniewu w jednej osobie. 

W napisach wstępnych stwierdza się, że film 
opiera się na prawdziwej historii. W rzeczywistości 
tak nie jest.

W czym mamy problem
TV4 piątek 23.00

Poruszające i dramatyczne losy znanego malarza 
Zdzisława Beksińskiego i jego bliskich, żony i syna. 
Akcja rozgrywa się w ciągu 28 lat, a główny wątek 
skupia się na warszawskim okresie życia rodziny. 

Beksińscy mają mieszkanie na ursynowskim blo-
kowisku. W 1977 roku ich syn Tomek, dziennikarz 
muzyczny, znakomity tłumacz i publicysta, przenosi 
się do własnego lokum niedaleko rodziców, co spra-
wia, że ich kontakty pozostają bardzo intensywne. 

W filmie Tomek jawi się jako człowiek nadwraż-
liwy, wybuchowy, mający skłonności do depresji oraz 
myśli samobójczych. Syn spędza sen z powiek matce, 
z którą jest najbardziej związany. Poświęcający się 
sztuce Zdzisław Beksiński nie jest w stanie zapano-
wać nad wszystkimi rodzinnymi sprawami. 

Po pierwszej, na szczęście nieudanej próbie sa-

mobójczej Tomka, rodzice walczą o syna, ale także 
o własne, wymykające się spod kontroli życie. Gdy 
Zdzisław Beksiński podpisuje umowę z właścicie-
lem paryskiej galerii sztuki, a Tomek podejmuje pra-
cę w Polskim Radiu, wydaje się, że rodzinne sprawy 
zaczynają się powoli normalizować. Ale to tylko po-
zory. Najgorsze dopiero nadejdzie. 

Znakomite aktorskie trio – Andrzej Seweryn, 
Dawid Ogrodnik oraz Aleksandra Konieczna – two-
rzy uniwersalny i wzruszający do głębi portret rodzi-
ny, z jej wszelkimi cierpieniami i patologiami, ale też 
miłością i zaangażowaniem w drugiego człowieka. 

Ostatnia rodzina
TVP1 niedziela 22.55

Ostatnia rodzina

Mroczne obrazy 
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dom. Czy za tym wzorcowym obrazkiem może kryć 
się coś zupełnie innego? 

Okazuje się, że tak. Beverly bowiem nie znosi 
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sztuce Zdzisław Beksiński nie jest w stanie zapano-
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Po pierwszej, na szczęście nieudanej próbie sa-
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o własne, wymykające się spod kontroli życie. Gdy 
Zdzisław Beksiński podpisuje umowę z właścicie-
lem paryskiej galerii sztuki, a Tomek podejmuje pra-
cę w Polskim Radiu, wydaje się, że rodzinne sprawy 
zaczynają się powoli normalizować. Ale to tylko po-
zory. Najgorsze dopiero nadejdzie. 

Znakomite aktorskie trio – Andrzej Seweryn, 
Dawid Ogrodnik oraz Aleksandra Konieczna – two-
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Ostatnia rodzina

Mroczne obrazy 

Chciwość

Oszustwo przed 
bankructwem

Akcja filmu toczy się w początkowym momencie światowego kryzysu. Dwaj zatrud-
nieni w firmie inwestycyjnej młodzi podrzędni analitycy odkrywają, że w obliczeniach 
przychodów i strat wkradł się błąd – firma dawała kredyty ludziom o niepewnej sytuacji 
finansowej, ci stracili w końcu możliwość spłat, ceny ich nieruchomości drastycznie spadły, 
firma stała się posiadaczem ogromnej liczby bezwartościowych pakietów kredytowych. 

Wniosek jest prosty: firma jest bankrutem, nie można już nic uratować. Teore-
tycznie nie można – szef firmy wpada bowiem na pomysł: wszyscy pracownicy mają 
wepchnąć nieświadomym niczego klientom owe pakiety za dosyć symboliczne kwoty, 
wydające się super inwestycją. W ten sposób firma co prawda upadnie, ale wszyscy 
dostaną godną odprawę i pozostaną bez długów. 

Ten skromny film ogląda się jak najlepszy thriller. Wystąpiła w nim plejada 
gwiazd: Kevin Spacey, Jeremy Irons, Demi Moore, Stanley Tucci, Zachary Quinto 
i Simon Baker.

Pewnie nie wiesz...
Film został nakręcony w siedemnaście dni.
J.C. Chandor powiedział, że napisał scenariusz do historii, którą nosił w głowie 

przez około półtora roku w ciągu zaledwie czterech dni
Film nawiązuje do prawdziwych wydarzeń, które doprowadziły do upadku ame-

rykańskich banków pod koniec 2008 roku.

Chciwość
Stopklatka TV sobota 20.00

będzie się działo

22 kule

Zemsta cudem 
ocalonego 
gangstera

Solidne kino kryminalne, które stało się wielkim 
przebojem. Dobrze się ogląda. Jean Reno znakomity 
w roli gangstera.

Były kryminalista Charly Mattei postanawia zerwać 
z przestępczą przeszłością i rozpocząć spokojne życie 
u boku żony i dzieci. Pewnego dnia sielanka się kończy 
i Charly budzi się na podziemnym parkingu z 22 kula-

mi w ciele. Jednak wbrew naturze nie umiera. Postanawia 
wyrównać rachunki.Teraz jego obsesją staje się odnale-
zienie sprawców i zemsta. Wśród podejrzanych jest jego 
dawny przyjaciel, Tony Zacchia.

Mocny kryminał pokazujący tym razem nie życie 
skorumpowanych gliniarzy, ale gangsterów, płatnych za-
bójców, czy alfonsów, których łączy sieć przeróżnych po-
wiązań, zaś sposoby postępowania wytycza prosty kodeks.

Pewnie nie wiesz...
Opowiedzianą w filmie historię zainspirowały praw-

dziwe wydarzenia: wojna gangów, która toczyła się we 
Francji w latach 70. pomiędzy ludźmi Jacquesa Imber-
ta (znaleziono go z 22 kulami w ciele, ale – podobnie jak 
Charly – przeżył) i Tany’ego Zampy. 

22 kule
TV Puls sobota 20.00

Amerykański gangster

Dwie strony 
barykady

Nowy Jork, Harlem, lata 70. XX wieku. Gangster Frank Lucas (Denzel Wa-
shington) przejmuje kontrolę nad handlem narkotykami. Na jego zlecenie heroina 
jest przemycana z Bangkoku w bagażach amerykańskich żołnierzy, którzy polegli na 
wojnie w Wietnamie. 

Policja przymyka oko na poczynania mafiosa do momentu pojawienia się de-
tektywa Richiego Robertsa (Russell Crowe). Nieprzekupny stróż prawa postanawia 
rozpracować organizację Lucasa i postawić króla Harlemu przed sądem. Rozpoczyna 
się rozgrywka między policjantem i gangsterem.

Oparty na faktach i wyreżyserowany przez Ridleya Scotta film, to solidny ka-
wałek kina sensacyjnego w starym, dobrym stylu. W efekcie słusznie dostał dwie 
nominacje do Oscara, trzy do Złotego Globu i sporo nagród pomniejszych.

Pewnie nie wiesz...
Projekt nakręcenia filmu w ostatniej chwili został odwołany przez Universal. 

Aktorzy Denzel Washington i Benicio Del Toro otrzymali gaże za to, że w ogóle po-
fatygowali się na plan, taka mieli podpisaną umowę. Washington dostał 20 milionów 
dolarów, a Del Toro 5 milionów dolarów. Gdy prace nad filmem ruszyły po raz drugi, 
Washington znów został poproszony o zagranie w filmie i dostał następne 20 milionów 
dolarów.

Amerykański gangster
TVN piątek 22.10



Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje

Trwa XXVI Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczne Dni Droz-
dowo-Łomża. Od pierwszej edy-
cji Jacek Szymański, pochodzący 
z Łomży artysta, którego karie-
ra wiąże się przede wszystkim 
ze scenami Wybrzeża, zaprasza 
w pierwszej części wakacji na 
Ziemię Łomżyńską i do innych 
ośrodków województwa podla-
skiego podopiecznych wszyst-
kich apollińskich Muz, zwłasz-
cza tych których domeną jest 
muzyka, śpiew, aktorstwo, słowo, 
sztuka sceniczna. 

Prezentują koncerty wypełnione 
dorobkiem muzycznym różnych epok 
– od klasyków muzyki organowej przez 
operę po songi musicalowe i piosenki 
obecne w kulturze popularnej. Jednym 
z ważnych motywów tegorocznych Dni 
jest  twórczość Stanisława Moniuszki, 
w roku 200. rocznicy urodzin twórcy na-
rodowych arcydzieł. 

- Serdecznie dziękuję wszystkim za 
pomoc, pozdrawiam, a przede wszyst-
kim zapraszam na koncerty – mówi Ja-
cek Szymański.

Finałem pierwszej części Muzycz-
nych Dni był niezwykły koncert w Cen-
trum Katolickim im. Papieża Jana Pawła 
II w Łomży. Zabrzmiały tam  „Tańczące 
Eurydyki”. 

Człowieczy los, Raz w roku kwitną 
sady, Pomyśl o mnie, Echa miłości czy 
Tańczące Eurydyki. To m.in. te utwory 
z repertuaru Anny German, wyśpiewa-
ła Joanna Nawrot w recitalu na patio 
Centrum Katolickiego im. Papieża Jana 
Pawła II, przy parafii Krzyża Świętego. 
Nie sama, bo w towarzystwie Andrzeja 
Wojciechowskiego (klarnet), Sebastiana 
Wyszyńskiego (kontrabas), Pawła Za-
wady (fortepian). 

Gościnnie, dwa utwory: Tańczące 
Eurydyki i Człowieczy Los, zaśpiewała 
także młoda, niezwykle utalentowana 
łomżynianka, Paulina Porowska. 

XXVI Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża po-
trwa do 7 lipca. 

Wtorek 2 lipca
godz. 19:00,
Łomża - Centrum Kultury przy 
Szkołach Katolickich / sala 
widowiskowa, ul. Sadowa 12

ZIMNY DRAŃ
Koncert biletowany. Bilety do nabycia 
w Regionalnym Ośrodku Kultury 
w Łomży, ul. Małachowskiego 4
Wykonawcy:
AGNIESZKA SKAWIŃSKA – śpiew
DARIUSZ WÓJCIK – śpiew
KATARZYNA ROGALSKA – 
skrzypce
ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI – 
klarnet
MICHAŁ KALETA – fortepian
oraz 
tancerze KTT AKAT (Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Łomży)
JACEK SZYMAŃSKI – prowadzenie

Środa 3 lipca 2019 
godz. 18.00
Augustów – Fundacja „Cordis”, ul. 
Jeziorna 3

Z MUZYKĄ PRZEZ WIEKI

Wykonawcy:
MARLENA BOROWSKA – sopran
CHRISTPH TYMENDORF – 
altówka
MAŁGORZATA MARCZYK – 
fortepian
godz. 18.00
Rajgród – Pensjonat & SPA ,,RAJ’’, ul. 
1 Maja 22
SUMMERTIME

Wykonawcy:
ANNA KINGA OSIOR – sopran
JOANNA NAWROT – sopran
SYLWESTER TARGOSZ-
SZALONEK – tenor
DARIUSZ WÓJCIK – bas
KATARZYNA ROGALSKA – 
skrzypce

ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI – 
klarnet
RAFAŁ LEWANDOWSKI – 
fortepian
MICHAŁ KALETA – fortepian

godz. 18.30
Łomża – katedra, ul. Dworna 25
OD BACHA DO 
WSPÓŁCZESNOŚCI
ETIUDA KANONICZNA
Wykonawcy:
MAGDALENA CORNELIUS – 
mezzosopran
PATRYK PODWOJSKI – organy
EWA SADECKA – słowo wiążące

Czwartek 4 lipca
godz. 19.00 
Łomża – kino MILLENIUM, 
ul. Wojska Polskiego 7
Seans biletowany, impreza towarzysząca 
- bilety do nabycia w kinie ,,Millenium’’
Stanisław Moniuszko,  HRABINA,
polska opera narodowa w III aktach 
w 200.rocznicę urodzin Kompozytora
Rejestracja telewizyjna TVP2 15 
września 2002 roku w StudioS1 im. 
Witolda Lutosławskiego w Warszawie
Retransmisja – TVP Polonia i TVP 
Kultura

Opracowanie i reżyseria – Maria Fołtyn
Kierownictwo muzyczne – Wojciech 
Michniewski
Obsada:
Hrabina – MARIA KNAPIK
Chorąży – RAFAŁ SIWEK
Bronia – DOROTA WÓJCIK
Kazimierz – LESZEK ŚWIDZIŃSKI
Podczaszyc – CZESŁAW GAŁKA
Dzidzi – JACEK SZYMAŃSKI
Panna Ewa – AGNIESZKA 
WOLSKA
Bogusławski – JAN ENGLERT
Gość – WOJCIECH MACHNICKI

oraz
Chór Filharmonii Narodowej pod 
dyrekcją Henryka Wojnarowskiego
Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją 
Wojciecha Michniewskiego
Piątek 5 lipca
godz. 19.00
Łomża – PWSIiP, Aula Wielka, ul. 
Akademicka 1
SUMMERTIME
Wykonawcy:
ANNA KINGA OSIOR – sopran
JOANNA NAWROT – sopran
SYLWESTER TARGOSZ-
SZALONEK – tenor
DARIUSZ WÓJCIK – bas

Tańczące Eurydyki



Sekretne życie zwierząt 
czy Spider-Mana? W Kinie 
Millenium w Łomży żadnych 
sekretów nie ma – 
wszystkiego się dowiemy
Repertuar 5 – 11 lipca. 

Piątek 5 lipca 
Duża sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2 - godz. 10:30, 
12:30, 14:30, 16:30; Moja Gwiazda 

– godz. 18:30; Rocketman – godz. 
20:30.  
Mała sala: Pokemon – godz. 11:30; 
Moja Gwiazda – godz.13:30; 
Spider-Man. Daleko od domu – 
godz. 15:30, 18:00 i 20:30. 
Sobota 6 lipca 
Duża sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2 - godz. 10:30, 
12:30, 14:30, 16:30; Moja Gwiazda 
– godz. 18:30; Rocketman – godz. 
20:30.  
Mała sala: Pokemon – godz. 11:30; 
Moja Gwiazda – godz.13:30; 
Spider-Man. Daleko od domu – 
godz. 15:30, 18:00 i 20:30.  
Niedziela 7 lipca 
Duża sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2 - godz. 10:30, 
12:30, 14:30, 16:30; Moja Gwiazda 
– godz. 18:30; Rocketman – godz. 

20:30.  
Mała sala: Pokemon – godz. 11:30; 
Moja Gwiazda – godz.13:30; 
Spider-Man. Daleko od domu – 
godz. 15:30, 18:00 i 20:30. 
Poniedziałek 7 lipca
Duża sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2 - godz. 10:30, 
12:30, 14:30, 16:30; Moja Gwiazda 
– godz. 18:30; Rocketman – godz. 
20:30.  
Mała sala: Pokemon – godz. 11:30; 
Moja Gwiazda – godz.13:30; 
Spider-Man. Daleko od domu – 
godz. 15:30, 18:00 i 20:30.  
Wtorek 8 lipca 
Duża sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2 - godz. 10:30, 
12:30, 14:30, 16:30; Rocketman – 
godz. 20:30.  
Mała sala: Pokemon – godz. 11:30; 

Moja Gwiazda – godz.13:30; 
Spider-Man. Daleko od domu – 
godz. 15:30, 18:00 i 20:30. 

Środa 9 lipca 
Duża sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2 - godz. 10:30, 
12:30, 14:30, 16:30; Moja Gwiazda 
– godz. 18:30; Rocketman – godz. 
20:30.  
Mała sala: Pokemon – godz. 11:30; 
Moja Gwiazda – godz.13:30; 
Spider-Man. Daleko od domu – 
godz. 15:30, 18:00 i 20:30. 
Czwartek 10 lipca
Duża sala: Sekretne życie zwierza-
ków domowych 2 - godz. 10:30, 
12:30, 14:30, 16:30; Moja Gwiazda 
– godz. 18:30; Rocketman – godz. 
20:30.  
Mała sala: Pokemon – godz. 11:30; 
Moja Gwiazda – godz.13:30; 
Spider-Man. Daleko od domu – 
godz. 15:30, 18:00 i 20:30. 

Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje

W ciągu jednego weekendu, obejrzało go blisko 60 tysięcy osób. Mowa 
o debiutanckim utworze wraz z teledyskiem “Pytasz mnie” BajorkaD, 
20 letniego Dominika Bajorka, pochodzącego z okolic Łomży. Czy ob-
serwujemy właśnie narodziny nowej gwiazdy disco? 

Dominik Bajorek ma 20 lat. Pochodzi z okolic Łomży, 
a dokładnie z Jeziorka i jest absolwentem III Liceum Ogólno-
kształcącego w Łomży.  29 czerwca na kanale Disco Polo Lajf 
ukazał się jego pierwszy utwór wraz z teledyskiem “Pytasz 
mnie”. W ciągu premierowego weekendu teledysk obejrzało 
blisko 60 tysięcy osób. W sieci już pojawiły się opinie i ko-
mentarze sugerujące, że utwór może stać się hitem lata 2019. 
Kto wie? Zwłaszcza, że młody wokalista walczy obecnie o za-
prezentowanie swojej piosenki przed większą publicznością. 
Dominik Bajorek ma szansę zaprezentować się w debiutach 
na Roztańczonym PGE Narodowym. Aby mu w tym pomóc 
wystarczy wysłać sms o treści DEBIUT.32 na numer 73601.  

Warto dodać, że BajorekD jeszcze kilka miesięcy temu 
walczył o tytuł gwiazdy disco w 7. edycji programu Disco Star 
stacji Polo TV. Wówczas zrobił ogromne wrażenie na jurorach 
programu; Marcinie Millerze i Radku Liszowskim. Mimo, 
iż młodemu wokaliście nie udało się zdobyć tytułu gwiazdy 
disco, nie zgasiło to zapału i chęci występowania przed pu-
blicznością. 

BajorekD z Jeziorka. 
Nowa gwiazda 
disco?

KATARZYNA ROGALSKA – skrzypce
ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI – klarnet
RAFAŁ LEWANDOWSKI – fortepian
MICHAŁ KALETA – fortepian
JACEK SZYMAŃSKI – prowadzenie

Sobota 6 lipca
godz. 18.00 
Drozdowo – Muzeum Przyrody / salon, ul. Główna 38
WIWAT PAN MONIUSZKO!
Koncert w 200. rocznicę urodzin Stanisława 
Moniuszki
Wykonawcy:
MONIKA LITWIN-DYNGOSZ – 
mezzosopran
WOJCIECH DYNGOSZ – baryton
MAŁGORZATA MARCZYK – fortepian
JACEK SZYMAŃSKI – słowo wiążące
Niedziela 7 lipca
godz. 9.00 
Zabiele – kościół parafialny pw. św. Jana 
Ewangelisty
NA SKRZYDŁACH PIEŚNI
Artystyczna oprawa mszy świętej i koncert 
wokalno-instrumentalny
Wykonawcy:
JOANNA NAWROT – sopran
ANNA KINGA OSIOR – sopran
JACEK SZYMAŃSKI – tenor / prowadzenie
ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI – klarnet
RAFAŁ LEWANDOWSKI – fortepian

godz. 11.45
Łomża – kościół pw. Krzyża Świętego
DO CIEBIE GŁOS WZNOSIMY
Artystyczna oprawa mszy świętej i koncert 
wokalno-organowy
Wykonawcy:
DARIUSZ S.WÓJCIK – bas
BŁAŻEJ MUSIAŁCZYK – organy
EWA SADECKA – słowo wiążące

godz. 17.00
Drozdowo – Muzeum Przyrody – park, ul. Główna 38

Zakończenie XXVI Festiwalu
WIELKA GALA W PAŁACU
Jacek Szymański i jego goście
Wykonawcy:
MARLENA BOROWSKA,
MONIKA LITWIN-DYNGOSZ
MAŁGORZATA MARCZYK,
JOANNA NAWROT
ANNA KINGA OSIOR,
PAULINA POROWSKA
AGNIESZKA SKAWIŃSKA,
DOMINIKA SZYSZKO
YEYOUNG SOHN,
INGA WAWRZYNKOWSKA
IRENA WAWRZYNKOWSKA
WOJCIECH DYNGOSZ,
MICHAŁ KALETA
RAFAŁ LEWANDOWSKI,
TOMASZ MAZUR
SYLWESTER TARGOSZ-SZALONEK
ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI,
DARIUSZ WÓJCIK
JACEK SZYMAŃSKI – prowadzenie
Program:
przeboje wokalne ze światowego repertuaru 
operowego, operetkowego i musicalowego oraz 
muzyka instrumentalna.



a to ciekawe

Spojrzenie na wyjątkową organizację 
jaką jest NASA i na dążenia ludzkości do 
zrozumienia wszechświata. 

Autorzy łączą wspaniale odrestauro-
wany materiał z odkrywczymi, wnikliwy-
mi i pasjonującymi wywiadami z astronau-
tami, a więc z ludźmi, którzy mieli okazję 
być w kosmosie, a także z członkami ich 

rodzin i dziennikarzami, dzięki czemu se-
rial jawi się jako opowieść o bohaterach, 
triumfach i tragediach związanych z eks-
ploracją kosmosu.

Serial śledzi najważniejsze momen-
ty w jej dziejach, od rywalizacji o wysła-
nie pierwszego człowieka w przestrzeń 
kosmiczną do pierwszych kroków na 

Księżycu. Serial ukazuje również ryzy-
ko i katastrofy nierozerwalnie związane 
z triumfami i osiągnięciami – wielkie na-
pięcie towarzyszące misji Apollo 13 czy 
tragedię promu Challenger. 

NASA powstała w 1958 roku, ame-
rykańska organizacja rządowa realizuje 
pięć głównych programów. Dotyczą one 

rozwoju techniki lotniczej i kosmicznej, 
a także metod gromadzenia danych i sys-
temów łączności. Najsłynniejsza dziedzi-
na działalności NASA obejmuje jednak 
kwestie związane z badaniami Kosmosu 
i organizowaniem wypraw badawczych, 
mających na celu poznanie przestrzeni 
kosmicznej.

Samoloty bojowe

Niepokonany 
orzeł (eagle)

F-15 Eagle narodził się w czasach zimnej 
wojny i był niekwestionowanym amerykańskim 
królem wśród skrzydlatych wojowników. 

Nazywany przez wrogów „czarną śmiercią" 
czołowy amerykański helikopter bojowy Apache 
już swoim cieniem siał postrach na polach bojo-

wych przez ponad dwa dziesięciolecia. 
Częściowo samolot, częściowo helikopter 

V-22 Osprey jest naprawdę unikatowy. 
O tych trzech niezwykłych maszynach bę-

dzie mowa w serialu dokumentalnym.
F-15 Eagle – autorzy programu wyjaśnią, jak 

narodziła się jego legenda. Amerykańskie siły po-
wietrzne poinformowały, że zamierzają przepro-
wadzić modernizacją samolotów F-15, by mogły 
być one wykorzystywane jeszcze po 2035 r.

F-15 Eagle wprowadzono do służby w po-
łowie lat siedemdziesiątych, to zapewniło lot-
nictwu amerykańskiemu całkowitą supremację 
w powietrzu. Maszyna ta w rękach doświadczo-
nych pilotów spisywała się tak dobrze, że poli-
tycy radzieccy wywarli nacisk na konstruktorów 
w celu opracowania własnego modelu tak dobre-
go samolotu. Oblatany kilka lat później w biu-
rze Suchoja prototyp T-10 nie sprostał maszy-
nie amerykańskiej. F-15 nadal jest niepokonana 
w walkach powietrznych, co wydaje się ewene-
mentem na skalę światową.

Samoloty bojowe
Focus TV sobota 20.00

Arcydzieła bez tajemnic

Malarz-matematyk
Seria dokumentalna poświęcona wybitnym dziełom sztuki. 

W każdym odcinku poznajemy inny obraz, okoliczności jego po-
wstania i wpływ na rozwój kultury. 

W tym odcinku zgłębimy tajemnice obrazu „Madonna z Dzie-
ciątkiem w otoczeniu świętych", XV - wiecznego malarz Piero Della 
Francesca.

Mimo że tworzył na zamówienie włoskich rodów arystokra-
tycznych, a jego dzieła zdobiły ich pałace, był czas, gdy Piero della 
Francesca popadł w zapomnienie. 

Urodził się w Sansepolcro w 1416 roku (zmarł w 1492 roku). 
Był synem szewca i kuśnierza. Kształcił się we Florencji osiągając 
znakomite wyniki w nauce perspektywy i geometrii wykreślnej. Zaj-
mował się także polityką i zarządzaniem. Matematyczne zdolności 
stały się później atutem przy powstawaniu malarskich dzieł.

Znakomitą pracą tego artysty jest namalowany w 1472 roku 
obraz „Madonna z Dzieciątkiem w otoczeniu świętych” (251x172 
cm.) znajdujący się w Pinakotece Brera w Mediolanie. Powstał na 
zamówienie księcia Urbino – Montefeltro pragnącego w ten sposób 
upamiętnić narodziny swojego syna.  

Arcydzieła bez tajemnic, TVP Kultura sobota 10.25

Era kosmiczna: Historia NASA

Oderwać się 
od Ziemi

Era kosmiczna: Historia NASA
TVP1 Historia piątek 11.10,

 sobota 16.25
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Rogate 
ranczo

Krowy 
w akcji!

Barwna, przezabawna animacja 
z przebojowymi scenami akcji i znakomitą 
muzyką, którą stworzył zdobywca Oscara 

– kompozytor Alan Menken! 
Dziki Zachód. Grupka zwierząt wiedzie sielan-

kowe życie na farmie, prowadzonej przez poczciwą 
Pearl. Do czasu. Chciwy wyrzutek Alameda Slim 
zamierza przejąć obciążone kredytem hipotecznym 
ranczo. Nie pójdzie mu jednak tak łatwo! 

Trzy zdeterminowane krowy: pani Collo-
way, Grace i Madzia, przy pomocy ogiera-karateki 
i wsparciu reszty mieszkańców zagrody, zamierzają 
pokrzyżować mu plany. Zwierzęta łączą swoje siły, 
by ocalić farmę! Ryzykują własną skórę, lecz nic 
ich nie powstrzyma, by schwytać groźnego bandytę 
i zdobyć wyznaczoną za niego nagrodę.

Rogate ranczo
TV Puls2 sobota 18.35

Disco robaczki

Wirująca dżdżownica 
Bogdan jest 

dżdżownicą, pew-
nego dnia znajduje 
płytę gramofo-
nową. Uruchamia 
adapter, słyszy 
pierwsze dźwięki 
disco z lat 70. i już 
wie, co chce robić 
w życiu. 

Muzyka staje 
się żywiołem mło-
dzieńca, nazywają-
cego się od teraz Wirującym Bogdanem. Swoją fascynacją ryt-
mami disco i funky zaraża grupę znajomych. Zakładają zespół 
„Disco robaczki". Ich celem jest wzięcie udziału w turnieju 
piosenki transmitowanym na całe podwórko. Choć nikt nie 
wierzy, że drużyna Wirującego Bogdana cokolwiek osiągnie, 
dżdżownice dają z siebie wszystko, by wyjść na konkursową 
estradę. 

Pewnie nie wiesz...
Reżyser Thomas Borch Nielsen, nie może przeboleć, kiedy 

po deszczu dżdżownice nieświadome zagrożenia wypełza-
ją na jezdnie i chodniki, by niechybnie zginąć pod butem lub 
oponą. Filmowiec widząc dżdżownice w niebezpieczeństwie, 
potrafi spędzać godziny na przekładaniu ich w zaciszne miej-
sca. Kiedyś przyszło mu je ratować ze słuchawkami na uszach. 
Natchnienie pojawiło się, kiedy zabrzmiały dźwięki „Play That 
Funky Music" zespołu Wild Cherry. „Wyobraziłem sobie, jak 
dżdżownica wije się do tej melodii” – wspominał reżyser.

Disco robaczki, WP sobota 7.00

Geppetto i Pinokio

Bajki o chłopcu z drewna
Geppetto mieszka w niedużym włoskim miasteczku. Stru-

ga drewniane zabawki, które są przedmiotem marzeń wszyst-
kich dzieci z okolicy. 

Samotny stolarz kocha pracę oraz dzieci. Rzeźbi więc pa-
jacyka z drewna i nadaje mu imię Pinokio. Głośno skarży się, 
że wiele by dał, by mieć takiego synka. Jego życzenie słyszy do-
bra wróżka i ożywia zabawkę. Gepetto jest zachwycony. Choć 
Pinokio niezupełnie wygląda jak inne dzieci, zachwycony „oj-
ciec" z dumą prezentuje go mieszkańcom miasteczka. Szybko 
przekonuje się, że wychowywanie dzieci jest kłopotliwe. Sytu-
acja wymyka się spod kontroli, gdy Pinokio ucieka i przyłącza 
się do grupy cyrkowej. Czy Geppetto przekona się, jak wiele 
znaczy dla niego syn?

Pinokio Zoom TV sobota 8.30
Geppetto Puls2 sobota 14.45
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783. 

H ydraul ik , 
I n s t a l a c j e 
s a n i t a r n e 
i C.O. mon-
taż kotłow-
ni, grzejników, ogrzewanie podłogowe, 
przeróbki, odkurzacze centralne, pompy 
ciepła C.W.U. 
Tel. 668 645 922. 

Usługi dekarskie - Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, mon-
taż okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.  

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczalnia 
sprzętu budowlanego i  i ogrodniczego:
- młoty wyburzeniowe i inne
- zagęszczarki
- rusztowania
- piły spalinowe
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator
- sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B. 
Tel. 600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER  Sobociń-
ski Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno – kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłownie (olejowe, gazowe, 
węglowe), kolektory słoneczne, pełen za-
kres usług. Tel. 516 376 389.  

Układanie kostki brukowej: podjazdy, ta-
rasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. 
Tel. 509 981 956.

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

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Sokołowska 
– twoja pewność w rozliczeniach z Urzę-
dem Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: ul 3 
Maja 9. Tel. 862 173 474, 606 728 258. 

Pożyczki pozabankowe pod grunty rolne i nie-
ruchomości bez Bik, umowa notarialna, RRSO 
36%, szybko i uczciwie. Tel. 577 873 616.

USŁUGI RTV AGD

Serwis ELEKTRO – AGD. Łomża, ul. Prusa 14 
lok. 75. Tel. 86 2190 900. 

Zakład Usługowy RTV - Marek Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26 a, Łomża. Tel. 
862 115 343, 696 884 735. Usługi w zakre-
sie naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAP-
TOPY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. 
www.brzesiakrtv.pl 

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

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

Express szewc. ZMIANA ADRESU, teraz: 
MAŁACHOWSKIEGO 2. 

Tel. 505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – FILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

Zespół muzyczny Amor. Zagramy na we-

selu, studniówce, balu okolicznościowym 
i inne imprezy. Tel. 508 637 509. 
www.zespol-amor.dzs.pl 

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

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam mieszkanie przy ul. Ks. Anny 
22, pow. 72,5 m2, cztery pokoje, duża 
kuchnia. W mieszkaniu parkiet dębowy, 
drewniana stolarka wewnętrzna, okna 
PCV, blisko centrum handlowo - usługo-
we, Galeria, szkoła i przedszkola, szpital, 
przystanek MPK. Tel. 662 307 684.

Sprzedam łąki  9 ha lub trawa, ciągnik 
Zetor 7211 stan bdb, przyczepę do bel 
i inny sprzęt rolnniczy. Tel. 512 807 562

Sprzedam pola i łąki, kawałek lasu 3,29 ha 
Tel. 86 217 92 34, 518 273 277.

Sprzedam atrakcyjną działkę budowla-
ną ze strumykiem 25 ar, Stare Kupiski. 
Tel. 798 356 571.

Sprzedam Kawalerkę po remoncie ka-
pitalnym. 29 m2 (własnościowa). IV 
piętro, ul. Wojska Polskiego. Kontakt: 
533649897

Sprzedam działkę rekreacyjną w Bali-
kach-Ptakach, o powierzchni 800 m2, 
z domkiem (na dole duży pokój z anek-
sem kuchennym i łazienką, na górze 
dwie sypialnie). Tel. 667744311

Lokal usługowo - handlowy 40 m2 do wy-
najęcia. Łomża, Ks. Janusza 11. 
Tel. 507 24 74 64.

Sprzedam 2,76 ha lasu Jurzec Włościański 
tel. 600 343 819
Sprzedam M 5, 80m, 1 piętro w Kolnie 
tel. 600 343 819

Wynajmę dobry lokal w Centrum na dzia-
łalność handlowo - usługową, Łomża, ul. 
Sienkiewicza 2. Tel. 508 051 512

Sprzedam 0.60 ha siedliska, dom muro-
wany, dwa budynki gospodarcze, staw, 
ogród tel. 600 343 819

Do wynajęcia dwa mieszkania w Łom-
ży po 50 m2 parter i 1 piętro. Wcześniej 
mieszkały rodziny z Czeczenii. 900 zło-
tych odstępne plus 300 czynsz i opłaty. 
Wymagana kaucja. Mieszkania w Cen-
trum, ul. 3 Maja. Tel. 600-588-666

RÓŻNE
RENOWACJA WYROBÓW SKÓRZANYCH. 
ZAJMUJEMY SIĘ: RENOWACJĄ MEBLI 
SKÓRZANYCH ,TAPICERKĄ SAMOCHO-
DOWĄ SKÓRZANĄ,ODNAWIANIEM KOM-
BINEZONÓW MOTOCYKLOWYCH ORAZ 
INNE USŁUGI. TEL. 882 621 247

Sprzedam kojec dla psa 2x2,5 m2 z budą. 
Tel. 572 345 607

Gęsie pierze Sprzedam. Tel. 295 940 275.

Sprzedam kuchenkę gazową, lodówkę, koła 
do WSK, rowery po 70 zł. Tel. 721 807 932.

Kawaler samotny po 50-ce, pozna poważną 
kobietę w wieku do 60 lat, cel stały związek. 
Tel. 572 336 245

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

nabijanie, odgrzybianie, sprawdzanie 
szczelności. Stara Łomża p/sz., 

ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

Sprzedam WV Polo 2006 rok, 1,2 , czarny. 
Tel. 515 154 710

ZDROWIE I URODA

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

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ 
ANTYCELULITOWY (WYŁĄCZNIE 
DLA KOBIET). TEL. 532 284 383.

PRACA

Przyjmę pracownika do gospodarstwa 
rolnego, może być rencista lub emeryt.  
Tel. 784 497 101. 

Kobieta 52l.szukam stałej pracy jako nia-
nia lub pom.kuchenn, praca na ter. Łom-
ży od zaraz, rozważana każda propozycje. 
tel. 609 108 027.

Zatrudnię barmankę, pomoc kuchenną. 
Karczma w Kisielnicy, Tel. 606 387 387.

Zatrudnię do montażu domów drewnia-
nych ekipy lub samodzielnych fachow-
ców. Tel. 600 289 289

Poszukuje pszczelarza hobbysty do or-
ganizacji i poprowadzenia domków do 
apiterapi tel. 600-588-666

Zatrudnię pomoc na cukierni,piekarni. 
Praca zmianowa -Piekarnia Piątnica, 

Stawiskowska 53b, kontakt w godz.8-12,
tel 862191334,602490563, 
piekarnia.piatnica@op.pl

GABINET TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ. 
UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 

REUMATYZM, BORELIOZA, AUTYZM, STOPA 
CUKRZYCOWA,  SM, PROBLEMY DERMATOLOGICZNE

 Łomża, ul. Mazowiecka 1/21
 www.tlenoterapia. lomza.pl Tel. 660 345 055. 

tel. 503 010 038
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Meandry Losu  
– Powieść z nieznaną historią 

w tle, tom II, cz. 9
Zenon 
Krajewski

„Meandry Losu” to cykl po-
wieściowy o trudnej polskiej hi-
storii w I połowie XX wieku na 
wschodnim Mazowszu (Łomża 
i okoliczne powiaty), w którym 
ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu 
wojny, okupacji sowieckiej, a po-
tem niemieckiej. Autorem jest 
Zenon Krajewski. W tym wyda-
niu Tygodnika Narew publikuje-
my odcinek 9 Tomu II, zatytuło-
wanego “Pod sowieckim butem”. 

Wołam do Ciebie 
– wybaw mię,

a będę strzegł twych 
napomnień.
Ps 119,146

Michał Łyn zauważył Budzi-
szową jak wychodziła od Siem-
borów, sąsiadów mieszkających  
naprzeciwko posesji sołtysa. 
Nie rozmawiali ze sobą od tego 
niedzielnego popołudnia, kiedy 
zaszedł do niej z tym młodym 
Żydem, zainteresowanym zaku-
pem ziół, właściwych plonów jej 
całorocznej pracy. Tamten zo-
stał u niej na noc, a następnego 
dnia o świcie wyjechał jakiś wy-
straszony i zły. Łyn pomyślał, że 
jego pewnie też prowokowała, 
a może nawet, nie daj Bóg, na-
pastowała, a że chłopak to młody 
i takich rzeczy niedoświadczony 
to i przestraszył się. Wprawdzie 
nic nie mówił, ale na jego twarzy 
wszystko można było wyczytać. 
I obawę, i niesmak. Już on chyba 
tu nie przyjedzie, pomyślał.

Poczekał na kobietę, aby jej 
powiedzieć kilka mocniejszych 
słów. Ona zbliżając się do nie-
go, uśmiechnęła się promiennie.  
W odpowiedzi na to jego złość 
jakby gdzieś wyparowała.

- Co, czekasz na mnie, a nie 
boisz się, co powiedziałaby na to 
twoja Gienia? – spytała trochę 
zaczepnie.

- Ja niczyim niewolnikiem 
nie jestem – Odparował. – A tym 
bardziej kobiety. Porozmawiać 
mogę z każdym. Podejdziemy te 
kilka metrów razem – zapropo-
nował. – Nic się nie stanie.

- Dlaczego Marysia już nie 
przychodzi do mnie po nauki? 
Dziewczynie taka wiedza nie za-
szkodzi, a i pomóc może. 

- A to nie wiesz, że rok szkol-
ny się zaczął? Do szkoły musi 
chodzić.

- Ee tam – prychnęła 
wzgardliwie. – Z tego, co 
mówią, to strata czasu na 
taką szkołę. Nowy kie-
rownik w Drogoszewie 
to jakiś durak. To słowo, 
którego ruskie w szko-
le najczęściej używają, 
oprócz jeszcze jednego, 
które na pewno znasz 
– wyjaśniła. – Nakazał  
w szkole gadać tylko po 
białorusku, a kto tu u nas 
taki dziwny język zna? 
Nikt.

- Szybko się z tego 
głupiego zarządzenia wy-
cofał, bo jakoś z uczniami 
musi się porozumiewać. 
Na migi trudno. Przecież 
to w końcu szkoła. Do-
brze, że zostały jeszcze 
polskie  nauczycielki – 
zauważył Łyn. 

- Michał, Michał, 
czego ich one mogą na-
uczyć? Pisać ruskich 
liter? Przyślij Marysię 
do mnie. Przynajmniej 
nauczy się czegoś prak-
tycznego.

- Oby nie za bardzo 
praktycznego. A czegoś 
ty nauczyła tego młodego ży-
dowskiego medyka? – zapytał 
prowokująco, uśmiechając się do 
niej nieco szyderczo.

- No wiesz co? – spojrzała na 
Łyna nieco z ukosa, udając obu-
rzenie tak niecną sugestią.

- Miał spać u mnie w stodole, 
ale chyba do niej nie trafił. Pew-
nie go namówiłaś na swoje mał-
żeńskie łóżko – spojrzał na nią 
uważnie. – A następnego dnia 
o świcie bardzo się śpieszył do 
domu.

- Chyba nic dziwnego, do 
Stawisk kawał drogi, a chciał 
jeszcze tego dnia być w pracy – 
zbagatelizowała jego wątpliwości 
Budziszowa.

Ani się obejrzeli jak doszli do 
posesji Łynów. 

- No to koniec naszej krótkiej 
rozmowy – spojrzał na nią nie-
pewnie.

- Możemy ją przedłużyć 
w każdym czasie i … miejscu – 
szepnęła do jego ucha.

- Wiem – spojrzał na nią 
przeciągle. – I wiem, że to nie-
możliwe. A Marysia będzie do 
ciebie przychodzić. Jak znajdzie 
czas – dodał.

- Wszystkim nam tego życzę. 
A młodym Żydem się nie przej-
muj. Nic tam nie było. Mimo 
młodego wieku jest żonaty. Ko-
cha swoją żonę, która dała mu 
niedawno dziecko.

- Nie chodzi mi o niego, 
a o to, co sobie pomyślał o nas, 
Polakach, jeśli …

- Nie było żadnego jeśli – 
warknęła z wściekłością i poszła 
dalej, bez pożegnania.

Michał popatrzył za nią, 
zdumiony jej gwałtowną reak-
cją. Może rzeczywiście uraziłem 
ją bezzasadnymi podejrzeniami, 
pomyślał. Jakie on w ogóle posia-
da prawo do wtrącania się w jej 
życie? Ma przecież własną rodzi-
nę. A ona musi sama borykać się 
z losem. Stanowczo za dużo so-
bie pozwolił wobec niej. Przepro-
si przy jakiejś okazji, postanowił 
od razu. Machnął ręką i poszedł 
do siebie.

W domu żona od razu powi-
tała go skwaszoną miną, zadając 
z miejsca kluczowe pytanie o Bu-
dziszową.

- Coś tak sobie mile gaworzył 
z Teofilą? Nie chciałam jej wi-
dywać zbyt często tu, w naszym 

domu, to się na drodze spotyka-
cie? – spojrzała na niego badaw-
czym wzrokiem.

- Już tam spotykacie – żach-
nął się. – Zobaczyłem ją jak 
wychodzi od Siemborów. Pew-
nie ich stara znów niedomaga. 
Poczekałem na nią, żeby spytać 
o tego młodego Żyda. Ciekaw 
byłem czy się dogadali, bo wyjeż-
dżał stąd z niepewną miną.

- Za bardzo jesteś ciekawski. 
To w końcu nie twoja sprawa – 
uświadomiła mu Genowefa.

- Nie moja i moja. To ja go 
do niej zaprowadziłem – pokręcił 
głową. – Zobacz jak ona traktuje 
chłopów. Skakała przy tamtym 
oficerze. W kilka dni go posta-
wiła na nogi. Teraz zakręciła się 
wokół tego żydowskiego mło-
dzika, że nie chciał spać w mojej 
stodole, tylko u niej.

- Pewnie zaprosiła go na ko-
lację. Na śniadanie nie zdążyła, 
bo wcześnie wstał – zauważyła 
trzeźwo Genowefa.  – A o czym 
my tutaj gadamy. Idźże ty chłopie 
do swojej roboty i nie kręć mi się 
po chałupie.

- No widzisz, jaka jesteś – 
dziobnął ją paluchem w brzuch. 

– Pewnie Teofila nie 
goniłaby mnie z domu 
tak bezceremonialnie. 
Ale to ciebie kocham – 
podniósł ją i pocałował 
w usta.

- Miarkuj się, dzieci 
patrzą – syknęła kobieta.

- A niech widzą, że 
w tym domu wszyscy 
się kochają – postawił ją 
delikatnie na podłodze. 
Już wychodzę i nie bę-
dzie mnie aż do kolacji. 
Jedno ci jeszcze jednak 
powiem – odwrócił się 
nagle. – Ona chce, żeby 
Marysia chodziła do 
niej na te jej zielarskie 
nauki. Uważa, że taka 
wiedza dziewczynie nie 
zaszkodzi. Pomyśla-
łem, że chyba ma rację. 
Niech popołudniami, po 
szkole do niej zagląda. 
Na jakieś dwie godzinki. 
No, chyba że sama nie 
zechce.

- Wiesz, że czasem 
potrzebna jest przy 
małej – zaprotestowała 
słabo Łynowa. – Mu-
szę przecież coś zrobić, 

wyjść z domu po coś, do piwnicy, 
kurnika, obory.

- Pomyśl jak to pogodzić. 
Niech dziewczyna coś umie. I tak 
została skrzywdzona przez los.

- Dla mnie może iść i zaraz. 
Marysia – zwróciła się do bawią-
cej się z Lutkiem sieroty – Budzi-
szowa cię zaprasza. Chcesz iść?

- A mogę? – spytała grzecz-
nie.

- Jak chcesz to idź, ale nie na 
dłużej, niż dwie godziny. Będę cię 
potrzebowała przy małej.

- No widzisz, dobra z cie-
bie kobieta, Gieniu – skwitował 
sprawę Łyn i wyszedł z domu.

- To mogę  już iść? – Marysia 
chciała się upewnić.

- A idź, idź. Niech tamta nie 
myśli, że mam coś do niej. Tylko 
nie ubrudź sukienki.

Marysia już nie słuchała, wy-
biegła z domu, kierując się na po-
sesję Budziszowej, gdzie nie była 
już od kilku dni. Zastała kobietę 
krzątającą się w suszarni.

- Dzień dobry! – ukłoniła się.
- O, witaj! – odpowiedzia-

ła zdziwiona tak szybką reakcją 
Michała na jej słowa. – Pozwolili 
ci przyjść?
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- Wujek namówił ciocię. I je-
stem.

- W takim razie wracamy do 
naszych zajęć. Najpierw chodź-
my do domu. Napijemy się cze-
goś dobrego – wzięła dziewczyn-
kę za rękę. 

- A czego?
- Chodźby kompotu jabłko-

wego.
- Dobrze. Pani kompoty są 

pyszne.
- Nie chwal mnie – roześmia-

ła się serdecznie. – I tak cię lubię. 
– Boże, co ja bym dała, żeby mieć 
taką córkę, pomyślała. Wskaza-
ła jej krzesło w kuchni. – Zaraz 
przyniosę kompot, a potem zro-
bimy powtórzenie ostatniej lekcji. 
Ciekawa jestem czy coś zapamię-
tałaś z moich nauk. – Przyniosła 
szklanki i nalała kompotu, pró-
bując smaku. – A teraz sięgniemy 
do twojej pamięci. To z czego ro-
bimy zioła? – spojrzała na dziec-
ko badawczym wzrokiem.

- Tak myślę, że chyba ze 
wszystkiego – odpowiedziała 
śmiało dziewczynka.

- To już pewna przesada, 
dziecko.

- Dla mnie to niemal wszyst-
ko, co rośnie służy albo pożywie-
niu, albo leczeniu, bo i drzewa, 
i krzewy, i dzikie zioła, i zioła 
uprawiane w ogródku.

- Niby masz rację, ale są także 
rośliny, które są szkodliwe, trują-
ce. Jak odróżnić pożyteczne od 
innych?

- To nie takie proste, trzeba 
się tego długo uczyć –  rezolutnie 
skonstatowała Marysia.

- Dobra odpowiedź, dziecko. 
Gdy byłam w twoim wieku …

- … ja mam osiem lat, prawie 
dziewięć – wtrąciła dziewczynka.

- Wiem, dziecinko. Tyle też 
miałam, gdy mama zaczęła mnie 
uczyć o ziołach. I nauka przez 
pracę trwała dziesięć lat, aż wy-
szłam za mąż. Ale potem nadal 
się douczałam. Wiedzy jak po-
magać innym nigdy za wiele. Pa-
miętaj o tym, złotko.

- Chciałabym wiedzieć tyle, 
co pani – zapewniła gorliwie 
Marysia.

- To zajmie lata. Nie wiem 
czy mamy aż tyle czasu – ciężko 
westchnęła Budziszowa. Ta jej 
refleksja była skierowana raczej 
do siebie, niż do dziecka.

- Dlaczego? – spytała dziew-
czynka, dopijając resztę kompotu.

- A może ty jesteś głodna? 
– zignorowała pytanie dziecka. - 
Zaraz przygotuję coś pysznego.

- Dziękuję, może później. – 
Marysia nigdy nie odmawiała 
poczęstunku, ale jeszcze nie czu-
ła głodu po dobrym obiedzie, na 
który złożyły się ziemniaki z mło-
dą kapustą i kawałkiem mięsa.

- Dobrze, no to niech będzie 
później. A co słychać w szkole po 
wakacjach? – Budziszowa zmie-

niła temat rozmowy.
- Nie podoba mi się w szko-

le. Kierownikiem jest teraz jakiś 
Ruski. Gada coś, ale my nic nie 
rozumiemy. To go denerwuje. 
Krzyczy jak mówimy po polsku – 
poskarżyła się.

- Rosja zawsze taka sama. 
Ucz się, dziecko rosyjskiego. To 
na pewno nie zaszkodzi. Kiedyś 
byłam w takiej samej sytuacji. 
Polski nie było, szkoła była tylko 
ruska. A państwo też. Polskiego 
nie było, jak teraz – zaznaczyła. – 
Skończyłam szkołę elementarną, 
a chcąc uczyć się dalej musiałam 
iść do Ostrołęki. Nie starczyło 
ojcu pieniędzy, żeby mnie wy-
kształcić, bo to i stancja, i książ-
ki, i życie. Musiałam wrócić na 
wieś i w końcu wylądowałam tu. 
Ty masz jeszcze gorszą sytuację. 
Wujek, a tym bardziej ciotka, nie 
zechcą cię kształcić. Wypchną cię 
gdzieś do chłopa przy pierwszej 
lepszej okazji. Taki los – wes-
tchnęła ciężko patrząc na dziew-
czynkę. – Na razie o tym jeszcze 
nie myśl. Ucz się wszystkiego, co 
możesz. Zapamiętaj jedną naj-
prawdziwszą prawdę, że jesteś 
tyle warta, ile umiesz. Przychodź 
do mnie, kiedy tylko ci pozwolą. 
Wykorzystuj okazję, aby czegoś 
się nauczyć, coś poznać. Mogę ci 
to zapewnić. Będziesz wiedzieć 
więcej, niż inni. I to coś kon-
kretnego, jak pomagać innym lu-
dziom i sobie.

- Dobrze. Będę przychodzić. 
Lubię panią – Marysia zadekla-
rowała z żarliwą gorliwością.

- Cieszy mnie to, dziecko. 
Myślę, że obie jesteśmy sobie 
potrzebne. Ja nie mam dzieci. 
Nie mogłam mieć, choć bar-
dzo chciałam – dodała ze łzami 
w oczach. – Ty nie masz rodzi-
ców, a wujek, nawet najlepszy, czy 
ciocia, to nie to samo. Przekonasz 
się o tym. Jesteśmy sobie po-
trzebne – powtórzyła, zachęcając 
ją do uśmiechu swoją otwartą 
życzliwością. – A teraz zrobię ci 
kanapkę lub i dwie, co? – pode-
szła do kredensu, wyjęła chleb, 
ukroiła dwa kawałki i posma-
rowała konfiturami. Postawiła 
talerz przed dziewczynką. – Za-
grzeję ci trochę kompotu.

- Nie, taki był dobry. Jest 
ciepło – zaprotestowała Mary-
sia, więc Budziszowa nalała do 
jej szklanki zimnego kompotu 
i znów siadła przy stole.

- To przypomnij mi co jesz-
cze zapamiętałaś z mojej pierw-
szej lekcji.

- Mówiła pani – dziewczyn-
ka przełknęła kęs – że zioła mają 
w sobie substancje działające na 
ludzki organizm. I są to związki 
chemiczne.

- Dobrze to zapamiętałaś. 
Jedz dalej, ja ci przypomnę to, co 
najważniejsze. Te związki che-
miczne tworzą się w różnych 

okresach wzrostu roślin. Ich za-
wartość jest różna w różnych 
okresach ich wzrostu. W związku 
z tym zbiór surowca, czyli mate-
riału na ziółka, powinien być pro-
wadzony kiedy…

- …kiedy jest w nim najwię-
cej tych substancji … czynnych.

- Czynnych, czyli jakich?
- Takich …leczących.
- Bardzo dobrze. Znaczenie 

ma nie tylko pora roku, ale nawet 
pora dnia i, oczywiście, pogoda.

- Tak – ożywiła się dziew-
czynka – pani mówiła, że zależ-
nie od rodzaju rośliny, surowcem 
może być kora, korzenie, kłącza, 
kwiaty, liście, owoce i nasiona. 

- No doskonale to zapamię-
tałaś. Pryma sort, jak mawiają 
ruscy. Pewnie sobie przypomi-
nasz, że korę zbiera się wczesną 
wiosną, korzenie i kłącza jesie-
nią albo bardzo wczesną wio-
sną, w okresie spoczynku rośliny, 
kwiaty na początku lub w pełni 
kwitnienia, i tak samo liście oraz 
ziele, a owoce i nasiona, gdy są 
dojrzałe i suche. Czyli jaka pogo-
da jest idealna?

- Powinno być ciepło i sucho. 
Pani mówiła, że wszystkie części 
nadziemne roślin zbiera się w dni 
bezdeszczowe i po opadnięciu 
rosy. No i zbiera się tylko rośliny 
zdrowe i nie uszkodzone.

- Mimo to wszystkie wy-
magają suszenia lub dosuszenia, 
a najważniejszą rolę w tym pro-
cesie odgrywają… – Budziszowa 
zawiesiła głos. 

- … ciepło i dostęp powietrza – 
dziewczynka gładko weszła w sło-
wo swojej nauczycielce –  dlatego 
ma pani suszarnie. Trzy: na powie-
trzu, w stodole i w pustkach.

- Wspaniale, dziecko – Bu-
dziszowa sprawiała wrażenie za-
dowolonej z odpowiedzi dziew-
czynki. – Będą z ciebie ludzie. 
Masz zadatki. Od jutra będziemy 
na przykładzie każdej rośliny 
omawiać co zbieramy, jak zbiera-
my, jak suszymy i jak przechowu-
jemy. Najpierw zobaczysz w mia-
rę wierny kolorowy rysunek tej 
rośliny i będziesz miała zadanie 
rozpoznać tę roślinę już po wy-
suszeniu. Oczywiście omówimy 
też jej zastosowanie praktyczne.

- Mówiła też pani o podsta-
wowych zasadach zbieracza ziół, 
ale nie zapamiętałam tego zbyt 
dobrze. 

- No to ci powtórzę, bo to 
elementarz zbieracza, który trze-
ba znać niczym pacierz. Wiesz 
już co to elementarz i znasz tak-
że pacierz. A przynajmniej jego 
początek – zauważyła przytom-
nie. – Wyrwana ze snu w środku 
nocy powinnaś to powtórzyć. Po 
pierwsze: zioła zbiera się tam, 
gdzie występują w obfitości, czyli 
tam, gdzie jest ich po prostu dużo. 
Po drugie: nie wolno zbierać ziół 
corocznie z tego samego miejsca. 

Po trzecie: zbiera się okazy najdo-
rodniejsze, a drobniejsze zostawia 
na rozmnożenie. Po czwarte: ko-
rzenie i kłącza nie nadające się na 
surowiec zakopuje się w miejscu 
zbioru, aby z nich wyrosły nowe 
rośliny. Po piąte: zbierając kwia-
ty, liście i ziele nie wolno nisz-
czyć całych roślin. Po szóste: korę 
zbiera się tylko z gałęzi uprzed-
nio ściętych dla różnych celów. Po 
siódme: liście z drzew i krzewów 
zbiera się tylko w takiej ilości, aby 
nie osłabiać roślin. Po ósme: zbie-
ra się tylko te zioła, na które jest 
zapotrzebowanie w ilości możli-
wej do przerobu… – Nagle prze-
rwała, zdając sobie sprawę z faktu, 
że tych informacji jest za dużo jak 
na jeden raz. – Nie martw się! – 
dotknęła i pogładziła rękę dziew-
czynki. – Zapamiętasz to kiedyś. 
Będziemy to jeszcze powtarzać 
wiele razy. Pójdziemy też nieraz 
w teren, do lasu, na łąki, nad rze-
kę. Nie będziesz się ze mną nu-
dzić. To ci gwarantuję.

- Cieszę się, że będę mogła do 
pani przychodzić i uczyć się, ale 
boję się, że tego wszystkiego nie 
zapamiętam.

- Nie obawiaj się – uspoka-
jała Budziszowa, uśmiechając się 
do niej serdecznie. – Wszystkie-
go nauczysz się na przykładach. 
Powoli. Mamy dużo czasu. Mam 
taką nadzieję – dodała szybko.

- Pani jest dla mnie taka do-
bra. Pewnie mama taka by dla 
mnie była, gdyby żyła.

- Tak mi przykro, że jej nie 
masz, kochanie. Chodź tu do 
mnie, przytulę cię jakbym była nią. 

Dziewczynka podeszła do 
Budziszowej i objęła ją w pół.

- Ciocia tego nie robi – w gło-
sie Marysi pobrzmiewała skarga.

- Drogie dziecko, twoja cio-
cia ma własne dzieci, którym 
nie chce sprawiać przykrości. 
A wujek, jak to mężczyzna, na-
wet o tym nie pomyśli, aby cię 
przytulić, pocałować. Przychodź 
do mnie. Ja nie mam komu oka-
zywać uczuć. Wszystkie zostawię 
dla ciebie.

- Chyba na podwórko ktoś 
zajechał – Marysia pierwsza 
usłyszała jakieś odgłosy bliskiej 
obecności kogoś na zewnątrz 
domu i podbiegła do okna, aby to 
potwierdzić.

- I co widzisz? - spytała Bu-
dziszowa.

- Jakiegoś pana ubranego na 
czarno zsiadającego z dziwnego 
wózka.

Budziszowa szybko podeszła 
i spojrzała przez okno. 

- To Elian – wyszeptała, zdzi-
wiona jego pojawieniem się u niej 
znów i tak szybko. – Chodź – 
ujęła Marysię za rękę - wyjdzie-
my przywitać tego pana.

Wiernik zsiadł już ze swojej 
dwukółki i podprowadził konia 
do poidła.

- Witam, panie Wiernik – 
powitała go Budziszowa od pro-
gu. – Czemu zawdzięczam tą 
nieoczekiwaną wizytę?  

Powitanie nie wyglądało na 
zbyt uprzejme, ponieważ jego 
pierwsza wizyta nie zakończyła 
się najlepiej. Wiernik wymknął 
się przecież z jej domu o świcie 
bez słowa.

- Zapewniam, że jest nieocze-
kiwana także dla mnie – wydukał 
gość nieco zażenowany. – Nie 
myślałem, że tak szybko znów się 
spotkamy, ale lekarz, u którego 
pracuję chciałby nabyć ziół.

- Rozumiem – spojrzała na 
Marysię. – Idź już, dziecko, do 
domu, ale czekam na ciebie jutro 
po obiedzie, dobrze? 

Dziewczynka aprobująco po-
kiwała głową, pożegnała się i po-
szła do siebie. Budziszowa pode-
szła do Wiernika pojącego konia 
przy studni.

- Czyli to nie ze swojej wła-
snej woli przyjechałeś, ale z po-
lecenia zwierzchnika zawdzię-
czam tę wizytę - spytała niezbyt 
uprzejmym głosem.

- Nie da się ukryć. Głupio mi, 
że wyjechałem wtedy bez słowa 
pożegnania, ale nie chciałem pani 
budzić – Elian uznał, że winien 
jest jej kilka słów usprawiedliwie-
nia, ale z zażenowania starał się 
na nią nie patrzeć.

- Co zatem pan zamierza, 
młody człowieku? – Budziszowa 
w ślad za Wiernikiem również 
zdecydowała zwracać się do nie-
go oficjalnie. – Jedzie pan dalej 
jeszcze dziś?

- Szczerze mówiąc nie wiem. 
Wyjechałem tuż po pracy, ale 
podróż tutaj zajęła mi ze cztery 
godziny, mimo że popędzałem 
konia. Powinienem może wyje-
chać jutro z rana, ale obawiałem 
się, że może około południa nie 
zastanę pani w domu. Więc przy-
jechałem dziś, ale już się zmierz-
cha i podróżować do Łomży po 
nocy wcale mi się nie uśmiecha. 
Pójdę poprosić Łyna o nocleg. Na 
pewno już wie, że przyjechałem. 
Córka raczej  nie omieszkała go 
poinformować. 

- Głupio panu, nie? – zapyta-
ła Budziszowa przekornie, z na-
gle przyklejonym zagadkowym 
uśmiechem na ustach. – Niech 
pan się jednak nie tłumaczy. Jest 
pan z pewnością zmęczony tą 
podróżą. Ja pójdę zrobić coś do 
zjedzenia, a pan niech odpro-
wadzi konia do stajni i przycho-
dzi do domu. Trzeba omówić 
i przeprowadzić tę transakcję. 
Po to tu przecież pan przyje-
chał, prawda? Zrobimy to przy 
kolacji, a potem – uśmiechnęła 
się krzywo – pójdzie pan szukać 
noclegu.

- No dobrze, tak zrobię – po-
twierdził Wiernik niepewnym 
głosem. – Zaraz wrócę.
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Najbardziej popularna polska ma-
ślanka ponownie obchodziła swoje 
święto. Podczas Dni Mrągowa odbyło 
się III Święto Maślanki Mrągowskiej. 
Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, pro-
ducent maślanki, oraz władze Mrą-
gowa wspólnie zaprosiły na piknik 
rodzinny i gotowanie z Kasią Bosacką, 
znaną z telewizyjnych programów ku-
linarnych. 

- Festyny rodzinne to nasza 
specjalność, gdy mamy do zapro-
ponowania tak smaczne i zdrowe 
wyroby dla odbiorców w każdym 
wieku – mówi Edmund Boraw-
ski, prezes Mlekpolu. -Święto 
Maślanki Mrągowskiej to spe-
cjalne wydarzenie. Przygotowu-
jemy dla wszystkich wiele kon-
kursów, gier, zabaw i warsztaty 

kulinarne. Nasze hasło „Nie jemy 
byle czego…i dobrze się bawimy” 
to nie tylko motyw przewodni 
Święta Maślanki, ale również 
ważna wskazówka, że właściwa 
dieta połączona z aktywnością 
ruchową to najlepszy przepis na 
zdrowie – dodaje Dorota Gra-
bowska z Działu Marketingu 
Mlekpolu.

Maślanka Mrągowska to 
najchętniej kupowana maślanka 
w Polsce. Od ponad 20 lat obec-
na na półkach sklepowych stale 
powiększa swoich grono fanów 
– zarówno tych najmłodszych jak 
i seniorów. Maślanka to produkt 
który znakomicie gasi pragnienie 

i orzeźwia w upalne dni, a od 
kilku lat jest coraz częściej sto-
sowana w wielu przepisach kuli-
narnych jako znakomity zdrowy 
dodatek lub baza potraw. 

- W tym roku na Święto Ma-
ślanki zaprosiliśmy Kasię Bosac-
ką, która razem ze swoimi dzieć-
mi gotowała zdrowe dania dla 

całych rodzin i pokazała, że Ma-
ślanka Mrągowska ma szerokie 
zastosowanie w każdej kuchni 
– informuje Dorota Grabowska.

Przy pięknej pogodzie na 
Skwerze Jana Pawła II w Mrą-
gowie pojawiło się wiele osób 
zainteresowanych  atrakcjami 
przygotowanymi przez organiza-

tora. Były konkursy z nagrodami, 
warsztaty dla dzieci i młodzieży, 
najlepsze zabawy podwórkowe 
dla całych rodzin… i oczywiście 
mnóstwo najlepszej polskiej ma-
ślanki.  

Władze Mrągowa, miasta 
znanego z turystycznych atrak-
cji i ciekawych wydarzeń (np. 
związanych z muzyką country) 
bardzo sobie cenią współpracę 
z Mlekpolem i chętnie wpisują 
Święto Maślanki do programu 
imprez towarzyszących Dniom 
Miasta.    

Prezydent RP Andrzej Duda wraz 
z małżonką Agatą zapowiedział udział 
w inauguracji akcji „Pomagam z rado-
ścią”. Prezydencką parę do udziału 
w przedsięwzięciu zaprosili Orioniści, 
czyli Zgromadzenie Zakonne Małe 
Dzieło Boskiej Opatrzności.

Jak informuje Zgromadzenie 
na swojej stronie internetowej, 
Prowincja Polska od prawie stu 
lat służy osobom potrzebującym 
i wykluczonym społecznie. 

„Dzięki organizowanej przez 
nas pomocy i wsparciu życz-
liwych osób udało się pomóc 
dziesiątkom tysięcy najbardziej 
potrzebujących osób. Nasza 
działalność ma charakter ciągły. 
Chcielibyśmy rozwijać naszą pra-
cę misyjną, budować nowe ośrod-
ki i przyjmować więcej osób pod 
nasze skrzydła. W tym celu zor-
ganizowaliśmy akcję charytatyw-
ną „Pomagam z Radością” (www.

pomagamzradoscia.pl), której 
celem, jest wspieranie dobro-
czynności, poprzez przekazywa-
nie darów na określone potrzeby 
konkretnych ośrodków i osób” - 
czytamy na stronie orione.pl.

Tym razem Orioniści na 
miejsce inauguracji swojej akcji 
wybrali Brańszczyk (miejscowość 
blisko trasy S8, około 50 km od 
Warszawy) w Diecezji Łomżyń-
skiej.

Jak informuje ksiądz Adam 
Gołębiak, zaproszenie przyjęła 
Para Prezydencka. Całe wyda-
rzenie, czyli piknik, rozpocznie 
się 6 lipca o godz. 12:00. Godzinę 
później Prezydent Andrzej Duda 
i jego małżonka Agata ogłoszą 
rozpoczęcie akcji „Pomagam z ra-
dością”. Anna Ozner i Koło Go-
spodyń Wiejskich zaprezentują 
piosenkę „Pomagam z radością”. 
Dalszy program pikniku wypełni 

na scenie muzyka m.in. w wyko-
naniu Orkiestry Reprezentacyj-
nej Ligi Morskiej i Rzecznej. 

Wokół sceny natomiast or-
ganizatorzy zapowiadą pokazy 
sprzętu wojskowego, warsztaty 
artystyczne (np. tworzenia pacy-
nek czy biżuterii), warsztaty ma-
łych architektów, eksperymenty 
naukowe, budowanie latawców, 
bańki mydlane, „kącik maluszka” 
i festynowe smakołyki.

Powstanie dodatkowo „stre-
fa zdrowia” z m.in. namiotami 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia, lekcjami pierwszej pomocy, 
oglądaniem prawdziwej karetki, 
prezentacjami zdrowego odży-
wiania, krwiodawstwem.

- Zapraszamy do Centrum 
Księdza Orione przy ul. Jana 
Pawła II w Brańszczyku 6 lipca 
od godziny 12 – zachęca ksiądz 
Adam Gołębiak.                    

Pomagam z radością i prezydencką parą

Nie jemy byle czego… i dobrze się bawimy. 
III Święto Maślanki Mrągowskiej
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Reprezentanci uczelni z Łomży i Bia-
łegostoku zdominowali Mistrzostwa 
Polski Akademickich Zespołów Spor-
towych rozegrane w Łomży. W regio-
nie pozostaje siedem z najcenniej-
szych medali. Złote zawisły na szyjach 
Róży Asanowicz reprezentującej 
WSWFiT w Białymstoku, Mariusza 
Niedźwieckiego z Politechniki Bia-
łostockiej i Daniela Maleszewskiego 
z PWSIiP w Łomży. Srebrne zdoby-
li: Dorota Bukowska, Aneta Gojko, 
Krzysztof Żuk i Marcin Kapelewski 
(wszyscy PWSIiP Łomża).

Mocne ekipy wystawiły 
w Łomży także Uniwersytet 
Szczeciński czy AWF Katowice.        

W trzydniowych zmaganiach 
w hali im. Olimpijczyków Pol-
skich przy SP 9, wzięło udział 
ponad 40 zawodniczek i zawod-
ników z przeszło 20 ośrodków 
akademickich z całej Polski. 

- Cieszymy się bardzo, że 
wydarzenie tej rangi odbyło się 
w Łomży. To wspaniała impre-
za  sportowa, ale też doskonała 
promocja miasta i naszego woje-
wództwa. Chciałbym podkreślić, 
że boks w tym wydaniu jest spor-
tem olimpijskim, a województwo 
podlaskie chętnie wspiera taką 
działalność. Moja sportowa pa-
sja to raczej piłka nożna, ale pię-
ściarstwo na dobrym poziomie 
i z zachowaniem reguł fair play… 
Z wielką przyjemnością oglądam  

- powiedział wicemarszałek Ma-
rek Olbryś.

Dla drugiego przedstawiciela 
władz województwa pięściarstwo 
to jeszcze bliższa dyscyplina.

- W zarządzie wojewódz-
twa podlaskiego odpowiadam za 
sprawy związane m. im. ze spor-
tem i zdrowiem . W młodości 
trenowałem lekkoatletykę i wła-
śnie boks. Sport to oczywiście 
zdrowie, ale równie ważne jest dla 
mnie kształtowanie charakterów, 
odciąganie młodzieży od pułapek 
narkomanii, alkoholizmu. Warto 
wspierać, jak najszerzej rozumia-
ny, sportowy tryb życia – stwier-
dził Marek Malinowski.

Zbigniew Maleszewski, 
główny organizator mistrzostw, 
wiceprezes Polskiego Związku 
Bokserskiego, szef podlaskich 
struktur  PZB i klubu "Tiger" 
Łomża podkreślał, że to naj-
większa impreza bokserska ran-
gi mistrzowskiej odbywająca się 
w Łomży. 

- Bardzo dziękuję zarządo-
wi województwa za finansowe 
wsparcie, które umożliwiło nam 
organizację tak ważnego wy-
darzenia – powiedział działacz 
i szkoleniowiec praktyk, który 
zajmuje się praca z młodzieżą 
w klubie Tiger Łomża.

Jedną z jego podopiecznych 
jest Dorota Bukowska, młodzie-
żowa mistrzyni Polski i meda-

listka mistrzostw kraju seniorów, 
studentka Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży.       

- W akademickich mistrzo-
stwach Polski występuję pierw-
szy raz. Z przyjemnością i na-
dziejami na przynajmniej srebro. 
Łączenie studiów i sportu na po-
ziomie profesjonalnym to ciężka 
praca, ale  jak się chce, to można.   
Postaram się pokazać z jak naj-

lepszej strony - mówiła Dorota 
Bukowska przed startem. Oka-
zało się, że ma realne rozeznanie 
sytuacji w nowej dla siebie, wyż-
szej wadze. Rzeczywiście wywal-
czyła srebro.

Łomżyńska PWSIiP mocno  
stawia na boks.  W prowadzonym 
przez uczelnię Liceum Mistrzo-
stwa Sportowego trenuje pokaź-
na grupa pięściarzy. 

- Cieszę się ze współpracy, 
którą prowadzimy od lat kil-
ku, z inicjatyw, które wspólnie 
podejmujemy. Uczelnia będzie 
bardzo intensywnie uczestni-
czyła już od  następnego roku 
akademickiego w szkoleniu ka-
dry trenerskiej boksu. To dla nas 
ogromne wyróżnienie. Wszyst-
kim życzyłem dobrych walk, ale, 
ponieważ wśród zawodników są 
reprezentanci Państwowej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Przed-
siębiorczości, w Łomży nie 
ukrywam, że kciuki będę trzy-
mał za nich szczególnie mocno. 
Oczywiście - niech wygrają naj-

lepsi - stwierdził podczas otwar-
cia mistrzostw Dariusz Surowik, 
rektor PWSIiP.  - Mam nadzie-
ję, że w niedalekiej przyszłości 
absolwenci naszej szkoły zasilą 
akademickie zespoły sportowe 
- dodała Iwona Puciłowska, dy-
rektor LMS.      

Na dobry start zagrali dla 
młodych sportowców Iwan Ko-
marenko i  zespół Playboys. 
A potem rządził już tylko sport.

Na ringu
- Myślę, że byliśmy świad-

kami ciekawego wydarzenia, 
chociaż nie byli obecni wszy-
scy, którzy mieliby możliwość 
tu startować.  Część narodowej 
kadry  brała udział w Igrzy-
skach Europejskich na Bia-
łorusi. Inni przygotowują się 
według własnych planów do 
mistrzostw świata - podsumo-
wywał Zbigniew Maleszewski, 
dumny z osiągnięć swoich pod-
opiecznych z PWSIiP i "Tigera" 
(Aneta Gojko reprezentuje 
klub z Sokółki, ale także 

Akademickie pięści.  
Najlepsze z Łomży i Białegostoku

I
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Przez kilka czerwcowych dni  język 
polski brzmiał w Łomży nieco inaczej 
niż zazwyczaj. Tu zaskoczył niezwykły 
„zaśpiew”, tam – nietypowy akcent. 
Miasto opanowali młodzi goście. Po-
lacy, których codzienne życie wymaga 
jednak używania innych języków, bo 
mieszkają poza granicami ojczyzny.    

To wydarzenie, które wpi-
suje Łomżę w życie społeczno-
ści polskich w innych krajach, 
to realizacja idei senatora Jana 
Stypuły. Polonijne Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej noszą teraz 
jego imię, a odbyły się już po raz 
XIX. W otwarciu, w hali II LO, 
wziął udział Stanisław Karczew-
ski, marszałek Senatu, czyli izby 
parlamentu, która ma specjalne 
obowiązki wobec społeczno-
ści polonijnych i polskich poza 
granicami. Bezpośrednim orga-

nizatorem jest Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”, w Łomży 
kierowana przez Hankę Gałązkę.        

Prezydent Mariusz Chrza-
nowski życzył uczestnikom bez-
piecznej i zdrowej rywalizacji 
oraz dobrej zabawy. 

W rywalizacji, w której była 
ambicja, ale też fair play i przy-
jaźń wzięło udział ponad 560 
młodych ludzi z Białorusi. Litwy, 
Ukrainy, Estonii, Rumunii, Irlan-
dii oraz gospodarze. Zmagali się 
na bieżni lekkoatletycznej, przy 
stolikach szachowych, na pływal-
ni i piłkarskim boisku. Niekóre 
reprezentacje miały także w skła-
dzie ekipy artystyczne.   

Finałem Igrzysk była msza 
w Katedrze Łomżyńskiej oraz 
koncert zespołów polonijnych na 
Starym Rynku.     
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łomżyńską uczelnię). Serce 
mocniej biło mu, gdy po zło-
tych medal sięgał syn Daniel 
Maleszewski, zresztą w starciu 
z klubowym kolega Marcinem 
Kapelewskim.       

 Czy boks może konkurować 
z innymi sportami walki? I czy 
możliwy jest powrót polskiego 
pięściarstwa na światowe salony?

- To dosyć ciężkie, duża po-
pularnością cieszy się MMA czy 
wszelkiego rodzaju odmiany ka-
rate. Jednakże nasza dyscyplina 
ma tak ogromne tradycje i  bo-
gactwo polskich medali najwięk-
szych imprez. Moje założenia są 
takie: do współpracy zaprosiłem 
osoby z naprawdę bogatym do-

świadczeniem naukowym,   zna-
jące się na boksie, Wiadomo, że 
do Tokio 2020 pozostało bardzo 
mało czasu. Nasze plany szkole-
niowe są zatem raczej nakiero-
wane są na Paryż 2024.  Cieszę 
się, że nasza uczelnia rozpoczyna 
w Łomży kształcenie trenerów 
To podstawowa rzecz na począ-
tek. Mamy obecnie w kraju mnó-
stwo trenerów, których wiedza 
- niestety - stanęła w miejscu, 
gdzieś na poziomie instruktor-
skim sprzed 10 - 20 lat. Chciał-
bym nadawać trenerom gwiazd-
ki PZB (tak jest w przypadku 
AIBA, czyli światowej centrali 
boksu amatorskiego), zmusić ich 
do szkolenia się i rozwoju. Re-

alnie myśląc, mam nadzieję, że 
doczekamy się polskiego medalu 
olimpijskiego w boksie w 2024 
lub 2028 roku  - powiedział Zbi-
gniew Maleszewski, od niedaw-
na wiceprezes  Polskiego Związ-
ku Bokserskiego odpowiedzialny 
za szkolenie.        

Jak dodał, ocena organiza-
cji bokserskich mistrzostw AZS 
w Łomży wypadła bardzo do-
brze.

Wyniki walk finałowych:
Kobiety
do 51 kg. - Róża Asanowicz (WSWFiT 
Białystok) pokonała jednogłośnie na 
punkty Dorotę Bukowską (PWSIiP 
Łomża);

do 57 kg. - Żaklina Kociołek (Uni-
wersytet Łódzki) pokonała 2:1 na 
punkty Natalię Snadną (Uniwersytet 
Morski Gdynia);
do 69 kg. - Katarzyna Szarańska (Uni-
wersytet Szczeciński) jednogłośnie  
Annę Bilous (Uniwersytet Śląski);
+ 81 kg. - Sylwia Kusiak (Uniwersytet 
Szczeciński) wygrała jednogłośnie 
na punkty z Anetą Gojko (PWSIiP 
Łomża).
Mężczyźni
do 56 kg. - Mariusz Niedźwiecki 
pokonał przed czasem (poddanie) 
Krzysztofa Żuka (PWSIiP Łomża);
do 64 kg. Daniel Maleszewski poko-
nał jednogłośnie na punkty Marcina 
Kapelewskiego (obaj PWSIiP Łom-
ża);

do 69 kg. - Karol Łapawa (Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Poznaniu) poko-
nał jednogłośnie na punkty Mikołaja 
Toberę (UMK Toruń);
do 75 kg. Bartosz Gołębiewski  
(Wszechnica Świętokrzyska) poko-
nał jednogłośnie na punkty Adnana 
Al Nasera (AWF Kraków); 
do 81 kg. - Mateusz Wodziński (AWF 
Katowice) pokonał jednogłośnie na 
punkty Konrada Kaczmarkiewicza 
(Uniwersytet Szczeciński);
do 91 kg. - Witold Lisek (AWF Katowi-
ce) pokonał 2:1 na punkty Mateusza 
Kowalczyka (PWSZ Racibórz);
+ 91 kg. - Jan Kukuc pokonał przed 
czasem (nokaut) Jacka Rupa (Uni-
wersytet Humanistyczno - Przyrod-
niczy Częstochowa).       

I

Malwina Szewczyk, trenująca 
w Akademii Szachowej Sobociń-
scy zdobyła szachowe mistrzo-
stwo Polski niesłyszących. 

Indywidualne Mistrzo-
stwa Polski Niesłyszących 
Kobiet i Mężczyzn oraz 
Głuchoniewidomych ro-
zegrane zostały kilka dni 
temu w Krakowie. Malwina 
Szewczyk, trenująca w Aka-
demii Szachowej Sobociń-
scy w Łomży, obroniła tytuł 
mistrzowski w kategorii 
kobiet. 

- Malwina jest juniorką, 
a pokonała bardziej doświad-
czone od siebie szachistki, co 
dobrze rokuje na przyszłość. 
Bowiem już w wakacje 
dziewczynka będzie uczest-
niczyć w Mistrzostwach Eu-
ropy Juniorów Niesłyszących 
do lat 19 oraz w grudniu jako 
silny filar Drużyny Olimpij-
skiej Kobiet Niesłyszących 
we Włoszech będzie repre-
zentować Polskę  - przeka-
zuje Magdalena Sobocińska.   

Gratulujemy i będziemy 
kibicować Malwinie w kolej-
nych startach   

Rower 
to jest to 

A ja nie potrzebuję żadnej „klimy” 
- mówi z uśmiechem Paweł. Młody 
mężczyzna poprawia kask i na dwóch 
kółkach rusza do pracy. Nie jest 
jedynym w Łomży wielbicielem 
systemu Łomżyńskiej Komuni-
kacji Rowerowej, czyli ŁoKeR-a.   

Podsumowania, pierw-
szego, ledwie zahaczającego 
o wakacje okresu na dwóch 
kółkach dokonała firma Bi-
keU, która zawiaduje miej-
skimi rowerami.

Z jej danych wynika, że 
system ŁoKeR przekroczył 
pułap 10 000 wypożyczeń. 
(już 27 czerwca – było do tego 
dnia 10 506 wypożyczeń). 

„Jest to o tyle istotny wynik, 
że podczas gdy do systemu do-
łączyły dwie  dodatkowe stacje 
(PARK WODNY oraz ALEJA 
PARK) system przepracował 
dopiero pierwsze 2 miesiące re-
alizując połowę rekordowego 

i niezwykle udanego sezonu 2018 
(22300 wypożyczeń za pełne 6 
miesięcy działania systemu).

TOP 5 stacje (wypożyczenia/
zwroty)

Dwie lokalizacje ścigają się 
o prymat lidera w 2019 r (pierw-

sza ma więcej  zwrotów 
a druga symbolicznie 
więcej wypożyczeń) – 
podaje firma BikeU. 

Galeria Łomża przy 
rondzie Soilidarności  - 
1148 / 1093

Orlik przy Katyń-
skiej - 1167 / 1077

Aleja Park przy al,. 
Legionów - 978 / 955

Plac Kościuszki  - 
847 / 853

Dworzec Miejski/
PEPEES - 824 / 863.

Polonijne  
spotkania młodzieży  

Szachowy 
sukces 
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Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) oraz 
art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2096 z późn. zm.) Starosta Łomżyński 
zawiadamia, że na wniosek Wójta Gmi-
ny Miastkowo z dnia 18 czerwca 2019 r., 
zostało wszczęte postępowanie admini-
stracyjne w sprawie wydania decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
na „budowę drogi polegającej na rozbu-
dowie i przebudowie drogi gminnej Nr 
105876B we wsi Rydzewo-Gozdy gm. 
Miastkowo wraz z przebudową i rozbu-
dową skrzyżowania z drogą powiatową  
nr 1957B na odcinku:

– droga gminna nr 105876B 
(trasa 1) – od krawędzi istnieją-
cej nawierzchni drogi krajowej nr 61  
(km 0-000,00) do skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 1957B (km 2+256,28),

– droga powiatowa nr 1957B (trasa 2)- 
przebudowa skrzyżowania w km 0+000- 
0+079,10,

Zakres robót budowlanych zgodnie 
z projektem budowlanym obejmuje mię-
dzy innymi:  

branża drogowa:
• wycinkę drzew kolidujących z projek-

towanym zakresem robót,
• wykonanie nawierzchni jezdni z be-

tonu asfaltowego, 
• przebudowę istniejących oraz budo-

wę nowych zjazdów z betonu asfaltowego 
na posesje, pola i drogi wewnętrzne, 

• przebudowę i budowę rowów drogo-
wych i przepustów pod koroną drogi,

• budowę rowów krytych, studni beto-
nowych i  wpustów kd z przykanalikami 
w obrębie skrzyżowania z drogą krajową,

branża telekomunikacyjna:
• rozbiórkę i budowę doziemnych kabli 

telekomunikacyjnych Orange SA kolidu-
jących z projektowaną nawierzchnia drogi,

branża sanitarna:
• przebudowę wodociągu rozdzielcze-

go na odcinkach kolidujących z projekto-
waną nawierzchnią drogi,

Inwestycja będzie realizowana na 
działkach o numerach geodezyjnych:

1. Działki istniejącego pasa drogowe-
go: 

a) pas drogi gminnej
– 803 obręb Drogoszewo,
– 126 i 118 obręb Rydzewo – Gozdy,
b) pas drogi powiatowej
– 41 obręb Rydzewo – Gozdy, 
– 564 obręb Rydzewo,
2. Działki do czasowego zajęcia:
a) 552 i 820 obręb Drogoszewo,
b) 81 i 72 obręb Rydzewo – Gozdy,
3. Działki na których przewiduje się 

przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia 
terenu lub przebudowę drogi innych ka-
tegorii:

a) przebudowa skrzyżowania drogi po-
wiatowej na dz. nr ewid. 564 – obręb Ry-
dzewo i 41 – obręb Rydzewo - Gozdy

b) przebudowa wodociągu praz roz-
biórka i budowa doziemnych kabli tele-
komunikacyjnych w drodze gminnej dz. 
nr ewid. 803 – obręb Drogoszewo i dz. nr 
ewid. 126 obręb Rydzewo – Gozdy,

Działki ulegające podziałowi (nr 
działki po podziale oznaczony tłustym 
drukiem – przeznaczone są pod projekto-
waną drogę): 

obręb ewidencyjny 0019 Rydzewo-

-Gozdy, jednostka ewidencyjna 200703_2 
Miastkowo:

– działka 81 dzielona na: 81/1 o pow. 
0,0219ha (do wykupu), 81/2 o pow. 5,11ha,

– działka 80 dzielona na: 80/1 o pow. 
0,0374ha (do wykupu), 80/2 o pow. 2,34ha,

– działka 74 dzielona na: 74/1 o pow. 
0,0397ha (do wykupu), 74/2 o pow. 8,15ha,

– działka 73 dzielona na: 73/1 o pow. 
0,0386ha (do wykupu), 73/2 o pow. 8,21ha,

– działka 72 dzielona na: 72/1 o pow. 
0,0013ha (do wykupu), 72/2 o pow. 0,13ha,

– działka 69 dzielona na: 69/1 o pow. 
0,0091ha (do wykupu), 69/2 o pow. 0,95ha,

– działka 68/2 dzielona na: 68/5 o pow. 
0,0133ha (do wykupu), 68/6 o pow. 
0,34ha, 

– działka 68/1 dzielona na: 68/3 o pow. 
0,0127ha (do wykupu), 68/4 o pow. 
0,29ha,

– działka 67 dzielona na: 67/1 o pow. 
0,0345ha (do wykupu), 67/2 o pow. 
2,13ha, 

– działka 62/2 dzielona na: 62/5 o pow. 
0,0140ha (do wykupu), 62/6 o pow. 
2,03ha,

– działka 62/1 dzielona na: 62/3 o pow. 
0,0104ha (do wykupu), 62/4 o pow. 
0,30ha,

– działka 57 dzielona na: 57/1 o pow. 
0,0253ha (do wykupu), 57/2 o pow. 
2,36ha,

– działka 56 dzielona na: 56/1 
o pow. 0,0011ha (do wykupu), 56/2 o pow.  
0,27ha,

– działka 55 dzielona na: 55/1 o pow. 
0,0048ha (do wykupu), 55/2 o pow. 0,64ha,

– działka 48/3 dzielona na: 48/8 o pow. 
0,0105ha (do wykupu), 48/9 o pow. 
0,96ha, 

– działka 48/5 dzielona na: 48/10 
o pow. 0,0349ha (do wykupu), 48/11 
o pow. 4,1708ha,

– działka 48/1 dzielona na: 48/6 o pow. 
0,0114ha (do wykupu), 48/7 o pow. 
1,49ha,

– działka 47 dzielona na: 47/1 o pow. 
0,0051ha (do wykupu), 47/2 o pow. 0,83ha,

– działka 46 dzielona na: 46/1 o pow. 
0,0088ha (do wykupu), 46/2 o pow. 0,44ha,

– działka 45 dzielona na: 45/1 o pow. 
0,0030ha (do wykupu), 45/2 o pow. 0,37ha,

– działka 44 dzielona na: 44/1 o pow. 
0,0050ha (do wykupu), 44/2 o pow. 0,85ha,

– działka 43 dzielona na: 43/1 o pow. 
0,0039ha (do wykupu), 43/2 o pow. 
1,14ha, 

– działka 42  dzielona na: 42/1 o pow. 
0,0081ha (do wykupu), 42/2 o pow. 
2,59ha,

– działka 27/4 dzielona na: 27/5 o pow. 
0,0153ha (do wykupu), 27/6 o pow. 
2,1716ha,

– działka 26 dzielona na: 26/1 o pow. 
0,0070ha (do wykupu), 26/2 o pow. 0,97ha, 

obręb ewidencyjny 0018 Rydzewo, 
jednostka ewidencyjna 200703_2 Miast-
kowo:

– działka 212 dzielona na: 212/1 
o pow. 0,0224ha (do wykupu), 212/2 
o pow. 0,4786ha,

– działka 213 dzielona na: 213/1 
o pow. 0,0209ha (do wykupu), 213/2 
o pow. 0,4797ha,

– działka 214 dzielona na: 214/1 

o pow. 0,0208ha (do wykupu), 214/2  
o pow. 0,4792ha,

– działka 215 dzielona na: 215/1 
o pow. 0,1477ha (do wykupu), 215/2 
o pow. 3,72ha,

obręb ewidencyjny 0003 Drogoszewo, 
jednostka ewidencyjna 200703_2 Miast-
kowo

– działka 798 dzielona na: 798/1 
o pow.0,0108 ha (do wykupu), 798/2 
o pow. 1,24ha,

– działka 799 dzielona na: 799/1 
o pow.0,0074 ha (do wykupu), 799/2 
o pow. 0,84ha,

– działka 800 dzielona na: 800/1 
o pow.0,0072 ha (do wykupu), 800/2 
o pow. 0,85ha,

– działka 801 dzielona na: 801/1 
o pow.0,0162 ha (do wykupu), 801/2 
o pow. 1,91ha,

– działka 802 dzielona na: 802/1 
o pow.0,0079 ha (do wykupu), 802/2 
o pow. 1,05ha,

– działka 804/1 dzielona na: 804/3 
o pow.0,0044 ha (do wykupu), 804/4 
o pow. 0,5820ha,

– działka 804/2 dzielona na: 804/5 
o pow.0,0047 ha (do wykupu), 804/6 
o pow. 0,5883ha,

– działka 805 dzielona na: 805/1 
o pow.0,0099 ha (do wykupu), 805/2 
o pow. 1,19ha,

– działka 806 dzielona na: 806/1 
o pow.0,0092 ha (do wykupu), 806/2 
o pow. 1,01ha,

– działka 807 dzielona na: 807/1 
o pow.0,0098 ha (do wykupu), 807/2 
o pow. 1,01ha,

– działka 808 dzielona na: 808/1 
o pow.0,0052 ha (do wykupu), 808/2 
o pow. 0,49ha,

– działka 809 dzielona na: 809/1 
o pow.0,0053 ha (do wykupu), 809/2 
o pow. 0,50ha,

– działka 810 dzielona na: 810/1 
o pow.0,0169 ha (do wykupu), 810/2 
o pow. 1,49ha,

– działka 811 dzielona na: 811/1 
o pow.0,0019 ha (do wykupu), 811/2 
o pow. 0,23ha,

– działka 812 dzielona na: 812/1 
o pow.0,0179 ha (do wykupu), 812/2 
o pow. 1,95ha,

– działka 813 dzielona na: 813/1 
o pow.0,0183 ha (do wykupu), 813/2 
o pow. 1,91ha,

– działka 814 dzielona na: 814/1 
o pow.0,0053 ha (do wykupu), 814/2 
o pow. 0,44ha,

– działka 815 dzielona na: 815/1 
o pow.0,0050 ha (do wykupu), 815/2 
o pow. 0,44ha,

– działka 816 dzielona na: 816/1 
o pow.0,0052 ha (do wykupu), 816/2 
o pow. 0,44ha,

– działka 817 dzielona na: 817/1 
o pow.0,0300 ha (do wykupu), 817/2 
o pow. 2,9700ha,

– działka 818 dzielona na: 818/1 
o pow.0,0195 ha (do wykupu), 818/2 
o pow. 2,04ha,

– działka 819 dzielona na: 819/1 
o pow.0,0198 ha (do wykupu), 819/2 
o pow. 2,51ha,

– działka 820 dzielona na: 820/1 

o pow.0,0046 ha (do wykupu), 820/2 
o pow. 0,81ha,

– działka 821 dzielona na: 821/1 
o pow.0,0042 ha (do wykupu), 821/2 
o pow. 0,72ha,

– działka 756 dzielona na: 756/1 
o pow.0,0003 ha (do wykupu), 756/2 
o pow. 2,59ha,

– działka 766 dzielona na: 766/1 
o pow.0,0008 ha (do wykupu), 766/2 
o pow. 0,29ha,

– działka 775 dzielona na: 775/1 
o pow.0,0266 ha (do wykupu), 775/2 
o pow. 0,34ha,

– działka 777 dzielona na: 777/1 
o pow.0,0031 ha (do wykupu), 777/2 
o pow. 2,30ha,

– działka 778 dzielona na: 778/1 
o pow.0,0173 ha (do wykupu), 778/2 
o pow. 2,06ha,

– działka 779/1 dzielona na: 779/3 
o pow.0,0185 ha (do wykupu), 779/4 
o pow. 1,0423ha,

– działka 780 dzielona na: 780/1 
o pow.0,0209 ha (do wykupu), 780/2 
o pow. 2,20ha,

– działka 782 dzielona na: 782/1 
o pow.0,0197 ha (do wykupu), 782/2 
o pow. 2,12ha,

– działka 781 dzielona na: 781/1 
o pow.0,0206 ha (do wykupu), 781/2 
o pow. 2,17ha,

– działka 784 dzielona na: 784/1 
o pow.0,0182 ha (do wykupu), 784/2 
o pow. 2,06ha,

– działka 785 dzielona na: 785/1 
o pow.0,0166 ha (do wykupu), 785/2 
o pow. 2,00ha,

– działka 786 dzielona na: 786/1 
o pow.0,0081 ha (do wykupu), 786/2 
o pow. 1,08ha,

– działka 787 dzielona na: 787/1 
o pow.0,0077 ha (do wykupu), 787/2 
o pow. 1,07ha,

– działka 788 dzielona na: 788/1 
o pow.0,3720 ha (do wykupu), 788/2 
o pow. 20,00ha,

– działka 791 dzielona na: 791/1 
o pow.0,0273 ha (do wykupu), 791/2 
o pow. 0,62ha,

– działka 794 dzielona na: 794/1 
o pow.0,0347 ha (do wykupu), 794/2 
o pow. 2,48ha,

– działka 795 dzielona na: 795/1 
o pow.0,0115 ha (do wykupu), 795/2 
o pow. 0,73ha,

Z uwagi na powyższe informuję, że 
z aktami sprawy można zapoznać się w ter-
minie 14 dni od dnia publicznego ogłosze-
nia tj. do dnia 16 lipca 2019 r. oraz złożyć 
ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie 
zamierzonej inwestycji do dnia 23 lipca 
2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łom-
ży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środo-
wiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrow-
ska 1/27 w Łomży, pok. 316 od poniedziałku 
do piątku w godz. od 7.30 - 15.30.

Po upływie wskazanego terminu spra-
wa zostanie rozpatrzona w oparciu o po-
siadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku 
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, 
doręczenie uważa się za dokonane po upły-
wie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku po-
stępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiado-
mić organ administracji publicznej o każdej 
zmianie swego adresu i zgodnie z art. 41 § 2 
k.p.a. w razie zaniedbania obowiązku okre-
ślonego w § 1 doręczenie pisma pod do-
tychczasowym adresem ma skutek prawny.

OBWIESZCZENIE   
STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO

 o wszczęciu postępowania administracyjnego


