
Czy na Narwi 
i Pisie może 

znów być  
biało od żagli?

Łączy nas Narew – zgodnie stwierdzili 
wicemarszałek województwa podla-
skiego Marek Olbryś i poseł Arkadiusz 
Czartoryski z Ostrołęki oraz pozostali 
uczestnicy spotkania na ostrołęckim 
brzegu Narwi. Wzięli w nim udział m. 
in. także Grzegorz Palka, burmistrz 
Nowogrodu, Wiesław Szczubełek,  
narwiański ekspert z Ostrołęki oraz 
Juliusz Jakimowicz, zastępca dyrekto-
ra Gabinetu Marszałka województwa 
podlaskiego.

Ponieważ zgromadziło się 
w ostrołęckim porcie i na pla-
ży wodniackie grono (Wszyscy 
znad tej rzeki jesteśmy – podkre-
ślił Wiesław Szczubełek), niefor-
malne spotkanie można określić 
jako „sprawdzenie temperatury 
wody” przed przedsięwzięciem, 
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Dokończenie na str. 5

To było ogromne widowisko, które pozwala le-
piej zrozumieć myśli i działania ludzi sprzed stu-
lecia. Na fortach w Piątnicy pojawili się żołnierze, 
a wybuchy i strzały słychać było z daleka. Dopisała 
pogoda oraz publiczność. Wszyscy zebrali się, by 
uczestniczyć w obrazowym przypomnieniu ważne-
go nie tylko  dla naszego regionu historycznego wy-
darzenia, czyli rekonstrukcji walk o Forty w Piątni-
cy 1920 ,”Cudu nad Narwią” .

Widowisko cieszyło się dużym zainteresowa-
niem, podobnie jak w latach ubiegłych. Po zakoń-

czeniu widowiska była możliwość rozmowy z jej 
uczestnikami, zrobienia wspólnych zdjęć, obejrze-
nia broni i mundurów. Głównymi odtwórcami re-
konstrukcji była Konna Grupa Rekonstrukcji Hi-
storycznych KRESY.

Organizatorem rekonstrukcji był wójt Gminy 
Piątnica Artur Wierzbowski, Współorganizatorem 
rekonstrukcji była Fundacja sztuk i Dialogu, Fun-
dacja Sagittarius oraz Fundacja Działań Lokalnych 
"Logos"

Prezydent Łomży zamierza od 1 października wpro-
wadzić bezpłatne przejazdy komunikacją miejską 
dla uczniów łomżyńskich szkół. Stosowny projekt 
uchwały w tej sprawie został skierowany do Rady 
Miejskiej, która powinna się nim zająć na sesji sierp-
niowej. Obecnie z bezpłatnych przejazdów mogą 
korzystać m.in. osoby po 60. roku życia posiadające 
Łomżyńską Kartę Seniora, dzieci do lat 4 oraz nie-
pełnosprawne dzieci i młodzież, uczące się w szko-
łach i placówkach określonych w ustawie Prawo 
Oświatowe przy przejazdach z miejsca zamieszka-
nia do przedszkola, szkoły, zakładu opieki zdrowot-
nej lub ośrodka rehabilitacji i z powrotem.

Zgodnie z planami, bezpłatne przejaz-
dy obejmowałyby również dzieci do lat 7 
na podstawie oświadczenia rodziców (opie-
kunów) oraz uczniów do 22. roku życia (na 
podstawie ważnej legitymacji szkolnej) szkół 
podstawowych i średnich z siedzibą w Łomży 
i miałyby obowiązywać w granicach admini-
stracyjnych Miasta Łomża. By dzieci i mło-
dzież były zwolnione z opłat również poza 
granicami miasta, np. dojeżdżające z ościen-

nych gmin do szkół w Łomży, w kosztach 
funkcjonowania komunikacji miejskiej mu-
siałyby partycypować okoliczne samorządy. 
Władze Łomży czekają na podjęcie decyzji 
w tej sprawie przez wójtów gmin Łomża 
i Piątnica oraz burmistrza Nowogrodu.

Prezydent Mariusz Chrzanowski zauwa-
ża, że bezpłatne przejazdy dla wszystkich lub 
pewnych grup mieszkańców stają się stan-
dardem usług miejskich świadczonych przez 
samorządy. Do wprowadzenia bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską dla wszyst-
kich mieszkańców niezbędne jest przekształ-
cenie MPK z zakładu budżetowego w spółkę 
prawa handlowego, co otworzyłoby nowe 
możliwości pozyskiwania funduszy na jej 
funkcjonowanie. Na wniosek prezydenta 
w kwietniu br. Rada Miejska podjęła uchwa-
łę w sprawie likwidacji samorządowego za-
kładu budżetowego w celu zawiązania spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej utwo-
rzenie ma nastąpić z początkiem 2020 roku.

MATERIAŁ PRASOWY UM ŁOMŻA

Uczniowie bez biletów jeszcze w tym roku

Mariusz Chrzanowski prezydent Łomży i Janusz Nowakowski dyrektor MPK

Bitwa o Łomżę 1920

BEZ CUDU NAD NARWIĄ  
NIE BYŁOBY CUDU NAD WISŁĄ, 

wypowiedź przypisywana Józefowi Piłsudskiemu



2 www.narew.info

W rolnictwie
Wiceminister rolnictwa, se-

nator Tadeusz Romańczuk złożył 
na ręce premiera rezygnację ze 
stanowiska. Została ona przyjęta 
- poinformowała PAP. Agencja 
cytuje też wyjaśnienie dyrektor 

Małgorzaty Książyk z Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi : "Uprzejmie informuję, że 
Tadeusz Romańczuk nie peł-
ni już funkcji sekretarza stanu 
w MRiRW. Złożył on prośbę 
o przyjęcie rezygnacji z pełnionej 
funkcji. Premier Mateusz Mora-
wiecki przyjął rezygnację".

Media przypominają, że  
61-letni senator PiS z okrę-
gu obejmującego południową 
i wschodnią część województwa  
podlaskiego został sekretarzem 
stanu w sierpniu 2018 roku. 
W resorcie odpowiadał  m.in. za 
rynki rolne.

Obecnie minister Jan Krzysz-
tof Ardanowski ma w kierow-
nictwie MRiRW  sekretarza sta-
nu Szymona Giżyńskiego oraz 
dwóch podsekretarzy stanu: Ra-
fała  Romanowskiego i Ryszarda 
Zarudzkiego.

Większość mediów ograni-
czyła się do tej lakonicznej infor-
macji. Trochę głębiej postanowiła 
sięgnąć redakcja portali agropol-
ska.pl  i dorzeczy.pl. Podają, że 
Tadeusz Romańczuk oficjalnie 
podał się do dymisji  już 19 lipca 
ze względu na sprawy osobiste, 
ale premier Mateusz Morawiecki 
przyjął ją kilka dni później.     

Jak informuje agropolska.
pl,  Tadeusz Romańczuk wraca 
do  pracy w  Bielsku Podlaskim. 
"Rada nadzorcza Spółdzielni 
Mleczarskiej Bielmlek zdecy-
dowała o  powołaniu byłego wi-
ceministra na  funkcję prezesa 
zarządu". Sprawował ją już wcze-
śniej, przed wejściem do Senatu. 

Nota biograficzna głosi, że 
61-letni Tadeusz Romańczuk 
jest absolwentem Wyższej Szko-
ły Ekonomicznej w Białymstoku 
- studia ukończył w 2001 r. W la-
tach 80. pracował jako kierowca, 
później, w latach 1985-88 - roz-
wijał własne gospodarstwo rolne, 
specjalizujące się w produkcji 
mleka. Był też radnym gminy 
Brańsk, pełniąc m.in. funkcję 
jej przewodniczącego. W 1998 
r. został prezesem Spółdzielni 

Mleczarskiej Bielmlek w Bielsku 
Podlaskim, a w 1999 r. - pre-
zesem Mlekovity. Nie chodzi 
tu jednak o mleczarskiego po-
tentata, spółdzielnię Mlekovita 
w Wysokiem Mazowieckiem, 
która kieruje Dariusz Sapiński. 
Ta "druga Mlekovita" prezesa 
Tadeusza Romańczuka to spółka 
SM Mlekovita (jako udziałowca 
większościowego) z SM Biel-
mlek w Bielsku Podlaskim. 

W edukacji
Fala krytyki spadla na z kolei 

ministra edukacji, posła z Bia-
łegostoku Dariusza Piontkow-
skiego w związku z jego ko-
mentarzem do dramatycznych 
wydarzeń podczas białostockie-
go Marszu Równości. Minister 
stwierdził, że tego typu pochody 
środowisk LGBT budzą ogrom-
ny opór i w związku z tym warto 
się zastanowić, czy  w  przyszło-
ści powinny być organizowane. 
Opozycja uznała, że chciałby 
doprowadzić do odebrania oby-
watelom prawa do publicznego 
wyrażania poglądów i zażądała  
dymisji Dariusza Piontkowskie-
go.

Media przekazały niedługo 
potem relację z udziału rzeczni-
ka rządu Piotra Müllera w pro-
gramie "Kwadrans polityczny".  
Oświadczył tam, że  stanowisko 
Piontkowskiego nie  jest stano-
wiskiem rządu. –  Jeśli ktoś bę-
dzie chciał zorganizować kolejną 
manifestację, a będzie się to od-
bywało zgodnie z prawem, te de-
monstracje będą się odbywały. 
Nie widzę tu nic nadzwyczajnego 
– ocenił.

Zdaniem rzecznika rządu 
w  Białymstoku doszło do  sytu-
acji, w której "grupa napastników 
zaatakowała osoby biorące udział 
w  marszu". –  To  byli chuligani, 
przestępcy. Jeśli zostanie im udo-
wodniona wina, zostaną ukarani 
– powiedział.

Sam Dariusz Piontkowski 
twierdzi, że jego słowa zostały źle 
zrozumiane i zinterpretowane. 

aktualności

WYDAWCA: Artur Filipkowski

18-400 Łomża, Stary Rynek 13
e-mail: redakcja@narew.info
tel./fax 86 216 71 07
REDAKTOR NACZELNY: Maciej J. Gryguc
Współpraca:
Marlena Siok, Wiesław Kołowski,  
Dmytro Kozhemiaka, Piotr Barbachowski,  
Paweł Walendziewski, Marcin Kossakowski
DYREKTOR BIURA REKLAMY I OGŁOSZEŃ:
Monika Strzelecka, tel. 600 680 638

e-mail: reklama@narew.info
www.narew.info
„Tygodnik Narew” wydawany jest

przez Fundację Inicjatyw Lokalnych „Media Polska”

Druk: Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych 
ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

A nie zapominajcie o Jeziorze Raj-
grodzkim – apelował podczas swego 
pobytu w Łomży w 1991 roku papież 
Jan Paweł II. Na pewno swoich wra-
żeń związanych z Rajgrodzkim nie za-
pomniał prezydent RP Andrzej Duda, 
który odwiedził bazę harcerską „Orle 
Gniazdo” w Opartowie koło Rajgrodu.

- To podróż sentymental-
na. Właśnie tutaj, nad Jeziorem 
Rajgrodzkim, niedaleko stąd 
w miejscowości Zawady-Twor-
ki byłem na dwóch obozach. 
To były chyba dla mnie dwa 
najpiękniejsze obozy na jakich 
w ogóle byłem i chyba były to 
w historii naszej drużyny, a z całą 

pewnością zastępu, w którym ja 
byłem też, obozy zdecydowanie 
najlepsze i najbardziej udane, 
więc mam tutaj z tymi miejscami 
bardzo silny związek emocjonal-
ny. Nie wyobrażam sobie, co by 
było, gdybym nie był harcerzem 
– przytacza fragment rozmo-
wy prezydenta Andrzeja Dudy 
z harcerzami w swoim materiale 
Paweł Wądołowski z Polskiego 
Radia Białystok.

Jak przekazuje prezydencki 
portal prezydent.pl, w bazie har-
cerskiej „Orle Gniazdo” ZHP 
Andrzej Duda spotkał się m.in. 
z harcerzami z miejscowości 

Chełchy, z którymi rozmawiał 
w marcu tego roku podczas swo-
jej wizyty w tamtejszej szkole. 
Obiecał im wtedy, że postara się 
w tym roku odwiedzić ich nad Je-
ziorem Rajgrodzkim, gdzie spę-
dzają czas na obozie harcerskim. 
Przy ognisku i harcerskich pio-
senkach dzielił się swoimi wspo-
mnieniami ze swoich harcerskich 
czasów i obozów.

Prezydent Andrzej Duda 
podczas wizyty w obozie harcer-
skim złożył też kwiaty pod obe-
liskiem upamiętniającym ofiary 
zbrodni katyńskiej i ofiary kata-
strofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Prezydent u harcerzy  
nad Jeziorem Rajgrodzkim

Nasi u władzy. Wiceminister na aucie, minister pod ostrzałem
Trudne lato mają przedstawiciele województwa podlaskiego w rządzie. Mi-
nister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski jest pod ostrzałem w związku 
z naborem do szkół średnich, a teraz jeszcze opozycja chce jego dymisji po sło-
wach na temat wydarzeń na Marszu Równości w Białymstoku. Znacznie ciszej 
jest wokół Tadeusza Romańczuka, choć to właśnie on  pożegnał się ze stanowi-
skiem wiceministra rolnictwa.  

Były wiceminister 
rolnictwa, podlaski 

senator Tadeusz 
Romańczuk wrócił na 

stanowisko spółdzielini 
Bielmlek w Bielsku 

Podlaskim
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Nowa siedziba Placówki 
Terenowej KRUS w Łomży  

już za rok
W 2017 roku 
Adam Seksciński, 
ówczesny prezes 
Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia 
S p o ł e c z n e g o , 
a obecnie radny 
w o j e w ó d z t w a  
podlaskiego, sfi-
nalizował zakup 
w Łomży dział-
ki, na której już 
niebawem po-
wstanie nowa, 
i co najważniej-
sze własna sie-
dziba KRUS. 

Prace na terenie, o powierzchni około 11 arów, zlokalizowanym 
przy ulicy Giełczyńskiej, w bliskim sąsiedztwie Placu Niepodległości, 
już się rozpoczęły. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego umo-
wę na wykonanie robót i pełne wyposażenie  nowej siedziby Placówki 
Terenowej w Łomży zawarła 28 czerwca 2019 roku. 

Jak informuje oddział regionalny KRUS w Białymstoku, całko-
wita wartość inwestycji wyniesie 4.820.008, 00 złotych. Powierzchnia 
użytkowa nowego budynku będzie wynosiła dokładnie 583,4 metrów 
kwadratowych. Wykonawcą inwestycji jest spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością, która działa pod firmą Pożarski Budownictwo Sp. 
Z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Zakończenie budowy przewidywane 
jest pod koniec czerwca 2020 roku. 

Rolnicy, którzy dotąd ze swoimi sprawami udają się do budynku 
po byłym Urzędzie Wojewódzkim przy ulicy Nowej 2, z nowej siedzi-
by Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Łomży będą mogli korzystać od lipca 2020 roku. 

Kolno: coraz 
bliżej końca 

remontu DK63  
Nadal jeszcze przejazd przez Kolno 
ulicą Wojska Polskiego, czyli miejskim 
odcinkiem drogi krajowej 63, wyma-
ga cierpliwości i zamkniętych okien 
samochodu z powodu budowlanego 
pyłu i hałasu. Do końca sezonu letnie-
go, kiedy jest także szlak tranzytowy 
w kierunku Pisza, Orzysza czy Giżycka 
sytuacja radykalnie się nie zmieni, ale 
każdego dnia uciążliwości powinno 
być mniej.

Jak informuje białostoc-
ki oddział Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, za-
awansowanie prac na drodze 63 
w Kolnie szacowane jest na 65 
procent. Na kilka miesięcy przed 
zakończeniem przebudowy drogi 

krajowej nr 63 w Kolnie jest już 
gotowy odcinek próbny w rejo-
nie wybudowanego ronda, a na 
pozostałych fragmentach trwają 
intensywne prace. Główna droga 
ma być przejezdna na przełomie 
września i października, a zakoń-
czenie wszystkich robót plano-
wane jest na listopad.

Cały modernizowany odci-
nek ma niemal 2,5 km. Obecnie, 
w zależności od miejsca, trwają 
roboty przy podbudowie (dolna 
warstwa konstrukcji nawierzch-
ni) czy wzmacnianie podłoża 
w rejonie mostu. Z kolei nowe 
rondo na skrzyżowaniu ul. Woj-
ska Polskiego i ulic z ul. Kolejo-
wą i Witosa jest już gotowe wraz 
z kilkuset metrowym odcinkiem 
ulicy, jako odcinek próbny. Wy-
konawca planuje finisz prac na 
wrzesień , kiedy to ma być ukła-
dana warstwa ścieralna.

„Przejście przez Kolno, to wła-
ściwie przebudowa głównej ulicy 
w mieście, która prowadzi przez 
zwartą zabudowę z bliskim usytu-
owaniem budynków przy granicy 
pasa drogowego. Zakres prac obej-
muje więc nie tylko wybudowanie 
nowej konstrukcji drogi o na-
wierzchni asfaltowej - przystoso-
wanej do obciążeń nawierzchni do 
115 kN/oś, ale również przebudo-
wę kolidującej podziemnej infra-
struktury technicznej, chodników, 
zatok autobusowych i ścieżki ro-
werowej. Koszt inwestycji to 27 
mln zł” – podkreśla w swojej in-
formacji GDDKiA.

Zadanie realizowane jest 
w systemie „Projektuj i buduj”. 
Umowę z wykonawcą - Kon-
sorcjum PBK Łomża – GDD-
KiA podpisała 17.02.2017. Na 
plac budowy wykonawca wszedł 
w maju 2018 roku. 
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Mistrzami Agroligi 2019 w wo-
jewództwie podlaskim zostali 
Agata i Cezary Kosińscy z Chro-
łowic (gm. Drohiczyn). Pośród 
firm biorących udział w kon-
kursie zwyciężył SaMASZ Sp. 
z o.o., który w tym roku obcho-
dzi 35 lat istnienia.

Tradycyjnie regio-
nalny finał prestiżowego 
konkursu, którego kra-
jowa kulminacja odbywa 
się w Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie, orga-
nizuje Podlaski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie wspólnie ze  
Stowarzyszeniem „Agro-
-Biznes Klub”. Tym razem 
finaliści i goście, czyli m. 
in. przedstawiciele rządu, 
parlamentarzyści, wła-
dze województwa, przed-
stawiciele administracji 
rządowej i samorządowej 
zaproszeni zostali do dworku 
w Kuczynie (gm. Klukowo). 

Zarząd Województwa Podla-
skiego reprezentował Stanisław 
Derehajło, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Podlaskiego. 

- To, co najważniejsze w tym 
konkursie, to pokazanie dobrych 
praktyk – podkreślał gratulując 
finalistom konkursu. – To po-
kazanie sąsiadom, że można, że 
da się i że prowadząc tradycyjne 
gospodarstwo rolne, ale sięgając 
przy tym po wiedzę, naukę moż-

na razem budować nowoczesną 
przyszłość Polski.

Jak relacjonuje portal Wrota 
Podlasia, wicemarszałek podczas 
uroczystości nie tylko wręczał 
nagrody, jedną również otrzy-
mał. Podlaski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego zdecydował bo-
wiem o uhonorowaniu statuetką 
"Wigora" - przyznawaną przez 
PODR osobom szczególnie za-
angażowanym w rozwój rolnic-
twa w regionie - Artura Kosic-
kiego, Marszałka Województwa 

Podlaskiego. W imieniu marszał-
ka odebrał ją wicemarszałek Sta-
nisław Derehajło.

Tytuł na urodziny
PODR Szepietowo uczestni-

czy w organizacji konkursu Agro-
liga od 1994 roku i co roku wyłania 
liderów podlaskiego agrobiznesu 
w kategorii gospodarstwa rolne 
i przedsiębiorstwa. W tym roku 
o najwyższe laury ubiegało się 
osiem gospodarstw i cztery firmy. 
Komisja konkursowa dokonując 

wyboru brała pod uwagę m.in.: 
sposób organizacji produkcji, za-
stosowane technologie, posiadane 
certyfikaty, potencjał produkcyjny, 
efektywność oraz relacje ze spo-
łecznością lokalną. 

- Bardzo cieszymy się, że to 
zainteresowanie konkursem jest 
wciąż żywe. Muszę przyznać, 
że komisja miała twardy orzech 
do zgryzienia. W szranki stanę-
ły świetne gospodarstwa i do-
brze prosperujące firmy, które są 
dumą województwa podlaskiego 
– przekonuje Wojciech Moj-
kowski, dyrektor Podlaskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie. 

Mistrzem wojewódzkim 
Agroligi 2019 została firma Sa-
MASZ Sp. z o.o. - W tym roku 
firma obchodzi jubileusz 35 ist-
nienia – mówił Maciej Stolarski, 
wiceprezes zarządu spółki. - Mój 
ojciec, gdy ją zakładał nawet nie 
śnił o tym, że znajdziemy się 
w tym miejscu rozwoju firmy. 
Bardzo dziękuje za docenienie 
naszych działań i obiecuje, że po-
walczymy o tytuł krajowy.  

Do Mistrza potrzebny jest upór
Mistrzowie w kategorii Rol-

nicy - Agata i Cezary Kosińscy, 
na uroczystość przyjechali z sy-
nem Maksem i silnym przeko-
naniem, że mistrzowski tytuł, to 
skutek uporu i odwagi. – Trze-
ba mieć pomysł na życie na wsi 
i uparcie go realizować – mówiła 
nam Agata Kosińska. – To nie 
jest proste życie, bo rolnik często 
musi być i księgowym, i preze-
sem, a w naszym przypadku i le-
karzem weterynarii. Jeśli jednak  
wierzymy w to, co robimy, w nasz 
pomysł, to przede wszystkim nie 
wolno bać się ryzyka.

- I trzeba też mieć taką żonę  
- dodał z uśmiechem Cezary Ko-
siński.

Mistrzowie województwa 
będą reprezentować Podlaskie 
w krajowym konkursie, którego 
finałem będzie wręczenie tytu-
łów Krajowego Mistrza Agro-
ligi 2019  przez Prezydenta RP 
w Warszawie.

Wizytówki Mistrzów Agroligi.
Agata i Cezary Kosińscy, 

Chrołowice, gm. Drohiczyn – 
Mistrz Agroligii w kat. Rolnicy - 
przed 30 laty przejęli od rodziców 
niewielkie gospodarstwo. Przez 
lata je rozwijali i wprowadzali 
nowe kierunki. Obecna produkcja 
to drobiarstwo: roczna sprzedaż 
540 tys. szt brojlerów kurzych (tj. 

ok. 1700 ton żywca drobiowego) 
oraz hodowla ok. 7 tys. kur niosek 
reprodukcyjnych ras ogólnoużyt-
kowych. Dodatkowo uprawiają 
warzywa gruntowe, zboża i rzepak 
ozimy - produkcja całkowicie to-
warowa. Prowadzą też działalność 
pozarolniczą - przez własny sklep 
sprzedają hurtowo i detalicznie 
wyprodukowane warzywa i inne 
produkty żywnościowe nieprze-
tworzone. Działają na terenie 
Podlaskiego Centrum Rolno-To-
warowego S.A. w Białymstoku.

SaMASZ Sp. z o.o. - Za-
błudów - jeden z największych 
w Polsce i liczący się na świecie 
producent maszyn rolniczych 
i komunalnych. Eksport odbywa 
się do ponad 50 krajów a na tere-
nie Polski sieć dilerską tworzy po-
nad 60 firm handlowych. Obecnie 
firma mieści się w nowo wybudo-
wanej fabryce w Zabłudowie: hala 
produkcyjna, biurowiec, ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy, własna 
oczyszczalnia ścieków i pola do-
świadczalne. Zatrudnia ok. 800 
osób. W 2015 roku firma ustano-
wiła rekord Guinnessa zestawem 
kosiarek MegaCUT kosząc 96,2 
ha łąk w 8 godzin.  

Laureaci
Rolnicy:
Agata i Cezary Kosińscy, Chro-
łowice, gm. Drohiczyn – Mistrz 
Agroligi; 
Delicja Pieczulis, Sankury (gm. 
Puńsk) – wicemistrz Agroligi;
Emilia i Rafał Morusiewiczowie. 
Małe Raczki, gm. Raczki
Anna i Piotr Majewscy, Brzozo-
wo Kolonia, gm. Dąbrowa Biało-
stocka
Małgorzata i Krzysztof Wojtach, 
Szpakowo, gm. Jaświły
Justyna i Daniel Dominikowscy, 
Ratowo Stare, gm. Śniadowo
Anna i Łukasz, Danuta i Sta-
nisław Przyborowscy, Koniecki 
Roztroszewo, gm. Szczuczyn
Tomasz Milanowski, Żarnowo 
Pierwsze, gm. Augustów
Firmy:
SaMASZ Sp. z o.o., Zabłudów, 
Prezes Zarządu Antoni Stolarski, 
Mistrz Agroligi;
M. Kraszewscy Sp. J., Szepieto-
wo Janówka, Szepietowo, - Wi-
cemistrz Agroligi;
Sery z Puszczy Białowieskiej 
-Adam Lewczuk, Hajnówka
BielAgro Centrum Rolno-O-
grodnicze  - Sławomir Osta-
szewski, Bielsk Podlaski.

Obejrzyj na www.narew.info 
i w Telewizji Narew

rolnictwo

Odważni, uparci, pomysłowi  
– mistrzowie podlaskiej Agroligi 2019

Agata i Cezary Kosińscy, to mistrzowie Agroligi 2019 w województwie podlaskim
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które  może przywrócić do życia 
jeden z najpiękniejszych szlaków 
wodnych w północno – wschod-
niej Polsce: z Warszawy Narwią 
i Pisą, przez Ostrołękę i Nowo-
gród z odnogą do Łomży, i dalej 
do krainy Wielkich Jezior Ma-
zurskich. Co może nawet waż-
niejsze, projekt nie wymagający 
ogromnych nakładów finanso-
wych, może uchronić Narew od 
zamienienia się w pokazywaną 
w mediach "strugę", jaką stała się 
Wisła w Warszawie.    

Wodniacy
- Mam w środowisku wod-

niackim, zwłaszcza Warszawy 
wielu znajomych którzy jeszcze 
pamiętają jak w latach 80. i 70.  
sunęły po Narwi i Pisie ogrom-
ne „tramwaje” łodzi. Na wodzie 
było biało od żagli. Wodniaków 
jest coraz więcej  - w samej sto-
licy kilkadziesiąt tysięcy oficjal-
nie zarejestrowanych jednostek 
pływających - ale ruch zamarł. 
Rzeka nam się „rozjechała” jest 
szersza, ale płytsza. Trudna do 
żeglugi. Potencjał nawet na spory 
ruch turystyczny mniejszych jed-
nostek na wodnym szlaku nadal 
jednak jest. Sprzyja nam moda 
na odkrywanie nowych  miejsc 
wypoczynku – uważa Wiesław 
Szczubełek.

Wodniacy od dziesięciole-
ci starają się o ożywienie tury-
stycznego znaczenia Narwi, Pisy 
i całego szlaku. Dopiero jednak 
od kilku lat zyskali wielkiego so-
jusznika.

Po pośle Arkadiuszu Czarto-
ryskim od razu widać jak bardzo 
zaangażował się w ideę „żeglugo-
wego renesansu” Ostrołęki i całe-
go szlaku. Z przejęciem pokazuje 
gościom, co udało się już zrobić 
w dawnym porcie i na miejskiej 
plaży: betonowa konstrukcja (so-
lidna mimo upływu około pół 
wieku) oczyszczone z chaszczy 
otoczenie, nowe pomost specjal-
nej konstrukcji (jeden ogólnodo-
stępny, drugi za ogrodzeniem dla 
właścicieli łodzi, którzy chcą, aby 
ich mienie było bezpieczniejsze), 
słupy oświetleniowe z kamera-
mi monitoringu. Opowiada jak 
odbywało się usuwanie mułu 
i wprowadzane zabezpieczenia. 
Kolejne rzeczy do zrobienia to 
sanitariaty i doprowadzenie prą-
du do miejsca przygotowanego 
dla podróżujących „domami na 
kółkach”. A pierwszy krok do 
ożywiania ostrołęckich związków 
z Narwią pozwoliła zrobić… hi-
storia.

- Wielokrotnie zapraszałem 
ministra Marka Gróbarczyka, 
szefa resortu gospodarki mor-
skiej, ale też żeglugi śródlądowej, 
do Ostrołęki. Wzbraniał się: Po 
co? Udało się, gdy odwołałem się 
do jego zainteresowań historycz-
nych. Opowiedziałem o bitwie 
w wojnie polsko – bolszewic-
kiej 1920 roku, w której walczy-
li tu żołnierze pułku morskiego 
z Tczewa i Pucka. Kilkudziesię-
ciu poległo i mamy poświęco-
ny im pomnik. Upamiętniamy 
też tablicą Obrońcę Wybrzeża 
z września 1939 roku, kontrad-
mirała Włodzimierza Steyera. Po 
wojnie był represjonowany i na 
pewien czas skierowany do pra-
cy w Ostrołęce w gminnej spół-
dzielni Samopomoc Chłopska. 
Wreszcie, na stulecie Niepodle-
głości, minister Marek Gróbar-
czyk przyjechał. Spędziliśmy tu 
dzień. Rozejrzał się – a wszędzie 
jeszcze rosły wielkie „krzaczory – 
i powiedział: Zrobimy coś też na 
wodach śródlądowych, odtwo-
rzymy tu marinę. Od tej chwili 
zaczęły się dobre dni  – opowiada 
poseł Arkadiusz Czartoryski.

Sojusz dla narwi
Ministerialny impuls sprawił, 

że włączyło się przedsiębiorstwo 
Wody Polskie. Po raz pierwszy 
od 25 – 30 lat oznakowany został 
tej wiosny bojami szlak żeglugo-
wy na Narwi od Zegrza do Łom-
ży. W ostrołęckim porcie zacu-
mowały jednostki do pogłębiania 

rzeki. Zaangażował się samorząd 
miasta. Teraz głównym podmio-
tem aktywnym są Wody Polskie. 
Wicemarszałek Marek Olbryś, 
poseł Arkadiusz Czartoryski 
i wodniacy są zdania, że czas roz-
szerzyć grono sojuszników.      

Będą potrzebni, bo jest wiele 
do zrobienia. Przede wszystkim 
w związku z niskim stanem rzek.

- Nie trzeba wielomiliardo-
wych inwestycji. Główna w tej 
chwili rzecz to odbudowa tzw. 
ostróg czy główek na Narwi. To 
proste i tanie konstrukcje hydro-
techniczne jeszcze z lat 60. z ka-
mieni i faszyny. Były rozmiesz-
czone co kilkaset metrów przy 
brzegach. Zwężały koryto, a rzeka 
sama sobie meandrowała i sama 
się pogłębiała. Wystarczy je tylko 
odtworzyć. pozostały ślady i nie 
trzeba ich na nowo lokalizować. 
Wystarczy trochę drewnianych 
kołków i umieszczonych między 
nimi kamieni – przekonuje Wie-
sław Szczubełek. – I jeszcze sto-
pień wodny w Piszu, który będzie 
dolewał wody w razie potrzeby. 
Wody Polskie będą to robić, ale 
znacznie szybciej i skuteczniej 
byłoby, gdyby włączyły się samo-
rządy – po kilka czy kilkanaście 
tych główek rocznie. Koszty nie 
będą duże, ale, aby był skutek, 
trzeba to zrobić konsekwentnie, 
w jednym czasie na całej długości 
szlaku – dodaje poseł Arkadiusz 
Czartoryski.              

W ocenie Wiesława 
Szczubełka, to wystarczy, żeby do 
Ostrołęki, Nowogrodu, Łomży, 
Pisza wrócili wodniacy. Trzeba 
przygotować dla nich tylko pod-
stawową infrastrukturę do cumo-
wania i biwakowania.  Z budo-
wą przystani, większych marin, 
kempingów i atrakcji wypoczyn-
kowych samorządy stopniowo 
poradzą sobie już same w miarę 
swoich możliwości.       

Wicemarszałek Marek Ol-
bryś z zainteresowaniem zapo-
znał się z osiągnięciami i planami 
nadnarwiańskich sąsiadów. Po-
dobnie zresztą  drugi reprezen-
tant województwa podlaskiego, 
burmistrz Grzegorz Palka z No-
wogrodu. To w rejonie tego mia-
sta Pisa wpada do Narwi.

- Oczywiście chciałbym, aby 
Nowogród był ważnym punktem 
tego szlaku. Kluczowe są słowa, 
że nie chodzi od razu o ogromne 
inwestycje, tylko o to, aby wod-
niacy mieli miejsce do przycu-
mowania, odpoczynku, dostęp do 
wody energii, sanitariatów, aby 
mogli coś zjeść a przede wszyst-
kim bezpiecznie pozostawić na 
pewien czas swój sprzęt. Mia-
łem okazję przepłynąć z Pisza do 
Ostrołęki. Nawet przy wysokim 
stanie wód zdarzały się proble-
my. Dlatego bardzo liczymy na 
zaangażowanie rządu i instytucji 
rządowych, samorządów woje-
wództw i chętnie dołączymy się 
w miarę naszych możliwości – 
mówi Grzegorz Palka.

Do całej listy pozytywów, 
jakie powinny przynieść zjedno-
czone działania dla odbudowy 
szlaku wodnego na Narwi i Pi-
sie, Wiesław Szczubełek dołącza 
jeszcze ekologię.

- To są rzeki z unikalnym 
ekosystemem. Od kilkunastu lat 
są w coraz lepszej kondycji. Wra-
cają do nich raki i gatunki ryb nie 
widywane od 30 lat: brzana, koza, 
piskorz. Gromadzą się tysiące 
ptaków. Od Różana do Ostrołęki 
Narew nigdy nie zamarza, poka-
zujemy to gościom z Europy. Są 
zauroczeni. Warto o to jeszcze 
bardziej zadbać – tłumaczy.

Spotkanie w Ostrołęce mia-
ło charakter wstępny, ale przy-
niosło obiecujące zapowiedzi. 
Wicemarszałek Marek Olbryś 
i burmistrz Grzegorz Palka za-
proszą niebawem do Nowogrodu 
przedstawicieli rządu, rządowych 
instytucji, samorządów trzech 
województw (podlaskie, warmiń-
sko – mazurskie i mazowieckie), 
samorządów miast i gmin nad 
Narwią i Pisą.    

- Urzeczywistnienie takiego 
połączenia między Warszawą 
a Piszem z odnogą do Łomży 
byłoby dla nas cennym impulsem 
dla rozwoju, nie tylko turysty-
ki. Chętnie wpiszemy się w taki 
projekt. A nasi mieszkańcy będą 
mieli wspaniałą i bliską alter-
natywę wypoczynku nad prze-
pięknymi rzekami Narwią i Pisą 
– uważa wicemarszałek Marek 
Olbryś.

***
Jak podaje Polska Organiza-

cja Turystyczna na swoim portalu  
www.pot.gov.pl,    „Pisa i Narew 
tworzą niezwykle atrakcyjną 
trasę wodną Polski Północno-
-Wschodniej. To jednocześnie 
szlak tranzytowy łączący Wisłę 
z Krainą Wielkich Jezior Mazur-
skich. Obie rzeki należą do naj-
większych rzek nizinnych w Pol-
sce. Turystyczna przeprawa to 80 
km Pisy i 40 km odcinek Narwi 
od ujścia Pisy w Nowogrodzie 
do Ostrołęki – w sumie 120 km 
cennych przyrodniczo obsza-
rów Puszczy Piskiej (drugi pod 
względem wielkości kompleks 
leśny w Europie), Czartoryskich 
Jałowców (około 180 ha poro-
śniętych tylko jałowcami o różnej 
wielkości). Atrakcje szlaku wod-
nego urozmaicają przez coraz 
lepiej funkcjonującą i coraz bo-
gatszą ofertę kulturową regionu, 
która łączy ze sobą cztery tra-
dycje: Mazur, Kurpiów, Podlasia 
i Mazowsza”.  

Czy na Narwi i Pisie  
może znów być biało od żagli?

Łomżyniacy na Pisie, 1959 r.

Zdjęcie z archiwum prywatnego 
Artura Filipkowskiego
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Wasza praca jest naszym bezpieczeń-
stwem - powiedział poseł Lech Antoni 
Kołakowski na Starym Rynku w Łomży. 
Był jednym z uczestników obchodów 
Święta Policji z udziałem reprezen-
tantów komend w Łomży, Grajewie, 
Kolnie i Zambrowie, które miały szcze-
gólny charakter ze względu na100. 
rocznicę utworzenia tej służby przez 
Sejm odrodzonego Państwa.

Swoje uroczystości policjanci 
rozpoczęli w łomżyńskiej Ka-
tedrze od udziału w specjalnej 
Mszy Świętej w intencji pokoleń 
ludzi podejmujących trud dba-
nia o bezpieczeństwo państwa 
i jego obywateli. Kolejna część 
odbyła się już na Starym Ryn-
ku z udziałem funkcjonariuszy 
i zaproszonych gości. Byli wśród 
nich m. in. poseł Lech Antoni 
Kołakowski, nadinspektor Daniel 
Kołnierowicz, komendant wo-
jewódzki policji wraz z zastępcą 
młodszym inspektorem Jackiem 
Tarnowskim, przedstawiciele 
współpracujących z policją służb 
mundurowych, samorządowcy 
(nie było jednak ani prezydenta 
Łomży, ani żadnego z jego dwóch 
zastępców), Agnieszka Muzyk, 
czyli przewodnicząca społecznego 
komitetu, który w ubiegłym roku  
ufundował sztandar Komendzie 
Miejskiej Policji.     

- Uczestniczymy w ważnym 
wydarzeniu przypominającym, że 
zawsze nasza służba była blisko 
społeczeństwa, blisko ludzi. Poli-
cjanci to ślubowali kiedyś i ślubują 
teraz - uczestników powitał  łom-
żyński komendant miejski Marek 
Sienkiewicz. Kilkanaście minut 
później pełnił nadal honory go-
spodarza uroczystego apelu, ale już 
w nowym stopniu - podinspekto-
ra.  Taką samą rangę oficerską 
otrzymał tego dnia także Adam 
Brodowski, zastępca komendanta 
powiatowej w Grajewie.

Jak zresztą podkreślił ko-
mendant Marek Sienkiewcz,  był 

to specjalny dzień odznaczeń, 
awansów, nagród, podzięko-
wań. M. in. Medale Srebrne Za 
Długoletnią Służbę otrzymali 
podinspektor Marek Palecki, ko-
mendant powiatowy w Grajewie 
i komisarz Ryszard Duchnowski, 
zastępca komendanta w Kolnie. 
Z inicjatywy policyjnych związ-
ków zawodowych uhonorowani 
medalami "Krzyża Niepodległo-
ści drugiej klasy" zostali m. in.  
biskup Tadeusz Bronakowski, ka-
pelan łomżyńskiej policji ksiądz 
Radosław Kubeł i kapitan Jan 
Krysiuk z Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień w Łomży oraz 
dwóch  funkcjonariuszy z Kolna. 

Poza odznakami mundu-
rowi otrzymali awanse. Nowe 
oznaczenia na mundurach nosi 
od tego dnia przeszło 120 funk-
cjonariuszy z Łomży, Grajewa, 
Kolna i Zambrowa  (nie wszyscy 
brali udział w uroczystości). Były 
także "prezenty" zbiorowe.  Ko-
menda Miejska Policji w Łomży 
dostała nowiutkiego volkswagena 
patrolowego od Komendy Głów-
nej (- W Komendzie Wojewódz-
kiej takiego nie ma - z lekką 
nutką zazdrości skomentował 

nadinspektor Danie Kołniero-
wicz) oraz defibrylator od związ-
kowców.     

- Od 100 lat jesteśmy for-
macją, która może być dumna ze 
swoje tradycji i osiągnięć - mówił 
komendant Daniel Kołnierowicz, 
który zaczął  od przekazania po-
zdrowień, życzeń i zapewnień 
o życzliwości i pamięci od wi-
ceministra spraw wewnętrznych 
Jarosława Zielińskiego, któremu 
obowiązki nie pozwoliły na udział 
w łomżyńskim apelu. - Kamie-
niem węgielnym etosu naszej 
służby jest pamięć  o funkcjona-
riuszach, którzy złożyli ofiarę ży-
cia w walce o wolność Ojczyzny. 
Nie zapominamy, że największy na 
świecie  policyjny cmentarz znaj-
duje się w Miednoje, czyli jednym 
z miejsc kaźni zbrodni katyńskiej. 
Do tych tradycji nawiązujemy. Bez 
tego nawet najlepiej wyposażone 
komendy i najnowocześniejsze 
radiowozy byłyby puste. Pamięta-
my o tym dla kogo służymy i skąd 
przychodzimy - podkreślił generał.

Wyraził też satysfakcję z da-
nych, które przyniosły najnowsze 
badania: dobre i bardzo dobre 
oceny policji wystawia 75%  an-

kietowanych, a  98% czuje się bez-
piecznie w miejscu zamieszkania. 
Mówił też o materialnych  i sprzę-
towych osiągnięciach programu 
unowocześniania policji i popra-
wiania warunków płacowych.      

- Nie szukajcie patologii wśród 
nas, bo jej nie ma. Dziękuję wam 
za ofiarną służbę, dziękuję że nie 
jesteście obojętni na zło i krzywdę 
także poza służbą. Życzę abyście 
cieszyli się nadal uznaniem spo-
łecznym i opieką boską, a po każ-
dej służbie cali i zdrowi wracali do 
domów - zakończył komendant 
Daniel Kołnierowicz.

Podziękowania i życzenia 
policjantom przekazali również 
poseł Lech Antoni Kołakowski 

i starosta łomżyński Lech Marek 
Szabłowski. 

Uroczystości miały także swój 
akcent, powiedzmy, wizerunko-
wy. Do jednostek policji trafił na 
razie do testowania nowy wzór 
mundurów. W Łomży ubrani 
w nie byli komendant Daniel 
Kołnierowicz i rzecznik KWP, 
nadkomisarz Tomasz Krupa    

- Jest to propozycja łącząca to, 
co mamy teraz z tradycją okresu 
II Rzeczpospolitej, zwłaszcza 
w sferze kolorystyki - granatowy 
kolor -  oraz symboliki, np. gu-
zików, palmetek, wzoru czapki 
z nieco zmodyfikowanym go-
dłem. Jest lżejszy, nosi się świet-
nie - powiedział Tomasz Krupa.      

Święto Policji. Dumni z zaufania ludzi
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Marlena Siok: - Postanowiliście stanąć 
ramię w ramię, by walczyć z nieodpo-
wiedzialnymi zachowaniami i jeszcze 
skuteczniej ratować ludzkie zdrowie 
i życie. Jak ważna jest synergia w wa-
szych działaniach?

Anna Mandziuk: - Tak, jak tu 
siedzimy obok siebie, tak ramię 
w ramię działamy przy  zdarze-
niach drogowych. Spotykamy się 
głównie wtedy, gdy to zdarzenie 
ma już poważne konsekwencje: 
osoby ranne, poważne szkody 
materialne. Usuwamy wspól-
nie skutki zdarzeń. A źródłem 
wszystkiego jest najczęściej błąd 
popełniany przez kierowcę, błąd 
polegający na nieprzestrzeganiu 
bądź nawet lekceważeniu przepi-
sów ruchu drogowego. Z powodu 
takiego błędu jedni ludzie cier-
pią, a inni muszą pracować, by 
chociaż ograniczyć skutki. Stąd 
wziął się pomysł naszych działań. 
Chcemy uświadamiać kierow-
com jak ważna jest ta bezpieczna, 
właściwa jazda oraz kulturalne 
zachowanie na drodze. Szczegól-
nie teraz, w okresie wakacji, gdy 
wypadków – nawet przy dobrych 
warunkach i na prostej drodze – 
jest naprawdę dużo. Komenda 
Głowna Policji uruchomiła takie 
narzędzie, jakim jest Internetowa 
Mapa Wypadków Drogowych. 
Zaczynaliśmy, u progu wakacji, 
z wynikiem „zerowym”. Po kil-
ku tygodniach, w połowie lata, 
jest to już ponad 200 wypadków 
z najtragiczniejszymi konse-
kwencjami. Ta mapa z czarny-
mi punktami naprawdę daje do 
myślenia i każdy kierowca po-
winien na nią uważnie popatrzeć 
i pomyśleć przed wyruszeniem 
w drogę, że bezpieczeństwo jest 
najważniejsze.

M.S: - Pani podkomisarz jakie niebez-
pieczne zachowania najczęściej ob-
serwujecie na drogach?

A.M: - Nic w tej dziedzinie 
nowego: przede wszystkim nad-
mierna prędkość. To przyczyna 
największej liczby ofiar na dro-
dze. Są też niebezpieczne ma-
newry, jak wyprzedzanie, omija-
nie, nieudzielenie pierwszeństwa 
przejazdu, a także niebezpiecz-
ne zachowania na przejściach 
dla pieszych. To główne źródła 

tragedii. Ale są też też zjawiska 
wynikający po prostu z brawury, 
np. jazda „na zderzak”. Kierowca 
przecież musi zachować odstęp 
od poprzedzającego pojazdu, aby 
dać sobie szansę na jakąkolwiek 
reakcję, a przy tym, stylu jazdy 
takiej możliwości nie ma.

M.S: - Panie dyrektorze, to chyba wy 
jesteście tym ogniwem, które może 
potwierdzić, że ta agresja niekoniecz-
nie ma swój finał na drodze... 

Mikołaj Czajkowski: - Re-
prezentuję tę służbę zajmującą 
się osobami, które przeżyły – 
choć, niestety, to szczęście nie 
zawsze dopisuje – i które prze-
wozimy do szpitala. Chciałbym 
jednak bardziej zwrócić uwagę 
na to, że zachowania agresywne 
dostrzegamy już od najwcze-
śniejszych lat życia. Agresja jest 
w domach, szkołach, miejscach 
pracy, miejscach publicznych. 
Nawet media, łącznie z interne-
tem,  przekazują, a czasem kreują 
tego rodzaju wiadomości. Agre-
sja, tak naprawdę jest wszędzie. 
Gdy się z nią spotykamy, znaj-
dujemy potwierdzenie w tym, że 
agresja rodzi agresję. Przesiąkając 
nią stajemy się sami agresywni, 
nie wiedząc nawet o tym. Dlate-
go dzisiaj ramię w ramię, razem 
z policją i strażą, postanowiliśmy 
przeciwdziałać. Zgodnie z naszą 
maksymą medyczną: Lepiej za-
pobiegać niż leczyć. Nie chcemy 
leczyć skutków. Chcemy robić 
wszystko, by je minimalizować. 
Myślę, że będzie to miało jakieś 
odzwierciedlenie w zachowa-
niach społecznych, kiedy uświa-

domimy to uczestnikom ruchu 
drogowego, czyli nam wszystkim. 
Jesteśmy czasami kierowcami, 
czasami pasażerami, którzy de-
nerwują kierowcę, czasami pie-
szymi wbiegającymi na jezdnię 
bez rozejrzenia się, albo pędzimy 
na hulajnogach lub rowerach bez 
zachowania ostrożności. Choć-
by nawet mając pierwszeństwo. 
W ruchu drogowym obowiązuje 
zasada, aby się rozejrzeć i poczuć 
się odpowiedzialnymi nie tylko 
za siebie, ale także za innych. 
Dlatego, widząc sens tej akcji, 
dołączyliśmy do straży i policji, 
bo liczymy na to, że nasze słowa 
będą oddziaływały na społeczeń-
stwo. 

M.S: - Załóżmy jednak, że do niebez-
piecznego zdarzenia już doszło. Służby 
są w drodze. Ale co ze świadkami zda-
rzenia? Czy ta świadomość istoty na-
tychmiastowej pomocy, świadomość 
tego jak wiele od nas zależy i ile mo-
żemy zrobić wzrasta? Czy wciąż są to 
postawy bierne, tłumy obserwatorów?

M.Cz: - Powiedziałbym, że 
są dwie grupy ludzi. Pozytywnym 
aspektem jest to, że w ostatnich 
kilkunastu latach obserwujemy 
coraz częściej współpracę z na-
szymi służbami, to znaczy pomoc 
niesioną przez świadków zda-
rzenia. Druga grupa ludzi jed-
nak robi coś wręcz przeciwnego. 
Aby wylansować się, zdobyć kilka 
więcej lajków, albo – mówiąc po 
polsku – polubień, robią zdjęcia, 
nagrywają filmy zamiast poma-
gać. To nam przeszkadza w pracy, 
a stanowi też zagrożenie dla nich. 
Często stoją wtedy w niewłaści-

wym miejscu i mogą doprowa-
dzić do kolizji.

M.S: - Pozostając przy tych założe-
niach chciałabym zapytać jak to wy-
gląda ze strony strażaków. Dostaje-
cie zgłoszenie, wyjeżdżacie, liczy się 
każda sekunda, staracie się być jak 
najszybciej a tu nagle okazuje się, że 
większość kierowców nie wie jak się 
zachować… 

Krzysztof Milewski: - Chcąc 
pracować ramię w ramię, chcemy 
aby wszystkie służby ratunkowe 
bezkolizyjnie i bezpiecznie doje-
chały do miejsca zdarzenia. Aby 
tak się stało, chcielibyśmy żeby kie-
rowcy nam pomagali tworząc tzw. 
korytarz życia. To proste działania 
polegające na zjechaniu z drogi, aby 
przepuścić pojazdy niezbędne  na 
miejscu zdarzenia, żebyśmy mogli 
szybciej wkroczyć do akcji. Klu-
czowe znaczenie ma tu czas. Gdy 
dojazd mamy utrudniony i trwa 
on dłużej, okazuje się na miejscu, 
że  już nie chodzi tylko o bezpo-
średnie skutki zdarzenia, ale także 
o agresję, która się kumuluje wśród 
uczestników i obserwatorów. Za-
miast pomagać, musimy tłumaczyć 
dlaczego nie przyjechaliśmy szyb-
ciej. Gdyby kierowcy nam poma-
gali, tworząc „korytarz ratunkowy” 
moglibyśmy tego uniknąć.

M.S: - Ministerstwo infrastruktury 
od 1 października chce zobligować 
kierowców do przestrzegania jed-
noznacznych zasad bezpieczeństwa. 
Korytarz życia ma być elementem 
ustawy prawa o ruchu drogowym. 
Myśli Pan, że przyjdzie taki czas, że na 
dźwięk syreny będziemy reagowali 
niemal automatycznie?

K.M: - To bardzo dobry 
projekt, który mówi także, że 
kierowca zbliżający się do miej-
sca zdarzenia będzie już tworzył 
„korytarz”. Nawet jeżeli jeszcze 
nie będzie widział w lusterku 
samochodu uprzywilejowanego. 
Myślę, że to może odegrać dużą 
rolę w nauce właściwego zacho-
wania na drodze i wypracowania 
tak ważnych nawyków. 

M.S: - czyli chodzi o pewien 
automatyzm działania…

K.M.: - Dokładnie tak. Cho-
dzi o odruchowe zachowanie, któ-

re będą też podejmowali kolejni 
kierowcy wiedząc, że lada chwila 
pojawi się samochód ratowniczy.

M.S.: - Chciałaby prosić, abyśmy pozo-
stawili naszych Czytelników ze „złotą 
wskazówką” od każdego z Państwa. 
O czym, powinniśmy szczególnie pa-
miętać, aby dotrzeć szczęśliwie do celu?

A.M.: – Takich rad jest na-
prawdę wiele i możemy nimi 
wypełnić całe wydanie Tygodni-
ka Narew. Pamiętajmy przede 
wszystkim o tym, że na drodze 
nie jesteśmy jedynymi uczestni-
kami ruchu. Są też inni, którzy 
chcą bezpiecznie dojechać do celu. 
Moja podstawowa rada – jako 
policjanta – to przestrzeganie 
przepisów ruchu drogowego. Ale 
jeszcze do tego dołożę rozwagę, 
wyobraźnię, kulturalne zachowa-
nie. W naszych czasach, gdy ruch 
jest naprawdę duży, potrzeba wiele 
cierpliwości. Szczególnie w okre-
sie wakacyjnym spotykamy się 
z utrudnieniami na drodze, korka-
mi, tamowaniem ruchu, szczegól-
nie przed skrzyżowaniami. Ruch 
jest większy. Wykażmy się zrozu-
mieniem, poczekajmy te 5 czy 10 
minut. Ten ruch z pewnością zrobi 
się płynniejszy. Nie denerwujmy 
siebie i innych, a już na pewno nie 
gestami czy wulgarnymi słowami. 
Trochę wyrozumiałości i kultural-
nego zachowania życzę wszystkim 
kierowcom na wakacyjne podróże.  

K.M: - Widząc pojazd 
uprzywilejowany, zjedźmy na 
bok, dajmy też przykład innym 
kierowcom, żeby służby mogły 
bezpiecznie i szybko nieść pomoc 
i ratować życie.

M.Cz: - Odłóżmy telefon ko-
mórkowy wsiadając „za kółko”. 
Często rozmawiając  zapominamy 
o tym, co robimy, uwaga jest rozpro-
szona i popełniamy najwięcej błę-
dów. Obserwuję sytuację na drodze 
z przedniego siedzenia ambulansu: 
większość kierowców, którzy nie 
ustępują nam pierwszeństwa, ma te-
lefon przy uchu. To jest także prze-
kroczenie przepisów kodeksu ruchu 
drogowego. A jeżeli chodzi o agre-
sję, gdy czujemy, że jesteśmy wzbu-
rzeni, nie siadajmy za kierownicę. 

Obejrzyj na www.narew.info 
i w Telewizji Narew

Ramię w ramię przeciwko  
agresji i brawurze na drogach

To właśnie oni jako pierwsi spotykają się z miejscach, w których dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń, by ratować ludzkie życie i zdrowie. Aby uświadomić, jak 
tragiczna w skutkach może być agresja i brawura na drogach postanowili uruchomić kampanię. "Ramię w ramię, przeciwko agresji i brawurze na drogach", to 
wspólne działania policji, straży i pogotowia ratunkowego. A o ich szczegółach, Marlenie Siok opowiadają: podkomisarz Anna Mandziuk, pełniąca obowiązki 
zastępcy naczelnika wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, młodszy brygadier Krzysztof Milewski, zastępca dowódcy JRG Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży i Mikołaj Czajkowski, zastępca dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży



Świetnie zrealizowany,  
pełen zwrotów akcji  

okultystyczny thriller.
Kevin Lomax (Keanu Reeves), skoń-

czył prawo, został prokuratorem, później 
stał się znanym obrońcą. Nigdy nie przegrał 
żadnej sprawy.Tuż po ogłoszeniu wygra-
nej w sprawie nauczyciela-pedofila, wielka 
firma adwokacka w Nowym Jorku oferuje 
mu prestiżowe zajęcie, godziwe uposażenie, 
luksusowe mieszkanie, samochód i wiele 
innych dodatkowych atrakcji. Kevin nama-
wia żonę Mary Ann (Charlize Theron) na 
przeprowadzkę i wkrótce przenosi się do 
Nowego Jorku. 

W eleganckim, przytłaczającym wiel-
kością biurze, wyposażonym według wska-
zówek najlepszych projektantów wnętrz, 
mieści się firma, która pracuje jak dosko-
nale naoliwiona maszyna. Na jej czele stoi 
tajemniczy, co najmniej dziwny w obyciu, 
despotyczny i charyzmatyczny szef John 
Milton (Al Pacino) . Kim jest naprawdę? 
Jego życiowa maksyma wywołuje dreszcz 
przerażenia: „Próżność, mój ulubiony 
grzech…". Z pozoru jest miły, szczery do 
bólu, ale wzbudza strach. 

Lomax nie dostrzega tego, co od pierw-
szych chwil pobytu w Nowym Jorku czuje 
jego żona. Ta, zamiast cieszyć się aparta-
mentem, kupowaniem mebli i modnych 
ciuchów oraz ploteczkami z sąsiadkami, 
których mężowie też pracują w tej samej 
firmie prawniczej, ma złe przeczucia. Boi się 
o siebie, męża i ich przyszłość. Ma dziwne 
wizje, dręczą ją koszmary.

Milton stawia przed nowym pracow-
nikiem całkiem niestandardowe zadania… 
Kevin broni jednego z najbardziej wpły-
wowych klientów firmy. Bogaty biznesmen 
(Craig T. Nelson), potentat na rynku nieru-
chomości, został oskarżony o potrójne mor-
derstwo. Kevin wybronił go, chociaż dosko-
nale wiedział, że jego klient jest winny. 

Gdy mentor i opiekun, Milton, na-
dal powtarza mu, że życie należy do tych, 
którzy potrafią się nim rozkoszować, Kevin 
zaczyna wątpić. Wkrótce do Nowego Jorku 
przyjeżdża w odwiedziny jego matka, ko-
bieta wierząca i praktykująca. Kevin dowia-
duje się od niej...

Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma nic 
gorszego niż spełnienie najskrytszych ma-
rzeń – pisze Karolina Korwin Piotrowska. 
Można wtedy stracić grunt pod nogami, 
a nawet zwariować. A już na pewno trud-
no sobie poradzić z samym sobą, z nowymi 
okolicznościami, rodziną i większymi wpły-
wami na konto…

Czy to jest wybitny film? Powiedzmy 
szczerze, że nie zmienił historii kina. Czy 
dobrze się go ogląda? Tak, doskonale, bo to 
kino rozrywkowe najwyższej próby, pięknie 
i sugestywnie sfilmowane przez Andrze-

ja Bartkowiaka, bardzo dobrze zagrane, 
przede wszystkim przez Ala Pacino w roli 
Johna Miltona. Jako Lomax wystąpił Ke-
anu Reeves. Jest taki, jak trzeba, czyli sek-
sowny, przystojny i przekonujący– ocenia 
Karolina Korwin-Piotrowska. W jego 
żonę wcieliła się prześliczna Charlize The-
ron. Zadanie postawiono przed nią trudne, 
bo jej bohaterka przez cały film balansuje 
na granicy histerii, zmaga się z tym, że nikt 
jej nie wierzy. Całość udanie wyreżysero-
wał Taylor Hackford.

Scenariusz filmu powstał na moty-
wach powieści Andrew Neidermana. To 
doskonały obraz współczesnego czło-
wieka. Zagubionego w pogoni za sławą, 
karierą, pieniędzmi, zaślepionego próż-
nością. W dążeniu do upragnionego suk-
cesu porzuca wszelkie wartości życiowe, 
tj. przyjaźń, wsparcie, miłość i oddanie. 
Film to również obraz współczesnego 
świata, pełnego bezwzględnych wobec 
siebie ludzi. 

Postać Szatana intrygowała twórców 
filmowych od zawsze. Motyw ten jest sta-
le obecny w historii kina. Diabeł pojawia-
jący się w rozmaitych filmach miał przede 
wszystkim przerażać, wywoływać strach 
u widzów. W dziele Taylora Hackforda 
jest jednak inaczej. Nie zobaczymy tu po-
tworów nagle wyskakujących z ciemności, 
nie ujrzymy przerażających obrazów. Sza-
tan to czarujący i przystojny mężczyzna, 
bardzo inteligentny i tajemniczy. Dobrze 
zna człowieka, jego wady i pragnienia, 
potrafi nim manipulować, jednakże daje 
mu wolną wolę, moc decydowania o wła-
snym losie. 

Pewnie nie wiesz...
Przygotowując się do roli, Charlize 

Theron przez 3 miesiące spędzała godzinę 
dziennie z psychoterapeutą, aby „ćwiczyć 
schizofrenię".

Al Pacino odrzucał rolę Miltona aż pięć 
razy zanim się zgodził.

Aby przygotować się do swojej roli, Ke-
anu Reeves pracował przez jakiś czas z ad-
wokatami w Nowym Jorku, obserwował 
i uczył się ich zachowań.

Prywatne mieszkanie wielopoziomowe 
Donalda J. Trumpa w Trump Tower (dziś 
prezydenta USA) to w filmie  apartament 
Alexa Cullena (gra go Craig T. Nelson)

W czasie kręcenia filmu Keanu Reeves 
miał 31 lat, a Charlize Theron 21 lat.

Po zakończeniu kręcenia sceny Daniela 
Oreskesa (Arnold), w której kaszle gwał-
townie przez kilka minut, cała ekipa na-
grodziła go oklaskami.

Adwokat diabła
TVN piątek 22.50
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Szatan zna nasze słabości
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"Myślę, że osiąganie dna przez osobę 
uzależnioną  i jej rodzinę jest cza-
sami nieodzowne. I im ten alkohol  
jest droższy, tym to dno - także ma-
terialne - będzie szybciej. Tolerancja 
jest dobra  sprawach drugorzędnych, 
w głównych nie możemy się jej pod-
dać. Nie możemy akceptować rzeczy 
niegodnych". Wielu  nieprostych 
refleksji wysłuchali uczestnicy łom-
żyńskiego spotkania z redaktorem 
Rafałem Porzezińskim, twórcą m. in. 
telewizyjnego programu "Ocaleni" .

Droga do wyzwolenia 
Dziennikarz, terapeuta  uza-

leżnień, były szef Programu 
I Polskiego Radia przyjechał 
do Łomży kilka dni przed roz-
poczęciem kolejnego Miesiąca 
Abstynencji na zaproszenie bi-
skupa Tadeusza Bronakowskiego, 
przewodniczącego Zespołu Kon-
ferencji Episkopatu Polski ds. 
Apostolstwa Trzeźwości i Osób 
Uzależnionych oraz Agnieszki 
Muzyk, socjolog, znanej z przed-
sięwzięć i publikacji dotyczących 
uzależnień. W Centrum Kultury 
przy Szkoła Katolickich zgroma-
dziło się w pogodny wakacyjny 
wieczór wielu słuchaczy.

- Bardzo cieszę się, że mieli-
śmy okazję gości w Łomży Ra-
fała Porzezińskiego. Wybrzmiało 
podczas spotkania wiele kwestii 
ważnych dla mieszkańców na-
szego miasta w wymiarze  oso-
bistym, rodzin i całej naszej spo-
łeczności lokalnej. Wielokrotnie 
miałam okazję słuchać naszego  
gościa nie tylko w programach 
telewizyjnych i radiowych, ale 
także na żywo i od razu wiedzia-
łam organizując to spotkania, że 
będzie w stanie trafić do każdego, 
kto ma problemy, pokazać dro-
gę do wyzwolenia - powiedziała 
Agnieszka Muzyk.

Rafał Porzeziński rzeczywi-
ście porwał uczestników swoimi 
przemyśleniami. Nieprostymi 
w wielu momentach wnioskami 
i spostrzeżeniami.

- Kluczowe w tej drodze ku 
wolności jest to, żeby uznać, że 
"mam problem". Tu jest ogrom-
ne pole do działania dla bliskich: 
żeby nie ponosić konsekwencji 
za osobę pijącą, nie usprawiedli-
wiać jej, nie leczyć kaca, nie kła-
mać za nią, nie spłacać długów. 
Muszą być twarde granice miło-
ści, aby szybko ta osoba zobaczy-
ła, że jest problem. Bez uznania, 
poddania się, nie będzie żadne-
go procesu uwalniania, żadnej 
zmiany, żadnej motywacji. Osoba 
w kryzysie, uzależniona, nie jest 

wrażliwa na ból osoby bliskiej, 
nawet na miłość. Ona nie chce 
tej miłości. Chce naiwności i pie-
niędzy. Chce  wpaść w objęcia 
tej kochanki, którą jest alkohol, 
hazard, narkotyk czy cokolwiek 
innego i się w tym uścisku zatra-
cić. Można powiedzieć, że osoba 
uzależniona jest śmiertelnie za-
kochana w tym swoim śmiertel-
nym wrogu. Dlatego stawianie 
granic, mądre dawanie wsparcia 
osobie uzależnionej jest kluczo-
we, żeby w ogóle ona zaczęła 
chcieć wychodzić na wolność. Je-
żeli nie będziemy budować relacji 
w rodzinach, jeżeli nie będziemy 
spędzać czasu z naszymi dziećmi, 
a zamiast tego będziemy gapić 
się w smartfony telewizory czy 
siedzieć w pracy, to nic nie po-
może. Najlepszą profilaktyką jest 
miłość realizowana w rodzinie , 
wspólne spędzanie czasu, pasje. 
To jest bardzo dobry element za-
pobiegania, aby dziecko nie za-
częło szukać szczęścia tam, gdzie 
go nie ma. Jeżeli dziecko jest 
szczęśliwe w relacji z tobą, jeżeli  
wie, że ma wsparcie, że nie musi 
nawet chować swoich błędów 
(które niewątpliwie się zdarzają), 
to jest ogromne prawdopodo-
bieństwo, że nie będzie szukało 
znieczulaczy, mechanizmów czy 
substancji do regulowania samo-

poczucia. Jeżeli jesteś w relacji, 
jeżeli kochasz to jest najlepsza 
profilaktyka. Nie ma lepszej - 
tłumaczył Rafał Porzeziński.

Jego zdaniem aberracją jest 
niezwykle łatwa dostępność i ni-
ska cena alkoholu. 

- Alkohol sam nas za gardło 
nie chwyci, ale jeśli jest wszech-
obecny...  Jeszcze tylko w szko-
łach brakuje budek z piwem. 
Bezalkoholowym na początek - 
ironizował Rafał Porzeziński. 

Koalicja i sierpień
Spotkanie miało także swój 

bardzo lokalny wątek. Niedawno 
Rada Miejska Łomży zdecydo-
wała przewagą jednego zaledwie 
głosu o zwiększeniu liczby punk-
tów sprzedaży alkoholu. Jak za-
powiedział radny Tadeusz Kowa-
lewski, naukowiec łomżyńskiej 
PWSIiP, uchwala będzie zaskar-
żona  do organów nadzorczych. 

- Miasto Łomża to przede 
wszystkim ludzie i ich świado-
mość, czyli to, co pozwala im 
patrzeć w przyszłość, wspólnota 
myśli i ideałów. Trzeba  odpo-
wiedzieć na pytania: czy są osoby, 
które zechcą zamieszkać w na-
szym mieście, czy skłonne będą 
namawiać też dzieci i wnuki do 
pozostania w naszym mieście dla 
ich własnego rozwoju. Aby to 

mogło zaistnieć, potrzebne jest 
trzeźwe patrzenie w przyszłość, 
Nie takie, które opiera się  na 
podstawie handlu używkami, ale 
takie, która powoduje, że potra-
fimy ze sobą rozmawiać i współ-
pracować. – twierdzi Tadeusz 
Kowalewski.   

Nie zabrakło także nawiązań 
do rozpoczynającego się już zaraz 
sierpnia, Miesiąca Abstynencji.                

- Chyba tylko w Polsce Ko-
ściół stawia próbę abstynencji 
w miesiącu wakacyjnym, kiedy to 
jest szczególnie trudne. Młodzież 
wtedy bada granice wolności 
i podejmuje wszelkiego rodzaju 
ryzykowne inicjacje. Dużo ła-
twiej jest nie pić w Wielkim Po-
ście - mówił Rafał Porzeziński.

Biskup Tadeusz Bronakowski 
podkreślił, że sierpień to w pol-
skiej tradycji miesiąc wielu waż-
nych wydarzeń. 

- Przypomnę tylko Powsta-
nie Warszawskie, Bitwę War-
szawską, ale także - w pewnym 
sensie - odzyskanie wolności po 
powstaniu Solidarności w 1980 
roku. Sierpień to także ważne 
uroczystości Maryjne. Dlate-
go od czasów kardynała Stefana 
Wyszyńskiego ten miesiąc jest 
propozycją dla wszystkich Pola-
ków, aby był nie tylko miesiącem 
trzeźwości, bo trzeźwość oznacza 
zawsze i wszędzie umiarkowa-
ne sięganie po alkohol, rzadkie 
i w ilościach wręcz symbolicz-
nych, ale czasem całkowitej abs-
tynencji. Wymaga tego trudna 
sytuacja w naszej ojczyźnie, nad-
używanie alkoholu przez wielu 
Polaków. Wiemy, że jest w Polsce 

około 5 milionów abstynentów, 
ale ta propozycja dotyczy wszyst-
kich, którzy w sposób nieumiar-
kowany, ryzykowny i szkodliwy 
spożywają alkohol. W tym roku 
hasło które na sierpień adresuje-
my zwłaszcza do ludzi młodych 
brzmi "Młodzi, trzeźwi i wolni". 
Musimy wszakże pamiętać, że do 
18 roku życia zachowanie cnoty 
trzeźwości, całkowitej abstynen-
cji nie powinno budzić żadnych 
wątpliwości. Musimy zadbać 
o to, aby doprowadzić do spadku 
spożycia alkoholu. Statystyki są 
dramatyczne: około miliona osób 
uzależnionych, cztery miliony 
pije ryzykownie i szkodliwie, 
a spożycie alkoholu zbliża się już 
do 11 litrów na głowę statystycz-
nego Polaka. To dwa razy więcej 
niż średnia światowa.  Z całego 
serca zachęcam i proszę, aby ten 
miesiąc przeżyć w sposób bardzo 
wyjątkowy. By był to czas próby 
i odpowiedzi: czy naprawdę je-
stem człowiekiem wolnym. Jeżeli 
tak, to stać mnie na to, aby prze-
żyć ten czas w całkowitej absty-
nencji - powiedział przewodni-
czący Zespołu KEP do spraw 
Apostolstwa Trzeźwości i Osób 
Uzależnionych.   

Agnieszka Muzyk wyraziła 
podczas spotkania nadzieję, że 
będzie ono początkiem nowej 
inicjatywy.

- Jestem przekonana, że to 
początek tworzenia w Łom-
ży "Koalicji Trzeźwościowej" - 
stwierdziła. 

Relacja w Telewizji Narew 
i na www.narew.info

Koalicja Trzeźwościowa w Łomży.  
Muszą być twarde granice miłości 

Rafał Porzeziński umie nawet z niełatwymi prawdami 
o uzależnieniach trafić do słuchaczy

Dr Agnieszka Barbara Muzyk znana jest w Łomży z inicjatyw dotyczących 
trzeźwości



Świetnie zrealizowany,  
pełen zwrotów akcji  

okultystyczny thriller.
Kevin Lomax (Keanu Reeves), skoń-

czył prawo, został prokuratorem, później 
stał się znanym obrońcą. Nigdy nie przegrał 
żadnej sprawy.Tuż po ogłoszeniu wygra-
nej w sprawie nauczyciela-pedofila, wielka 
firma adwokacka w Nowym Jorku oferuje 
mu prestiżowe zajęcie, godziwe uposażenie, 
luksusowe mieszkanie, samochód i wiele 
innych dodatkowych atrakcji. Kevin nama-
wia żonę Mary Ann (Charlize Theron) na 
przeprowadzkę i wkrótce przenosi się do 
Nowego Jorku. 

W eleganckim, przytłaczającym wiel-
kością biurze, wyposażonym według wska-
zówek najlepszych projektantów wnętrz, 
mieści się firma, która pracuje jak dosko-
nale naoliwiona maszyna. Na jej czele stoi 
tajemniczy, co najmniej dziwny w obyciu, 
despotyczny i charyzmatyczny szef John 
Milton (Al Pacino) . Kim jest naprawdę? 
Jego życiowa maksyma wywołuje dreszcz 
przerażenia: „Próżność, mój ulubiony 
grzech…". Z pozoru jest miły, szczery do 
bólu, ale wzbudza strach. 

Lomax nie dostrzega tego, co od pierw-
szych chwil pobytu w Nowym Jorku czuje 
jego żona. Ta, zamiast cieszyć się aparta-
mentem, kupowaniem mebli i modnych 
ciuchów oraz ploteczkami z sąsiadkami, 
których mężowie też pracują w tej samej 
firmie prawniczej, ma złe przeczucia. Boi się 
o siebie, męża i ich przyszłość. Ma dziwne 
wizje, dręczą ją koszmary.

Milton stawia przed nowym pracow-
nikiem całkiem niestandardowe zadania… 
Kevin broni jednego z najbardziej wpły-
wowych klientów firmy. Bogaty biznesmen 
(Craig T. Nelson), potentat na rynku nieru-
chomości, został oskarżony o potrójne mor-
derstwo. Kevin wybronił go, chociaż dosko-
nale wiedział, że jego klient jest winny. 

Gdy mentor i opiekun, Milton, na-
dal powtarza mu, że życie należy do tych, 
którzy potrafią się nim rozkoszować, Kevin 
zaczyna wątpić. Wkrótce do Nowego Jorku 
przyjeżdża w odwiedziny jego matka, ko-
bieta wierząca i praktykująca. Kevin dowia-
duje się od niej...

Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma nic 
gorszego niż spełnienie najskrytszych ma-
rzeń – pisze Karolina Korwin Piotrowska. 
Można wtedy stracić grunt pod nogami, 
a nawet zwariować. A już na pewno trud-
no sobie poradzić z samym sobą, z nowymi 
okolicznościami, rodziną i większymi wpły-
wami na konto…

Czy to jest wybitny film? Powiedzmy 
szczerze, że nie zmienił historii kina. Czy 
dobrze się go ogląda? Tak, doskonale, bo to 
kino rozrywkowe najwyższej próby, pięknie 
i sugestywnie sfilmowane przez Andrze-

ja Bartkowiaka, bardzo dobrze zagrane, 
przede wszystkim przez Ala Pacino w roli 
Johna Miltona. Jako Lomax wystąpił Ke-
anu Reeves. Jest taki, jak trzeba, czyli sek-
sowny, przystojny i przekonujący– ocenia 
Karolina Korwin-Piotrowska. W jego 
żonę wcieliła się prześliczna Charlize The-
ron. Zadanie postawiono przed nią trudne, 
bo jej bohaterka przez cały film balansuje 
na granicy histerii, zmaga się z tym, że nikt 
jej nie wierzy. Całość udanie wyreżysero-
wał Taylor Hackford.

Scenariusz filmu powstał na moty-
wach powieści Andrew Neidermana. To 
doskonały obraz współczesnego czło-
wieka. Zagubionego w pogoni za sławą, 
karierą, pieniędzmi, zaślepionego próż-
nością. W dążeniu do upragnionego suk-
cesu porzuca wszelkie wartości życiowe, 
tj. przyjaźń, wsparcie, miłość i oddanie. 
Film to również obraz współczesnego 
świata, pełnego bezwzględnych wobec 
siebie ludzi. 

Postać Szatana intrygowała twórców 
filmowych od zawsze. Motyw ten jest sta-
le obecny w historii kina. Diabeł pojawia-
jący się w rozmaitych filmach miał przede 
wszystkim przerażać, wywoływać strach 
u widzów. W dziele Taylora Hackforda 
jest jednak inaczej. Nie zobaczymy tu po-
tworów nagle wyskakujących z ciemności, 
nie ujrzymy przerażających obrazów. Sza-
tan to czarujący i przystojny mężczyzna, 
bardzo inteligentny i tajemniczy. Dobrze 
zna człowieka, jego wady i pragnienia, 
potrafi nim manipulować, jednakże daje 
mu wolną wolę, moc decydowania o wła-
snym losie. 

Pewnie nie wiesz...
Przygotowując się do roli, Charlize 

Theron przez 3 miesiące spędzała godzinę 
dziennie z psychoterapeutą, aby „ćwiczyć 
schizofrenię".

Al Pacino odrzucał rolę Miltona aż pięć 
razy zanim się zgodził.

Aby przygotować się do swojej roli, Ke-
anu Reeves pracował przez jakiś czas z ad-
wokatami w Nowym Jorku, obserwował 
i uczył się ich zachowań.

Prywatne mieszkanie wielopoziomowe 
Donalda J. Trumpa w Trump Tower (dziś 
prezydenta USA) to w filmie  apartament 
Alexa Cullena (gra go Craig T. Nelson)

W czasie kręcenia filmu Keanu Reeves 
miał 31 lat, a Charlize Theron 21 lat.

Po zakończeniu kręcenia sceny Daniela 
Oreskesa (Arnold), w której kaszle gwał-
townie przez kilka minut, cała ekipa na-
grodziła go oklaskami.

Adwokat diabła
TVN piątek 22.50

HALO TV NA WEEKEND 2–4.08
Adwokat diabła

Szatan zna nasze słabości
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TV Puls piątek 16.00

Thriller. Kiedy Gina Wright dowiaduje się, że winnym 

śmierci jej rodziców jest zamożny kontrahent Parker 

Randall, postanawia sama wymierzyć sprawiedliwość. 

Kobieta zatrudnia się jako niania dla jego przybranego 

syna, by móc być bliżej swojego wroga. Czy uda jej się 

zrealizować plan?

Okrucieństwo  
nie do przyjęcia

TVN7 sobota 20.00

Komedia. Kolekcjonerka bogatych mężów postanawia 

pogrążyć słynnego adwokata – przyczynę jej porażki 

podczas sprawy rozwodowej. Oboje zastawiają na siebie 

pułapki, nie wiedząc, że u podłoża intryg leży... miłość. 

Dziedzictwo krwi
TV Puls sobota 20.00

Film akcji. Po wyjściu z więzienia John Link wiedzie 

spokojne, pustelnicze życie, stroniąc od problemów. 

Pewnego dnia w jego drzwiach staje 17-letnia córka, 

której nie widział od wielu lat. Ścigana przez członków 

meksykańskiego gangu narkotykowego dziewczyna ma 

nadzieję, że ojciec wybawi ją z kłopotów.

Selekcja
TV4 niedziela 20.00

Kryminalny. Do rezydencji bogatego biznesmena włamują 

się bandyci. O ostrzeżenie przestępców i współpracę 

z mafią zostaje oskarżony młody komandos, Wojtek 

Niedźwiedzki. Czasu na jego uratowanie jest bardzo mało.

Maratończyk
TVP2 niedziela 23.25

Kryminalny. Student historii, zapalony maratończyk 

(Dustin Hoffman), przypadkiem zostaje uwikłany 

w morderczą intrygę uknutą przez hitlerowskiego 

zbrodniarza Christophera Hessa, ukrywającego się pod 

nazwiskiem Szell.

Rodzice państwa młodych i uroczystości zaślu-
bin to wdzięczny obiekt żartów i kopalnia pomysłów 
dla scenarzystów. Właśnie taki jest ten film. 

Grecka rodzina Portokalos mieszka w USA, 
ale nadal kultywuje rodzime tradycje. Mają małą 
restaurację, w której pracuje ich córka Toula (Nia 
Vardalos). W wieku 30 lat wciąż pozostaje nieza-
mężna. Po ukończeniu kursu komputerowego rzuca 
pracę kelnerki i przyjmuje posadę w biurze podróży 
swojej ciotki. Ma nową fryzurę, rezygnuje ze szpe-
cących ją okularów, zaczyna się malować, kupuje 
modne ubrania. Pewnego dnia dziewczyna poznaje 
w firmie przystojnego Iana Millera ( John Corbett) 
i zakochuje się w nim z wzajemnością. Ian ma jedną 
poważną wadę – nie jest Grekiem.

Pewnie nie wiesz...
To najbardziej dochodowa komedia wszech cza-

sów. Film zarobił w kinach na całym świecie prawie 
400 milionów dolarów, a kosztował tylko 5 milionów.

Cała rodzina Touli na przyjęciu weselnym to 
w rzeczywistości krewni odtwórczyni głównej roli, 
Nii Vardalos. 

Nia Vardalos: „z kateringiem nie było żadnych 
problemów. Film był kręcony w Kanadzie, ale ile-
kroć lokalni greccy restauratorzy dowiadywali się 
o tym, przysyłali nam na plan mnóstwo darmowego 
jedzenia”.

Moje wielkie greckie wesele
TVP Kultura piątek 20.20, 

niedziela 13.15

Miłość  
z przeszkodami

Ugotowany

Znów na szczycie
W filmie świetnie widać kontrast między bru-

talnymi realiami restauracyjnej kuchni, a urodą i wy-
sublimowaniem powstających w niej dań. Z jednej 
strony pot, przekleństwa i przypalone gary. Z drugiej 
– misterne dzieła sztuki ułożone na połyskujących 
talerzach.

Jeszcze trzy lata temu bohater filmu, Adam Jones 
(Bradley Cooper), miał wszystko. Charyzmatyczny 
szef kuchni w młodym wieku zyskał rozgłos jako 
guru paryskich restauratorów.

Nie udźwignął jednak ciężaru sławy, zniknął 
z pierwszych stron gazet i przepadł bez wieści. In-
tensywny tryb życia spowodował, że przeżył załama-
nie i zaszył się w Nowym Orleanie, gdzie w barze 
sortował ostrygi. 

Teraz pragnie zacząć wiele spraw od nowa. Wol-
ny od uzależnień, jak narkotyki i szybka jazda samo-
chodem, wraca do biznesu. Postanawia wypróbować 
swych sił w samym sercu kulinarnego Londynu. Nie 
rezygnuje z marzeń o najlepszym lokalu w mieście. 
Droga do zdobycia upragnionej trzeciej gwiazdki 
Michelina jest jednak wyboista i długa. 

Pewnie nie wiesz...
Bradley Cooper twierdził, że wszystkie dania 

aktorzy przygotowywali naprawdę. Szefowie kuchni 
znanych restauracji zostali obsadzeni w rolach pomo-
cy kuchennych, by obserwować i w razie konieczności 
korygować poczynania aktorów. Bradley trenował 
w londyńskiej restauracji Gordona Ramsay’a, która 
ma trzy gwiazdki Michelina.

Bradley Cooper (ur. 1975) nie pije alkoholu od 
dwudziestego dziewiątego roku życia.

Ugotowany 
TVP1 sobota 22.35

Moje 
wielkie 

greckie wesele
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TV Puls piątek 16.00

Thriller. Kiedy Gina Wright dowiaduje się, że winnym 

śmierci jej rodziców jest zamożny kontrahent Parker 

Randall, postanawia sama wymierzyć sprawiedliwość. 

Kobieta zatrudnia się jako niania dla jego przybranego 

syna, by móc być bliżej swojego wroga. Czy uda jej się 

zrealizować plan?

Okrucieństwo  
nie do przyjęcia

TVN7 sobota 20.00

Komedia. Kolekcjonerka bogatych mężów postanawia 

pogrążyć słynnego adwokata – przyczynę jej porażki 

podczas sprawy rozwodowej. Oboje zastawiają na siebie 

pułapki, nie wiedząc, że u podłoża intryg leży... miłość. 

Dziedzictwo krwi
TV Puls sobota 20.00

Film akcji. Po wyjściu z więzienia John Link wiedzie 

spokojne, pustelnicze życie, stroniąc od problemów. 

Pewnego dnia w jego drzwiach staje 17-letnia córka, 

której nie widział od wielu lat. Ścigana przez członków 

meksykańskiego gangu narkotykowego dziewczyna ma 

nadzieję, że ojciec wybawi ją z kłopotów.

Selekcja
TV4 niedziela 20.00

Kryminalny. Do rezydencji bogatego biznesmena włamują 

się bandyci. O ostrzeżenie przestępców i współpracę 

z mafią zostaje oskarżony młody komandos, Wojtek 

Niedźwiedzki. Czasu na jego uratowanie jest bardzo mało.

Maratończyk
TVP2 niedziela 23.25

Kryminalny. Student historii, zapalony maratończyk 

(Dustin Hoffman), przypadkiem zostaje uwikłany 

w morderczą intrygę uknutą przez hitlerowskiego 

zbrodniarza Christophera Hessa, ukrywającego się pod 

nazwiskiem Szell.

Rodzice państwa młodych i uroczystości zaślu-
bin to wdzięczny obiekt żartów i kopalnia pomysłów 
dla scenarzystów. Właśnie taki jest ten film. 

Grecka rodzina Portokalos mieszka w USA, 
ale nadal kultywuje rodzime tradycje. Mają małą 
restaurację, w której pracuje ich córka Toula (Nia 
Vardalos). W wieku 30 lat wciąż pozostaje nieza-
mężna. Po ukończeniu kursu komputerowego rzuca 
pracę kelnerki i przyjmuje posadę w biurze podróży 
swojej ciotki. Ma nową fryzurę, rezygnuje ze szpe-
cących ją okularów, zaczyna się malować, kupuje 
modne ubrania. Pewnego dnia dziewczyna poznaje 
w firmie przystojnego Iana Millera ( John Corbett) 
i zakochuje się w nim z wzajemnością. Ian ma jedną 
poważną wadę – nie jest Grekiem.

Pewnie nie wiesz...
To najbardziej dochodowa komedia wszech cza-

sów. Film zarobił w kinach na całym świecie prawie 
400 milionów dolarów, a kosztował tylko 5 milionów.

Cała rodzina Touli na przyjęciu weselnym to 
w rzeczywistości krewni odtwórczyni głównej roli, 
Nii Vardalos. 

Nia Vardalos: „z kateringiem nie było żadnych 
problemów. Film był kręcony w Kanadzie, ale ile-
kroć lokalni greccy restauratorzy dowiadywali się 
o tym, przysyłali nam na plan mnóstwo darmowego 
jedzenia”.

Moje wielkie greckie wesele
TVP Kultura piątek 20.20, 

niedziela 13.15

Miłość  
z przeszkodami

Ugotowany

Znów na szczycie
W filmie świetnie widać kontrast między bru-

talnymi realiami restauracyjnej kuchni, a urodą i wy-
sublimowaniem powstających w niej dań. Z jednej 
strony pot, przekleństwa i przypalone gary. Z drugiej 
– misterne dzieła sztuki ułożone na połyskujących 
talerzach.

Jeszcze trzy lata temu bohater filmu, Adam Jones 
(Bradley Cooper), miał wszystko. Charyzmatyczny 
szef kuchni w młodym wieku zyskał rozgłos jako 
guru paryskich restauratorów.

Nie udźwignął jednak ciężaru sławy, zniknął 
z pierwszych stron gazet i przepadł bez wieści. In-
tensywny tryb życia spowodował, że przeżył załama-
nie i zaszył się w Nowym Orleanie, gdzie w barze 
sortował ostrygi. 

Teraz pragnie zacząć wiele spraw od nowa. Wol-
ny od uzależnień, jak narkotyki i szybka jazda samo-
chodem, wraca do biznesu. Postanawia wypróbować 
swych sił w samym sercu kulinarnego Londynu. Nie 
rezygnuje z marzeń o najlepszym lokalu w mieście. 
Droga do zdobycia upragnionej trzeciej gwiazdki 
Michelina jest jednak wyboista i długa. 

Pewnie nie wiesz...
Bradley Cooper twierdził, że wszystkie dania 

aktorzy przygotowywali naprawdę. Szefowie kuchni 
znanych restauracji zostali obsadzeni w rolach pomo-
cy kuchennych, by obserwować i w razie konieczności 
korygować poczynania aktorów. Bradley trenował 
w londyńskiej restauracji Gordona Ramsay’a, która 
ma trzy gwiazdki Michelina.

Bradley Cooper (ur. 1975) nie pije alkoholu od 
dwudziestego dziewiątego roku życia.

Ugotowany 
TVP1 sobota 22.35

Moje 
wielkie 

greckie wesele

Bardzo poszukiwany człowiek

Ofiara czy terrorysta?
10 lat po atakach na World Trade Center służby wywiadowcze świata na-

dal tropią groźnych islamistów. W Hamburgu, uznawanym za jedną z głów-
nych siedzib terrorystów, działa ekspert ds. terroryzmu Günter Bachmann 
(Philip Seymour Hoffman). 

W mieście pojawia się młody, skrajnie wycieńczony Czeczen, który wzbu-
dza zainteresowanie kontrwywiadu niemieckiego oraz brytyjskiego. Mężczy-
zna rości sobie prawo do gigantycznej fortuny zdeponowanej przed laty w pry-
watnym banku Tommy'ego Brue'a (Willem Dafoe). Bachmann postanawia 
wprowadzić w życie ryzykowny plan, by przekonać się, czy pieniądze Czecze-
na staną się źródłem finansowania nielegalnych działań.

Pomimo tego, że na ekranie nie ma efektownych strzelanin i wartkiej akcji, 
trudno odejść od telewizora. Nie akcja jest jednak tu ważna, ale podglądanie 
pracy służb specjalnych, ich kuchni. Mamy więc manipulacje, szantaże, granie 
na emocjach, podsłuchiwanie, kontrolowanie i inwigilację. Mamy jednak – co 
najważniejsze – bardzo subtelną rozgrywkę miedzy agenturami zaprzyjaźnio-
nych przecież ze sobą państw, które pozornie dążą do tego samego. W rzeczy-
wistości jednak zrobią wszystko, by wygrać swoje.

Pewnie nie wiesz...
Film party jest na słyn-

nym bestsellerze Johna le 
Carré. Autor powieści praco-
wał dla brytyjskiego wywia-
du MI5 i MI6 w latach 50. 
i 60. zarówno w Berlinie, jak 
i w Hamburgu.

Philip Seymour Hoffman 
zmarł tydzień po premierze 
filmu na festiwalu w Sundan-
ce.

Bardzo poszukiwany 
człowiek

TV Kultura sobota 20.20

będzie się działo

Chłopcy z ferajny

Prawdziwe życie 
gangsterów

„Najlepszy film o mafii, jaki kiedykolwiek został zrobiony". Brutalny, chwilami 
wręcz drastyczny, bez żadnych przekłamań pokazujący od wewnątrz życie gangsterów. 
Oparty jest, w 99 procentach, na zeznaniach i wspomnieniach Henry'ego Hilla, który był ob-
jęty programem ochrony świadków (zmarł w 2012 roku). Film reżyserował Martin Scorsese. 

Opowieść rozpoczyna się w 1950 roku. Kilkunastoletni Henry dostaje się pod opie-
kę szanowanego w kręgach mafijnych gangstera Jimmy'ego Conwaya. Henry chce być 
taki jak Jimmy, pragnie mieć pieniądze, szacunek i przyjaciół. Do organizacji zostaje też 
przyjęty inny młody chłopak, Tommy DeVito. Obaj z łatwością uczą się nowych obo-
wiązków i panujących w mafii reguł. Coraz bardziej też przyzwyczajają się do przemocy, 
okrucieństwa i ogromnych pieniędzy zdobywanych w drodze przestępstwa.

Pewnie nie wiesz...
Mafia bardzo interesowała się tą produkcją. Gangster Jimmy Burke był tak bardzo 

zadowolony, że jego postać (w filmie to Jimmy Conway) zagra Robert De Niro, że za-
dzwonił do aktora z więzienia, by osobiście udzielić mu kilku wskazówek! 

Rekwizytor wręczył na planie Robertowi De Niro 50.000 prawdziwych dolarów. Po 
zakończeniu ujęcia nikt nie mógł opuścić planu dopóki nie zebrano całej sumy z powrotem. 

Biżuteria Karen jest prawdziwa. Scenograf wypożyczył złoto i drogie kamienie, nad 
którymi pieczę sprawowali uzbrojeni strażnicy. 

Niektórzy gangsterzy zostali zatrudnieni jako statyści, aby uwiarygodnić sceny. Poda-
li fałszywe dane producentom i nie wiadomo, jak otrzymali swoje gaże.

Chłopcy z ferajny
TVN7 niedziela 00.45

Zaginiona bez śladu

Jak to się stało?
Porywający i wstrząsający thriller, trzymający w napięciu i ciągłej niepew-

ności, którą nas zaraża. 
Podczas podróży samochodem na wakacje Jeff Harriman (Kiefer Suther-

land) i Diana (Sandra Bullock) zatrzymują się na stacji. Jeff tankuje, a Diane, 
kupując napoje, znika bez śladu. Ani policyjne śledztwo, ani poszukiwania Jeffa 
nie przynoszą rezultatów. Chłopak spędza wiele lat na bezskutecznych poszu-
kiwaniach. 

Nawet nowa miłość (Nancy Travis) nie jest w stanie odciągnąć go od jego 
obsesji. Tymczasem, podstępny psychopata ( Jeff Bridges), który porwał jego 
dziewczynę, śledzi Jeffa, prowadząc go ścieżkami wcześniejszego przestępstwa.

Kiefer Sutherland i Sandra Bullock, wówczas stali dopiero u progu kariery. 

Zaginiona bez śladu
Stopklatka TV sobota 20.00, niedziela 22.10



Król Lew rządzi, ale do Kina 
Millenium w Łomży wkraczają 
też Psiak Królowej oraz Szybcy 
i Wściekli 
Repertuar 2 – 8 sierpnia 

Piątek 2 sierpnia 
Duża sala: Król Lew - godz. 10:00 
i 12:30; Szybcy i wściekli. Hobbs 
i Shaw – godz. 15:30, 18:00 i 20:30.   
Mała sala: Mała Wielka Stopa 

– godz. 10:00; Paskudy - godz. 
12:00; Corgi –psiak królowej  - 
godz. 14:00; W deszczowy dzień 
w Nowym Jorku - godz. 16:00, 
Król Lew- godz. 18:00, Yesterday – 
godz. 20.30.
Sobota 3 sierpnia 
Duża sala: Król Lew - godz.10:00 
i 12:30;  Szybcy i wściekli. Hobbs 
i Shaw -  godz. 15:30, 18:00 i 20:30.
Mała sala: Corgi –psiak królowej – 
godz. 10:00;  Mała Wielka Stopa - 
godz.12:00; Paskudy - godz. 14:00; 
W deszczowy dzień w Nowym Jor-
ku - godz. 16:00; Król Lew- godz. 
18:00, Yesterday – godz. 20.30.
Niedziela 4 sierpnia 
Duża sala: Król Lew - godz. 10:00 

i 12:30; Szybcy i wściekli. Hobbs 
i Shaw – godz. 15:30, 18:00 i 20:30.   
Mała sala: Mała Wielka Stopa 
– godz. 10:00; Paskudy - godz. 
12:00; Corgi –psiak królowej  - 
godz. 14:00; W deszczowy dzień 
w Nowym Jorku - godz. 16:00; 
Król Lew- godz. 18:00; Yesterday – 
godz. 20.30.  
Poniedziałek 5 sierpnia
Duża sala: Król Lew - godz. 10:00 
i 12:30; Szybcy i wściekli. Hobbs 
i Shaw – godz. 15:30, 18:00 i 20:30.      
Mała sala: Corgi –psiak królo-
wej – godz. 10:00;  Paskudy - 
godz. 12:00; Mała Wielka Stopa 
- godz.14:00; W deszczowy dzień 
w Nowym Jorku - godz. 16:00; 

Król Lew- godz. 18:00; Yesterday – 
godz. 20.30.
Wtorek 6 sierpnia 
Duża sala: Duża sala: Król Lew 
- godz. 10:00 i 12:30; Szybcy 
i wściekli. Hobbs i Shaw – godz. 
15:30, 18:00 i 20:30.         
Mała sala: Mała Wielka Stopa – 
godz. 10:00; Paskudy - godz. 12:00; 
Corgi –psiak królowej  - godz. 14:00; 
W deszczowy dzień w Nowym Jor-
ku - godz. 16:00; Król Lew- godz. 
18:00; Yesterday – godz. 20.30.  
Środa 7 sierpnia 
Duża sala: Duża sala: Król Lew 
- godz. 10:00 i 12:30; Szybcy 
i wściekli. Hobbs i Shaw – godz. 
15:30, 18:00 i 20:30.      

Mała sala: Corgi –psiak królowej – 
godz. 10:00;  Mała Wielka Stopa - 
godz.12:00; Paskudy - godz. 14:00; 
W deszczowy dzień w Nowym Jor-
ku - godz. 16:00; Król Lew- godz. 
18:00, Yesterday – godz. 20.30.
Czwartek 8 sierpnia
Duża sala: Duża sala: Król Lew 
- godz. 10:00 i 12:30; Szybcy 
i wściekli. Hobbs i Shaw – godz. 
15:30, 18:00 i 20:30.   
Mała sala: Mała Wielka Stopa 
– godz. 10:00; Paskudy - godz. 
12:00; Corgi –psiak królowej  - 
godz. 14:00; W deszczowy dzień 
w Nowym Jorku - godz. 16:00; 
Król Lew- godz. 18:00; Yesterday – 
godz. 20.30. 

Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje
Barwny taniec, 
muzyka i śpiew 
połączył kulturę 

w Piątnicy 
Muzyka, taniec i śpiew, a wszystko po-

łączone z wyśmienitą choreografią i barw-
nymi strojami - tak w skrócie można opisać 
atmosferę panującą w hali sportowej w Piąt-
nicy. Trzy niezwykle barwne zespoły bawiły 
publiczność w ramach Podlaskiej Oktawy 
Kultur, która w regionie organizowana jest 
po raz 13.

XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki, 
Sztuki i Folkloru "Podlaska Oktawa Kul-
tur" to nie tylko barwne tańce i stroje, ale 
też piękna muzyka. Co roku na festiwalu 
poznajemy dźwięki charakterystyczne dla 
kultur z różnych stron świata - nie inaczej 
jest podczas tegorocznej edycji. Sukces 
wydarzenia jest również rezultatem sta-
le poszerzającej się współpracy regionalnej 
i międzynarodowej zaangażowanych w jego 
organizację samorządów, instytucji, organi-
zacji pozarządowych, sponsorów i artystów. 
Współpraca ta natomiast przyczynia się do 
zwiększania atrakcyjności regionu zarówno 
wśród jego mieszkańców, jak i licznych tu-
rystów. Główna scena znajduje się na biało-
stockim Rynku Kościuszki, a wczoraj po raz 
pierwszy festiwal zawitał do Piątnicy.

Wśród zespołów, które zaprezentowały 
się w ramach festiwalu, był Projekt arty-
styczny "Meandry". Ich misją jest kulty-
wowanie i ochrona przed zapomnieniem 
różnych elementów tradycji i kultury lu-
dowej. Szczególnie bliskie im są inspiracje 
wypływające z terenów Kurpiowszczyzny, 
Mazowsza i Podlasia. Jako podstawowy cel 
Meandry obrały sobie przełamywanie ste-
reotypu folkloru jako czegoś przestarzałe-
go, niemodnego i na wyeksponowaniu tych 
elementów, które mogą służyć za inspirację 
do tworzenia atrakcyjnych dla współczesne-

go odbiorcy kompozycji tanecznych oraz 
nowoczesnych przedmiotów z elementami 
ludowymi.

Kolejna grupa taneczna to Woda na 
Młyn, w której zakochała się lokalna pu-
bliczność. To fantastyczny teatr muzyki 
i tańca. Zespół powstał z inicjatywy tan-
cerzy oraz instruktorów, byłych członków 
warszawskich uczelnianych zespołów pieśni 
i tańca. Z miłości do folkloru i chęci kon-
tynuowania swoich pasji stworzyli zespół, 
który wypełnia nie tylko warszawską, ale też 
ogólnopolską niszę tańca ludowego. Korzy-
stając i czerpiąc z polskich tradycji, Woda 
na Młyn tworzy kompozycje stylizowane 
do współczesnej muzyki folkowej i jazzowej 
bazującej na muzyce ludowej i szlacheckiej. 
Woda na Młyn to zespół, który szuka inspi-
racji i powiązań międzykulturowych, łączy 
dyscypliny sztuki i szuka nowych kontek-
stów scenicznych dla tańca ludowego, trak-
tując go jako środek artystycznego wyrazu.

Ostatnim zespołem był rumuński ze-
spół pieśni i tańca Junii Brasovului powsta-
ły w 1972 r., prezentuje kulturę rumuńską. 
Poprzez swoje koncerty pragnie odtwarzać 
atmosferę kultury wsi, jest kontynuatorem 
zwyczajów przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie. W świecie rumuńskiej wsi po-
ezja, pieśni, muzyka, taniec są zakorzenione 
mocno, tworząc nierozerwalne więzi. Ze-
spół pragnie być strażnikiem i kontynuato-
rem tych wartości.

Kabaretowa niedziela  
na Starym Rynku

Przy sprzyjającej pogodzie i dużej publiczności zaprezentowały się 
na Starym Rynku w Łomży "Kabaret Zachodni" oraz "Kabaret Jurki".  
Wszystko w ramach "Łomżyńskich Wakacji". Przygotowane miejsca 
siedzące zajęte były już na dobre kilkanaście minut przed rozpoczęciem.

Kabaret Zachodni to czwórka artystów, którzy kabaretem zaczęli 
zajmować się jeszcze w poprzednim, dwudziestym wieku. Mężczyźni 
tworzyli wtedy jako kabaret Słuchajcie, a kobieta współtworzyła forma-
cję “Babeczki z rodzynkiem”. Teraz w nowym, pełnym obu płci składzie, 
ruszają w Polskę z nową energią i nazwą. Wywodzą się i nieustannie 
działają w Zielonogórskim Zagłębiu Kabaretowym. Grupę tworzą: To-
masz Łupak, Janusz Pietruszka, Jarosław Marek Sobański oraz Karolina 
Kuras.

Kabaret Jurki pochodzi z Zielonej Góry i również należy do Zielo-
nogórskiego Zagłębia Kabaretowego. Istnieje od 1994 r. Na jego pro-
gram składają się skecze, monologi i piosenki o różnorodnej tematyce 
obyczajowo-społecznej.  Tworzy go czwórka scenicznych indywidualno-
ści: Agnieszka „Marylka” Litwin, Wojtek Kamiński, Przemysław „Sasza” 
Żejmo oraz Marek Litwin. Doskonale potrafią nawiązać kontakt z pu-
blicznością. Dynamiczni, śmieszni, z treścią i dużą dawką improwizacji. 
Za swoje skecze byli wielokrotnie nagradzani na różnego rodzaju festi-
walach kabaretowych.



Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje

PROGRAM  PIERWSZEGO WEEKENDU
2.08 – piątek
Skicki-Skiuk
SKICKI-SKIUK 

to nie projekt jazzowy, to zespół. 
Nie lubią porównań z innymi muzy-
kami, chyba że do wyimaginowanego 
wyniku współpracy Wayne’a Shortera 
z Led Zeppelin. Sami postrzegają się 
jako Power Rangers, bo spotykając się 
razem transformują się w niepowstrzy-
mywalnego jazzowego Megazorda… 
Mają nie tylko talent i umiejętności, 
które pozwoliły im na zdobycie uzna-
nia i nagród na festiwalach i konkur-
sach, ale też niespotykaną, totalnie 
zespołową energię, którą generują na 
scenie. Energię, która zdecydowanie 
ich wyróżnia, za którą kocha ich pu-
bliczność. Prawdopodobnie to dlatego 
po zdobyciu Grand Prix Konkursu na 
Indywidualność Jazzową 52. Festiwalu 
Jazz Nad Odrą Leszek Możdżer zapro-
sił właśnie ich do nagrania debiutanc-
kiego albumu CHRARUMIMIA (wy-
danego w czerwcu 2018 r.) łączącego 
elementy jazzu, bluesa i rocka.

Kilka faktów o SKICKI-SKIUK:
-    75% członków  zespołu marzyło 

w dzieciństwie o zostaniu gwiazdą roc-
ka, 25% gwiazdą jazzu.

-    90% kompozycji stanowi rezultat 
pracy zespołowej.

-    100% kocha występować na żywo. 
Razem.

Podczas swojego istnienia zdobyli 
kilka nagród - Grand Prix School&Jazz 
Festival, II miejsce na Blue Note Poznan 
Competition, III miejsce na Grupa Azo-
ty Tarnów Jazz Contest, ale po zdobyciu 
nobilitującego Grand Prix Konkursu na 
Indywidualność Jazzową 52. Festiwalu 
Jazz nad Odrą postanowili zakończyć 
etap zgłaszania się na konkursy, skon-
centrować się na nagraniu płyty i zacząć 
koncertować. Grali w bardzo różnych 
miejscach: od jazzowych klubów do fil-
harmonii, ale najciekawszym jak dotąd 
wyzwaniem był występ w ramach Nocy 
Jazzu zorganizowanej przez Jazz Forum 
na jednym z największych wydarzeń 
muzycznych w Europe - Woodstock Fe-
stival 2017. Reakcja liczonej  w tysiącach 
woodstockowej publiczność potwierdzi-
ła, że jazz w wydaniu SKICKI-SKIUK 
jest nie tylko muzyką dla koneserów ga-
tunku.  

“To jest tak dobre, że to nie może być 
jazz!!!” - komentarz na YouTube podczas 
streamingu koncertu z Woodstock Fe-
stival

Otwarcie wystawy fotografii Zbi-
gniewa Walczuka

godz.18:00

3.08 – sobota
COUNTRY
Honky Tonk Brothers

Zespół powstał na przełomie roku 
2001/2002 z inicjatywy braci Roberta 
i Marcina Rybczyńskich, do których do-
łączyła Kasia Kolczyńska oraz Zbyszek 
Tarasiewicz, stanowiąc  trwały funda-
ment zespołu. Honky Tonk Brothers 
ma na swoim koncie szereg nagród 
i udanych występów  na największych 
scenach country (np. „Gala Country” 
w Gliwicach, Międzynarodowy Piknik 
Country Mrągowo, „Wiślaczek” w Wi-
śle, warszawskie „Oczko”) .

Zespół nieustannie cieszy się tym 
co robi i bawiąc się przy tym świetnie 
pragnie, aby dobre, countrowe wibracje 
udzielały się wszystkim, decydującym 
się, co jakiś czas spędzić z nim wspól-
nie te kilka ubarwionych muzyką chwil.  
Keep it Country!

godz.18:00

4.08 – niedziela
MUZYCZNY COLLAGE
Almost Jazz Group

Trójmiejski kwartet jazzowy powstał 
w 2012 roku. Brzmienie zespołu łączy 
melodie spod znaku jazzu z klasycznymi 
dźwiękami akordeonu i rzadko słysza-
nej na polskich scenach akordiny, która 
z wielkim sukcesem zaprezentowana zo-
stała na debiutanckiej płycie Almost Jazz 
Group & Accordina (2012). Koncerty 
kwartetu obfitują w kompozycje autor-

skie, standardy jazzowe oraz kaszubskie 
melodie zaaranżowane i nagrane przez 
Almost Jazz Group na ich drugiej płycie 
Na Kaszebach (2014).

„(...) „Klimatyczna” to określenie, 
które najbardziej pasuje do muzyki Al-
most Jazz Group. Ciepłe brzmienia są 
jak balsam dla duszy. Trzeba tylko się 
w nie wsłuchać, poddać ich rytmowi.”

W październiku 2017 swoją premierę 
miał najnowszy album kwartetu, założo-
nego przez Pawła A. Nowaka i Ignacego 
Jana Wiśniewskiego. Fade Out, trzecia 
płyta zespołu, stanowi dojrzałą formę pre-
zentacji autorskich kompozycji wszystkich 
muzyków grupy. Premiera płyty odbyła się 
29 października 2017 roku w Gdańskim 
Teatrze Szekspirowskim.

Na koncertach zespół prezentuje 
najciekawsze utwory ze swoich trzech 
płyt, nie zabraknie melodii kaszubskich 
zaaranżowanych na jazzowo, nastrojo-
wych ballad oraz swingujących utworów 
zbliżających się do współczesnego ja-
zzowego groove'u.

ALMOST JAZZ GROUP tworzą: 
Paweł A. Nowak, akordeon,  Ignacy Jan 
Wiśniewski, fortepian, Maciej Sadow-
ski, kontrabas, Antoni Wojnar, perkusja

Akordeonista Paweł A. Nowak obok 
własnych projektów Piaf po Polsku 
i Milonga Baltica jest także kolekcjone-
rem i założycielem pierwszego w Polsce 
Muzeum Akordeonu w Kościerzynie 
oraz organizatorem odbywają-
cego się od 2004 r. Międzyna-
rodowego Festiwalu Akorde-
onowego w Sulęczynie.

Pianista Ignacy Jan Wi-
śniewski jest kompozytorem 
muzyki teatralnej, filmowej 
i musicali oraz liderem Ignacy 
Wiśniewski Trio, którego płyta 

Jazz Shirim uznana została za jazzowy 
Debiut Roku 2016.

Maciej Sadowski, kontrabasista, kom-
pozytor i muzyk sesyjny trójmiejskiej sce-
ny jazzowej, współtworzy zgraną sekcję 
rytmiczną zespołu. Jest liderem Maciej 
Sadowski Kwadrat oraz LowBow.

Perkusista grupy, Antoni Wojnar, 
komponuje muzykę filmową i teatralną, 
jest zdobywcą nagrody dla najlepszego 
polskiego kompozytora w konkursie 
Międzynarodowego Festiwalu Filmo-
wego Transatlantyk 2017.

Tricolage
Akustyczna formacja, którą tworzą 

pomorscy muzycy z wieloletnim do-
świadczeniem scenicznym. Grupa zro-
dziła się z pasji i zamiłowania do mu-
zyki francuskiej, której niepowtarzalne 
brzmienie staramy się oddać na każdym 
koncercie. Liderem zespołu jest Daria 
Zaradkiewicz, młoda i utalentowana 
artystka, która spędziła we Francji wiele 
miesięcy poświęcając się swojej pasji – 
piosence francuskiej. Jest laureatką XII 
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki 
Francuskiej w Radziejowie oraz zwy-
ciężczynią Szansy na sukces w progra-
mie z Grzegorzem Turnauem.

Zespół tworzą : Daria Zaradkiewicz 
– śpiew, Paweł A. Nowak – akordeon, 
Maciej Sadowski – kontrabas, Antoni 
Wojnar – perkusja (gościnnie).

godz.18:00

Teatr Cafe
4.08 – niedziela
Walny Teatr: PRZYGODY KROPLI WODY

Spektakl dla dzieci +warsztaty te-
atralne

Cafe Kultura. Wydarzenie dofinan-
sowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury

Partnerzy: Bractwo Trzeźwości 
w Łomży, Wojewódzki Ośrodek Pomo-
cy i Terapii Uzależnień w Łomży

Będzie jazz, country, muzyka francuska. 
Cafe Kultura. Dwa weekendy i jeszcze  

pół tygodnia na Starym Rynku 
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Powstanie Warszawskie

Wielka polityka 
i losy Polski 

Film przedstawia genezę oraz przebieg Powsta-
nia Warszawskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
uwarunkowań międzynarodowych (stosunku do po-
wstania rządów Wielkiej Brytanii, USA, ZSRR). 

W części pierwszej przedstawiono międzynaro-
dowe uwarunkowania sprawy polskiej w 1944 roku, 
zwłaszcza godzące w polską rację stanu ustalenia 
konferencji w Teheranie z końca 1943 roku. Na tym 
tle przedstawiono oczekiwania rządu brytyjskiego 
wobec Kremla, w związku z atakami na polskie pod-
ziemie na obszarach na zachód od Bugu. Nakreślono 
przyczyny, jakie doprowadziły do wybuchu powsta-
nia.

Ciąg dalszy dokumentu, w którym przedstawio-
no stosunek Roosevelta, Churchilla i Stalina wobec 
Powstania Warszawskiego oraz działania podjęte 
przez dowództwo aliantów w celu udzielenia pomo-

cy walczącej Warszawie. Kluczowym zagadnieniem 
jest znaczenie, jakie zryw militarny mieszkańców 
stolicy odegrał w historii Polski.

Powstanie Warszawskie
TVP Historia piątek 16.40, 17.15 (cz. 1 i 2)

Starożytni kosmici

Podarunki od obcych
Twórcy serii zastanawiają się nad tym, kim byli i skąd przyle-

cieli obcy, którzy – według niektórych naukowców – odwiedzali 
Ziemię. Inteligentne formy życia tysiące lat temu przyniosły ze 
sobą technologie, które znacznie wpłynęły na przebieg historii 
i rozwój człowieka.

Filmowcy szukają odpowiedzi na całym świecie, badając 
szczątki materialne oraz wierzenia w różnych kulturach. Za-
mieszkujący Mali Dogonowie twierdzą, że wiedzę na temat 
galaktyki podarowało im bóstwo z gwiazd. Północnoamerykań-
scy Indianie czczą bogów, których fryzury i szaty przypominają 
współczesne hełmy i skafandry. 

W chińskich legendach pojawia się bohater, który przybywa 
na latającym żółtym smoku. Być może mityczne zwierzę symbo-
lizowało pojazd kosmiczny. 

W wielu kulturach zachowały się ślady domniemanych wi-
zyt kosmitów, którzy jakoby przybywali na Ziemię, by ją badać, 
wydobywać surowce, eksperymentować na ludziach, a nawet by 
nas podbić.

Starożytni kosmici
Nowa TV piątek 23.55 odc. 1/6 (sezon 1)

Hiszpania. Narodziny imperium

Siła z różnorodności
Kultury i religie, które ukształtowały Hiszpanię, jaką 

znamy dzisiaj, ujawniają się w trakcie podróży przez jej 
kluczowe miasta – Madryt, Granadę, Cordobę, Sewillę 
i Kartagenę – w towarzystwie brytyjskiego dziennikarza 
i historyka, Simona Sebag Montefiore. 

Jest to historia pełna niespodzianek, odnosząca się do 
wielkich cywilizacji starożytnego świata, a także prezen-

tująca najbardziej niezwykłe postacie. Od Hannibala, ce-
sarzy rzymskich Trajana i Hadriana, do Burbonów, Napo-
leona i Franco. Odkrywamy, jak to jest być częścią świata, 
gdzie wpływ poprzednich miast i ich wiary jest widoczny 
na każdym kroku.

Simon Sebag Montefiore opowiada o okresie średnio-
wiecza, kiedy to rodziła się potęga tego kraju. Prowadzący 

prezentuje mało znane zdarzenia, a także intrygujące cie-
kawostki.

Hiszpania. Narodziny imperium
TVP Historia piątek 10.50, sobota 16.25

reklama
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plac zabaw
          Dr Dolittle 3 

Ratować        ranczo

Nastoletnia Maya jest córką szanowanego 
wśród miłośników czworonogów 

weterynarza, doktora Dolittle. Po ojcu 
odziedziczyła niezwykły dar rozumienia 

mowy zwierząt. 

Dla dziewczyny, która pragnie być zwykłą nasto-
latką, jest to zbyt duże obciążenie, dlatego w czasie wa-
kacji spędzanych na ranczu „Durango" ukrywa swoje 
zdolności i nie zdradza prawdziwego nazwiska. Lecz 
gdy jej przyjaciele wpadają w tarapaty, natychmiast ru-
sza na ratunek, wzywając na pomoc zwierzęta.

„Dr Dolittle 3" to kolejny film o doktorze rozu-
miejącym mowę zwierząt, którego na kartach swoich 
powieści stworzył brytyjski pisarz Hugh Lofting. 
Lofting do historii przeszedł jako twórca cyklu 14 
powieści o nietypowym weterynarzu. W 1998 roku 
ukazał się pierwszy film z nowej serii, gdzie poczci-
wego doktora zagrał Eddie Murphy. „Dr Dolittle 3" 
opowiada już o losach córki weterynarza.

Dr Dolittle 3
Polsat sobota 10.45

Wszystkie psy idą do nieba

Zegar życia

Opowieść o przyjaźni osiero-
conej pięcioletniej dziewczynki 
i dwóch bezpańskich psów. 

Pies Charlie prowadził nie-
zbyt ciekawy i dobry żywot. Był właścicielem dobrze prospe-
rującego kasyna. Jednakże było ono solą w oku jego konkuren-
ta – psa Carface'a, który doprowadził do zniszczenia kasyna 
i śmierci Charliego. Charlie wylądował w Niebie, ale tylko 
dlatego, że wszystkie psy tam idą po śmierci. Charlie podstę-
pem kradnie swój zegar życia i wraca na ziemię, gdzie teraz, 
gdy posiada zegar, jest praktycznie nieśmiertelny. Wie jednak, 
że za to co zrobił grozi mu pójście do Piekła. Wkrótce, na zie-
mi, spotyka swojego wiernego towarzysza, niezbyt rozgarnię-
tego psa Itchy'ego. Wraz z nim i małą osieroconą dziewczyn-
ką, zdobywa pieniądze na planowaną zemstę na Carface'ie. 

Wszystkie psy idą do nieba TV6 sobota 9.35

Pies prezydenta

Droga 
do Waszyngtonu
Danny wychowuje się w ro-

dzinie zastępczej. Chłopiec czuje 
się opuszczony i przez nikogo nie-
chciany. Pewnego dnia w jego życiu pojawia się Teddy, pies, 
który zaginął prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Mimo że 
samotny chłopiec zaprzyjaźnia się z psem, postanawia oddać 
go jego właścicielowi. 

W drodze do Waszyngtonu okazuje się, że jest wiele osób, które 
chcą porwać psa dla okupu. Szczęśliwie chłopiec spotyka Big Mi-
ke'a, który obiecuje, że pomoże mu dotrzeć do Białego Domu.

Pies to Australian Cattle Dog (Australijski pies pasterski). 
Silny i zwinny, o masywnej budowie, wyhodowany w Australii do 
pędzenia bydła podczas długich i wyczerpujących wypraw na targ. 
Jego podstawowymi zaletami są: wytrzymałość i wszechstronność. 
Jest  ostrożny, posłuszny, energiczny, lojalny, opiekuńczy, odważny.

Pies prezydenta Stoplatka sobota 14.00

E. T.

Opieka nad kosmitą
10-letni Elliott mieszka z mamą i rodzeństwem na jednym 

z kalifornijskich przedmieść. Pewnego dnia w życie dziecka wkra-
cza niecodzienna postać – przybysz z innej planety, E.T., który 
zgubił się na Ziemi. Kosmita tęskni i chce wrócić do swoich. 

Na jego ślad wpadają agenci rządowi, którzy mają wobec 
niego swoje plany. W nieodpowiednim klimacie stworek za-
czyna chorować. Tymczasem naukowcy wraz z policją otaczają 
dom Elliotta. Nikt nie może się z niego wydostać. Wydaje się, 
że E.T., chory i oderwany od bliskich, niebawem umrze.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie ponad 800 milio-

nów dolarów (!), kosztował niecałe 11 milionów.
Twarz E.T. stworzono poprzez połączenie wizerunków 

poety Carla Sandburga, Alberta Einsteina i psa mopsa. 
Praca nad kukłami E.T. oraz animacją postaci, kosztowała 

ok. miliona dolarów.
27 czerwca 1982 roku, Steven Spielberg osobiście pokazał 

film prezydentowi Ronaldowi Reaganowi i jego żonie Nancy 
(premiera odbyła się 10 czerwca). 

E.T. ma głos aktorki Pat Welsh (1915-1995), która paliła  
2 paczki dziennie i miała chrapliwy głos. Za 9 godzin pracy dostała 
380 dolarów. Dźwiękowiec Ben Burtt nagrał także 16 innych osób  
i zwierząt, aby stworzyć głos E.T. E.T. to skrót od Extra-Terrestrial, 
co oznacza „istota pozaziemska”, „kosmita”.

E. T. TV6 sobota 17.40, niedziela 10.40
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Unikalny wyczyn stał się udziałem 
łomżyńskiego powiatu ziemskiego. 
Jest w krajowej czołówce rankingu 

jednostek ze swojej kategorii 
najlepszymi wynikami finansowymi 

w 2018 roku, a jednocześnie na 
szarym końcu listy zestawienia 
najbogatszych powiatów pod 

względem dochodu na mieszkańca.

Sprzeczności wielkiej 
w tym nie. Nawet najbiedniej-
szy ma jednak jakieś finanse 
i może nimi umiejętnie zarzą-
dzać. Ten korzystniejszy dla 
łomżyńskiego ranking przy-
gotowali naukowcy z Krakowa 
- z Uniwersytety Ekonomicz-
nego oraz Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.       

"Te jednostki, które zdo-
były pierwsze miejsca potrafią 
najlepiej zarządzać pieniędz-
mi. To bardzo skomplikowane 
badanie, które zawiera wiele 
zmiennych składowych. Roz-
kłada na czynniki pierwsze 
finanse każde go polskiego sa-
morządu, koncentrując się na 
dochodach własnych, wydat-
kach inwestycyjnych czy środ-
kach unijnych pozyskanych na 
realizację zadań" - wyjaśnia-
ją zasady autorzy. Brali pod 
uwagę szereg kryteriów:  1. 
Udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem 2. Re-
lacja nadwyżki operacyjnej do 
dochodów ogółem 3. Udział 
wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach ogółem 4. Ob-
ciążenie wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń 5. 
Udział środków europejskich 
w wydatkach ogółem - bez 
poręczeń 6. Relacja zobowią-
zań do dochodów ogółem 7. 
Udział podatku dochodowego 
od osób fizycznych w docho-
dach bieżących"

I w swojej kategorii po-
wiatów ziemskich, Łomżyński 
osiągnął najlepsze wyniki fi-
nansowe wśród w wojewódz-
twie podlaskim za 2018 rok, 
a w kraju zajął 12. miejsce 
w kraju.

- Ogromnie nas cieszy po-
zycja lidera w tym niezwykle 
rzeczowym i ważnym dla  sa-
morządów rankingu. Osią-
gnięcie takiego wyniku, przy 
niskich dochodach Powiatu  

Łomżyńskiego (jedne z naj-
niższych w kraju) dowodzi, jak 
bardzo gospodarnie podcho-
dzimy do każdej złotówki oraz 
ile wysiłku wkładamy w pozy-
skiwanie środków zewnętrz-
nych na prowadzone działa-
nia – czytamy w komunikacie 
przesłanym przez Starostwo 
Powiatowe w Łomży. 

- To prawdziwy obraz pra-
cy naszego samorządu powiatu 
łomżyńskiego. Oszczędza-
nie, aktywność w pozyskiwa-
niu środków zewnętrznych, 
w szczególności środków eu-
ropejskich, ale również i pol-
skich. Dzięki czemu w innych 
rankingach od wielu lat jeste-
śmy na bardzo wysokiej pozy-
cji jeśli chodzi o naszą aktyw-
ność w poszukiwaniu środków 
zewnętrznych - komentował 
starosta  Lech Marek Sza-
błowski dla Polskiego Radia 
Białystok.

Wśród gmin wiejskich naj-
lepszy w tym rankingu oka-
zała się Dobra Szczecińska, 
a wygrywający wszystkie ze-
stawienia krajowe Kleszczów 
z kopalnią i elektrownią koło 
Bełchatowa zajął trzecie miej-
sce. Województwo podlaskie 
nie ma w czołówce swoich 
przedstawicieli. Za to w rywa-
lizacji gmin wiejsko - miejskich 
(wygrał Konstancin-Jeziorna 
koło Warszawy) czwarta jest 
Choroszcz, a w dziesiątce jesz-
cze znalazła się Supraśl.  Mi-
strzem gmin miejskich została 
podwarszawska Podkowa Le-
śna (Wysokie Mazowieckie, 
najlepsze w regionie - 72). 
Z miast na prawach powiatu 
bezkonkurencyjna jest stołecz-
na Warszawa przed Sopotem. 
Białystok ma pozycję 24, Su-
wałki - 46, a Łomża - 49.        

Drugie zestawienie przy-
gotowało samorządowe pismo 
"Wspólnota". Powiat łomżyń-
ski jest w nim najbiedniejszy 
w Polsce, jeżeli chodzi o do-
chód na mieszkańca. I to już 
po raz ósmy z rzędu.

- Na to nie mamy abso-
lutnie żadnego wpływu. Po-
wiat nie ma żadnego z na-
rzędzi, żeby ustalać podatki, 
żeby mieć wpływ na udział 
w podatku. Jesteśmy powia-
tem rolniczym, a rolnictwo 
jest tą gałęzią gospodarki, 
która nie przynosi dochodów 
do budżetu państwa. Tym sa-
mym nie przynosi dochodów 

do budżetu powiatowego - 
powiedział w Radiu Białystok 
Lech Szabłowski. 

Według wyliczeń autorów 
zestawienia dla "Wspólnoty", 
powiat łomżyński osiągnął 
wskaźnik dochodów 400 zło-
tych na mieszkańca przy 1455 
złotych liderującego w kraju 
powiatu człuchowskiego na 
Pomorzu i 1025 najlepszego 
w województwie podlaskim 
powiatu siemiatyckiego.

W rankingu województw 
wygrało jak zawsze mazowiec-
kie - ponad 420 zł, a podlaskie 
awansowało w ostatnim roku 
z 15 na 10 pozycję - 240 zł. 
Najlepsi w pozostałych gru-
pach:  miasta wojewódzkie  - 
Warszawa (7747. Białystok 
jest dziesiąty - 4768 );  mia-
sta powiatowe - Polkowice na 
Dolnym Śląsku (6950, Wyso-
kie Mazowieckie z podlaskie-
go dziesiąte - 4096); miasta 

na prawach powiatu - Sopot 
(7494, Łomża na 32. - 4114, 
lepsze są m. in., Ostrołęka 
i Suwałki); miasteczka - Kry-
nica Morska (11018, Micha-
łowo na 47. - 4132); gminy 
wiejskie - Kleszczów (35 829; 
Mielnik dwudziesty - 6200).         

Jak więc widać z obu ran-
kingów, powiat łomżyński 
może być dobrym gospoda-
rzem mimo braku zamożno-
ści.  

POWIAT ŁOMŻYŃSKI

Dobry gospodarz, choć niebogaty
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Słów marszałka Józefa Piłsudskiego 
o "cudzie nad Narwią", bez które-
go nie byłoby "cudu nad Wisłą", nie 
zdołali potwierdzić historycy. Jeżeli 
nawet twórca niepodległej Polski nie 
nazwał tak bitwy o Łomżę na przeło-
mie lipca i sierpnia 1920 roku, to i tak 
nie da się zaprzeczyć faktom: sowiec-
ka armia zatrzymała się na kilka dni 
nad Narwią nie mogąc pokonać opo-
ru zebranych na fortach w Piątnicy 
różnych formacji Wojska Polskiego, 
ochotników i cywilnych mieszkańców 
Łomży i Ziemi Łomżyńskiej. A marsza-
łek otrzymał trochę czasu i skrzętnie 
go wykorzystał.

Opisy tamtych wydarzeń 
nie zajmują zbyt wiele miejsca 
w ogólnych  podręcznikach hi-
storii. Skorzystamy zatem z pra-
cy nieodżałowanego Czesława 
Rybickiego, łomżyńskiego pa-
sjonata historii i społecznika. Jest 
to fragment przygotowywanej 
przez niego przed śmiercią książ-
ki "Rozwój skautingu na Ziemi 
Łomżyńskiej. Skauci i harcerze 
łomżyńskiego okręgu Związ-
ku Harcerstwa Polskiego XIV 
A i B w walce o niepodległą Pol-
skę w latach 1913-1920".        

Oto fragmenty książki (za 
portalem historialomzy.pl): 

Na wieść o zagrożeniu ojczy-
zny łomżyńska młodzież spon-
tanicznie zorganizowała ze-
branie w „Ogrodzie Ludowym” 
celem omówienia zbiorowego 
wstąpienia do wojska. Drugie 
zebranie odbyło się w gmachu 
gimnazjum. Wyłoniono komi-
tet, który przyjmował zapisy 

ochotników. Nabór odbył się 
szybko, w 3 dni zgromadzono 
taką grupę, że można było ode-
brać zbiorową przysięgę. Odby-
ła się ona na placu Sienkiewicza 
przy kościele garnizonowym 
w obecności tłumnie zgroma-
dzonych rodziców i znajomych. 
W gronie ochotników znaleźli 
się sędzia śledczy Leon Wajcht, 
sędzia hipoteczny Mikułowski, 
działacz „PPS” Boryszewski, 
działacz „Narodowej Demokra-

cji” Roman Bielicki, nauczyciele 
szkół powszechnych: Kurpiew-
ski, Butler, Szepietowski i Wi-
śniewski, młodzież szkolna ze 
starszych klas, młodzież rze-
mieślnicza i wiejska, seminarzy-
ści oraz harcerze, których roz-
poznać można było po krzyżach 
i lilijkach. Ochotnicy ci dali 
zaczątek późniejszej popularnej 
kompani ochotniczej 33 p. p. 

Wyposażenie było słabe, jed-
nemu brakowało ładownic, in-
nym rzemienia do karabinu lub 
płaszcza. Wieczorem przy zapa-
dającym zmroku cała kompania 
wymaszerowała na linie obron-

ne, na forty. Wymarszowi towa-
rzyszył drobny deszcz. Mijano 
cofające się tabory   i żegnającą 
młodych żołnierzy ludność. Na 
szosie do Piątnicy słyszalne były 
już pojedyncze strzały karabino-
we. Po dość długim przeciska-
niu między wozami kompania 
przedostała się na forty.

Dnia 28 lipca 1920 r. obrona 
Łomży składała się tylko z baonu 
zapasowego 33 p. p.   i ochotni-
ków. Tego dnia o godzinie 5-tej 
rano rozpoczął się silny ostrzał 
artyleryjski na I fort i przyczó-
łek mostowy. Straty w ludziach 
i sprzęcie były niewielkie. W tym 
dniu odbył się pierwszy chrzest 
bojowy ochotniczej, 3 kompanii 
33 p. p. Po godzinie 4 po połu-
dniu nastąpił silny atak artyle-
ryjski i karabinowy na pozycje 
obrońców, na forcie I. W szere-
gach obrońców, którzy nie mieli 
jakiegokolwiek doświadczenia 
bojowego, na sam widok dużej 
ilości atakującego wojska nie-

przyjaciela powstało zamieszanie 
i przerażenie. O godzinie 7-mej 
I-szy fort został zajęty przez bol-
szewików. Ponowne opanowa-
nie fortu było zasługą kompani 
ochotniczej, która dokonała de-

cydującego o losach walki sztur-
mu z brawurowym okrzykiem na 
ustach. 

Dnia 28 lipca 1920 r. na 
przedpolach Łomży, między Ra-
dziłowem, a Przytułami toczyła 
bój 1 kompania 101 p. p. wraz 
z przydzieloną do niej baterią 
artylerii polowej. Oddział ten 
wchodził w skład grupy ppłk An-
drzeja Kopy a od 23 lipca bronił 
Osowca. Dnia 29 lipca o świcie 
dołączyła ona do obrońców we 
wschodnich fortach.

Mjr Zygmunt Maria Piwnic-
ki z 9 baonu „KOP” poinformo-
wał że 29 sierpnia siły obrońców 
składały się z 101 p. p., w skład 
którego wchodziły 4 baony po 
500 bagnetów. Baon składał się 
z 4 kompanii piechoty i kompani 
karabinów maszynowych. Po-
nadto siły obrońców stanowiły: 
4 kompania karabinów maszyno-
wych, kompania techniczna – 80 
bagnetów, pluton telefoniczny, 
baon zapasowy 33 p. p. – około 

400 bagnetów, ochotnicy – oko-
ło 300 bagnetów, szwadron jazdy 
– 80 szabel, 2 baterie szkolne ar-
tylerii i pluton czołgów (5 szt.). 
Dowódcą utworzonego związku 
taktycznego obejmującego swym 
zasięgiem odcinek Łomża-No-
wogród został ppłk. Andrzej 
Kopa, powstałą grupę zwano 
grupą ppłk. Andrzeja Kopy. 
Nieprzyjaciel 29 sierpnia dys-
ponował 2-ma dywizjami jazdy, 
4-ma bateriami artylerii polowej 
i 1 baterią artylerii ciężkiej. Dnia 
30 sierpnia do jego sił dołączyły 
dodatkowe jednostki piechoty. 
Tu też nastąpiły pierwsze ofia-
ry wojny: uczniowie Franciszek 
Penkala i Piotr Prokopowicz. Tu 
objawiły się emocje: odwaga, bo-
haterstwo i zwykły ludzki strach. 
Mjr Zygmunt Maria Piwnicki 
ocenił stan moralny obrońców: 
„101 p. p. po zwycięskiej bitwie 
pod Jedwabnem, przedstawia się 
pod względem moralnym bardzo 
dobrze. Ufa bezgranicznie swo-
im dowódcom, jest pewny siebie, 
rwie się do walki. 

Wysoką wartość bojową 
przedstawiał 101 p. p. złożony 
z żołnierzy poborowych, z kadrą 
ze szkoły podchorążych i cen-
tralnej szkoły podoficerskiej pie-
choty. Zdarzyło się kilkakrotnie, 
że sąsiednie oddziały w ucieczce 
opuszczały stanowiska, wówczas 
żołnierze 101 p. p. nie zawahali 
się nawet użyć broni, aby zmusić 
oddziały te do powrotu i dalszej 
walki. Dnia 29 sierpnia o godzi-
nie 13 nieprzyjaciel po silnym 
przygotowaniu artyleryjskim zajął 
III fort po słabej obronie 33 p. p. 
„Obrońcy fortu uciekają w po-
płochu na mosty na rzece Narwi. 
Nieprzyjaciel szybkim marszem 
posuwa się w kierunku na mosty, 
chcąc je opanować. Sytuację ratuje 
101 p. p., który dwoma kompa-
niami obsadza II fort, ogniem zaś 

Cud męstwa nad Narwią 
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dwu drugich kompanii zatrzymuje 
nieprzyjaciela i zmusza go do cof-
nięcia się z powrotem do II fortu.

Harcerka Zofia Wnorowska 
meldowała w mieście o widzia-
nych przez nią zabitych i ran-
nych na starym moście i szosie 
do Piątnicy. Adela Jarnuszkiewi-
czowa, Mayerowa, Zofia Wno-
rowska pomimo ostrzału docie-
rają do fortów, opatrują rannych 
a niektórych na własnych ramio-
nach przenoszą do Łomży. Inne 
kobiety  z Janiną Cabertówną 
i Wandą Jakubowską wystarały 
się o konie i przyjechały woza-
mi wysłanymi słomą po rannych. 
Akcją ratunkową kierował dr 
Mieczysław Czarnecki.

Najcięższym dniem dla 
obrońców był 1 sierpnia 1920 r. 
Rosjanie po południu, po ostrzale 
artyleryjskim ze wszystkich swo-
ich baterii 7-krotnie natarli na II 
i III fort. Czwarta część załogi 
II fortu i piąta część załogi III 
fortu zginęła lub została ranna. 
Jednak atakującym nie udało się 
zdobyć polskich pozycji. Ponie-
śli bardzo duże straty. Tego dnia 
mieszkańcy wiosek z powodu 
silnego ostrzału nie dostarczyli 
na forty mleka, pieczywa i innej 
żywności. Dnia 30 lipca przybył 
gen. Antoni Longin Mirza Bara-

nowski, który z rozkazu dowódz-
twa okręgu objął dowództwo nad 
wszystkimi oddziałami. 

Postawa ludności Łomży 
i okolicznych wiosek podtrzy-
mywała ducha walki   u żołnie-
rzy utrudzonych poprzednimi 
walkami, niewyspanych, zno-

szących zimno i deszcz. Mjr 
Zygmunt Maria Piwnicki opisał 
udział ludności cywilnej:  ”We 
wszystkich bitwach bierze udział 
ludność cywilna; mężczyźni, 
niewiasty, a nawet dzieci. Nie-
wiasty wynoszą   i opatrują ran-
nych wśród największego ognia 
nieprzyjacielskiego, wielu męż-
czyzn   i chłopców, biorąc broń 
z rak rannych żołnierzy walczy 
ramię w ramię z wojskiem. Dzie-
ci nawet donoszą amunicję i bie-
gają z rozkazami i meldunkami. 
I ludność wiejska nie jest obojęt-
na; na najbardziej wysuniętych 
stanowiskach bojowych, widać 
furmanki, którymi chłopi dowo-
żą z własnej inicjatywy żywność, 
wódkę, ciepłą strawę a nawet 
bieliznę i odzież ciepłą”. Stani-
sław Raganowicz poinformował 
o ofiarnej pomocy społeczeństwa 

łomżyńskiego, włączających się 
do walki nawet starcach i dzie-
ciach oraz   o energicznej akcji 
prezydenta miasta Władysława 
Świderskiego, Witczaka, Jana 
Lachowicza oraz Selensa i in-
nych, która opanowała panikę po 
ucieczce władz. Komitet pomo-
cy dostarczał żywność, mimo, że 
wyżywienie obrońców było dobre 
z powodu dobrze zaopatrzonych  
w Łomży wojskowych magazy-
nów żywnościowych. Do pomocy 
włączyła się ludność z okolicz-
nych wsi, szczególnie z Jednacze-
wa, Zawad, Szczepankowa i lud-
ność żydowska. Ofiarnie pomocy 
udzielały kobiety: Adela Jarnusz-
kiewicz-Surawska, dr Peltyno-
wa, Zofia Wnorowska, Jadwiga 
Szczęsna, Cecylia Ostrowska, 
Felicja Suchorzewska, Janina Ca-
bertówna, Wanda Jakubowska, 

Maria Nowacka-Jakubowska, 
Wanda Hermanowska, Stani-
sława Chojnowska, Janina Gło-
wińska, Hipolita Stypułkowska, 
Zofia Dębowska i wiele innych. 
Godna podkreślenia jest postawa 
łomżyńskiego biskupa Romualda 
Jałbrzykowskiego, który na wieść 
o zbliżających się bolszewikach 
do Łomży,   z drogi na konfe-
rencję episkopatu zawrócił   do 
Łomży. Stanął na czele Komitetu 
Obrony Łomży. Zakazał księżom 
opuszczania swoich placówek. 

Harcerki z Jadwigą Rama-
towską na czele dostarczały 
w Łomży żołnierzom osłaniają-
cym odwrót wojsk żywność. Sa-
nitariuszki z Jadwigą Szczęsną, 
Zarębianka i Zofią Dębowską 
znosiły rannych. Adela Jarnusz-
kiewiczowa z Piekarską zarzą-
dzająca z ramienia „Ligi Kobiet” 
gospodą żołnierską dostarczyły 
na pierwszą linię walki do Za-
wad 4 dzbany czarnej kawy. Ja-
nina Cabertówna dostarczyła 
chleb i papierosy. Kuchnie polo-
we z powodu silnego ognia nie-
przyjaciela nie mogły przez cały 
dzień dojechać w pobliże tych 
stanowisk.

Z powodu przełamania fron-
tu pod Nowogrodem obrońcy za-
grożeni byli okrążeniem.

O godzinie 21-ej po rozkazie 
z Naczelnego Dowództwa gen. 
Antoni Longin Mirza Baranow-
ski zarządził odwrót. O godzinie 
23 grupa ppłk. Andrzeja Kopy 
opuściła Łomżę i bez kontaktu 
z nieprzyjacielem pomaszerowała 
w kierunku Czerwińska. Dnia 3 
sierpnia 1920 r. czerwonoarmiści 
o świcie zajęli Łomżę. Wykona-
no rozkaz odwrotu".

Pod Łomżę wojna polsko - 
sowiecka wróciła jeszcze gdy Ar-
mia Czerwona rozbita pod War-
szawą była w odwrocie.
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Stawiski od zarania dziejów  
do wielkiej wojny Zenon 

Krajewski

“Stawiski od zarania dziejów do 
wielkiej wojny”, to najnowsza 
praca Zenona Krajewskiego, zna-
nego czytelnikom Tygodnika Na-
rew, jako autora sagi „Meandry 
Losu”. Pisarz zaproponował na-
szej redakcji kilka tygodni przerwy 
w publikowaniu kolejnych części 
powieści, w zamian chce zaprezen-
tować fragmenty Tomu I mono-
grafii nieodległych od Łomży Sta-
wisk, ukazującej historię miasta 
na tle dziejów Mazowsza. W 525 
wydaniu Tygodnika Narew publi-
kujemy drugi odcinek monografii. 

ETYMOLOGIA, GENEZA 
I WCZESNA HISTORIA STAWISK 

Nazwę „Stawiska” lub „Stawiski” na-
leży wyprowadzić od słowa „staw”. Słowo 
to w Słowniku Języka Polskiego oznacza 
„śródlądowy zbiornik wód powierzchnio-
wych powstały w sposób naturalny, np. jako 
skutek działalności lodowca, albo utworzo-
ny sztucznie”. Na nadanie takiej właśnie 
nazwy powstałej wsi wpłynął niewątpliwie 
czynnik fizjograficzny. Niewykluczone, że 
miejscowe rzeczki, Dzierzbia i Skroda, 
odegrały większą rolę w kształtowaniu się 
struktury gospodarczej zarówno Stawisk, 
jak i otaczających je innych wiosek. Po-
wstawały młyny, przy których spiętrzano 
wodę. Istniał młyn nad Dzierzbią, zwany 
„Sokolicha”, nad Skrodą zaś usadowiły się 
dwa młyny; jeden pomiędzy wsiami Ko-
ziki i Laskowiec, a drugi tzw. młyn „Jask”, 
między Laskowcem a Zaskrodziem. Przy 
młynach, w celu dysponowania większymi 
zapasami wody oraz uniezależnienia się od 
zmian hydrologicznych, kopano sztuczne 
stawy lub też robiono stawidła na rzekach, 
aby można było wykorzystywać wodę 
bieżącą i posiadać zapasy wody w postaci 
zbiorników wodnych, czyli stawów.

Wprowadzenie nazwy „Stawiska”, 
zmienione później na „Stawiski” od sta-
wów, potwierdza też miejscowa tradycja, 
utrwalona w zapisach i sprawozdaniach, 
w pierwszych dekadach XIX w. Jeden 
z gwardianów franciszkańskich, dając re-
lację do Konsystorza Diecezji Sejneńskiej 
w 1828 r. zaznacza, że „Stawiski pochodzą 
od stawów, których wiele było w tej oko-
licy”.

Stawiski powstały na wzniesieniu oto-
czonym dookoła dolinami rzecznymi, któ-
re pierwszym osadnikom na tym terenie 
zapewniały skuteczną obronę przed napa-

dami Jadźwingów z północnego wschodu 
i Prusów z północy. Jakkolwiek nie jest 
znana chociażby przybliżona data powsta-
nia pierwszej osady, należy przypuszczać, 
iż typ osadnictwa obronnego istniał w tym 
miejscu Wysoczyzny Kolneńskiej już 
w pierwszych wiekach istnienia państwa 
piastowskiego, chociaż okolice współcze-
snych Stawisk w początkowych stuleciach 
minionego milenium nie były bezpieczne 
dla osadników, zmuszonych do ciągłego 
zmagania się zarówno z przeciwnościa-
mi, jakie niosła ze sobą natura na tych 
otoczonym lasami i bagnistymi dolinami 
rzek i strumyków terenie, jak również do 
nieustannej baczności z uwagi na poważ-
ne narażenie na napady ze strony Prusów 
i Jadźwingów, a potem państwa krzyżac-
kiego, ale także i Litwinów aż do zawarcia 
przez nich stałego aliansu z Polską, czyli 
u schyłku XIV wieku. Niewątpliwie wiele 
razy osady typu wojskowego były niszczo-
ne przez najeźdźców na tym terenie, co su-
gerują wykopaliska z pozostałościami kłód 
drewnianych w  wielu miejscach obecnej 
lokalizacji miasta.

Spokojnie na tym obszarze zrobiło się 
dopiero po zawarciu polsko-litewskiej unii 
personalnej i pobiciu Krzyżaków przez 
połączone wojska polsko-litewsko-ruskie 
pod Grunwaldem. Zagrożenie ze wscho-
du i północnego-wschodu znikło zupełnie, 
a z północy radykalnie straciło swoją siłę. 
Wtedy to, na początku XV w., zaczął się 
szybki rozwój gospodarczy na Mazowszu, 
który w dużej mierze pokrywał się ze „zło-
tym wiekiem” Rzeczypospolitej (XV-XVI 
w.), bez poważnego zagrożenia ze strony 
któregokolwiek z sąsiadów Polski, a tym 
bardziej Mazowsza, ponieważ po pokoju 
toruńskim (1466 r.) krzyżacki wilk stracił 
wszystkie swoje zęby.

Wieś Stawiski, z której wyrosło póź-
niejsze miasto, najprawdopodobniej ist-
niała już w okresie panowania w Polsce 
Ludwika Węgierskiego, gorączkowo roz-
glądającego się za kandydatami do ręki 
Marii i Jadwigi, dwóch swoich córek 
i posażnych panien, które miały otrzymać 
w wianie po jednym królestwie: węgier-
skim i polskim, nie mniej bogatym, cho-
ciaż nie tak rozległym. Tak więc w chwili 
nadania panom polskim przywileju ko-
szyckiego (1374 r.) mogła już istnieć osa-
da, skoro kilka ładnych kilometrów dalej, 
wcale w nie lepszym miejscu funkcjono-
wały już wsie Poryte Kościelne i Poryte 
Korzeniste (1375 r.), z których do obec-
nych czasów jedna straciła przyrostek, 
a druga przedrostek. Opierając się już na 
dokumentach pisanych, stwierdzających, 

iż Stawiski do 1379 roku należały do ziemi 
wiskiej (ze stolicą w Wiźnie), a po 1379 – 
do ziemi łomżyńskiej, a w niej do powiatu 
kolneńskiego (1414 r.), można pokusić się 
o stwierdzenie, iż wieś istniała z pewnością 
kilka lat przed rzeczonym 1379 r., a naj-
prawdopodobniej została założona około 
1375 r., skoro została wspomniana w do-
kumentach rozgraniczających jej przyna-
leżność dystryktalną. Nieco później, w XV 
w. pojawiły się wsie w bliższych okolicach 
Stawisk: Dzierzbia i Sokoły. Pierwszy 
znany dokument donacyjny, przechowy-
wany w Archiwum Głównym Akt No-
wych w Warszawie datowany jest na rok 
1506 i wymienia wsie Poryte, Dzierzbia, 
Zaskroda, Stawiska (!), Korzeniste i Zabo-
rowo w dystryktach łomżyńskim i kolneń-
skim. „Metryka Księstwa Mazowieckiego” 
pod datą 1426 nazwę wsi Stawiska vel 
Stawiski jako należącą do parafii Poryte 
w powiecie kolneńskim.

Założycielem wsi był niejaki Radza-
nowski, który miał przybyć na ziemie pół-
nocno-wschodniego Mazowsza w u schył-
ku XIV wieku (1375-1379), gdzie otrzymał 
dwa nadania ziemskie na terenie puszczy 
Poryte koło Kolna. Ów Paszko z Radzano-
wa został protoplastą możnego później rodu 
Radzanowski-Niszczyckich, które według 
wspomniane wyżej dokumentu potwier-
dzającego wcześniej już objęte posesje obej-
mowały wsie Poryte, Korzeniste, Dzierzbia, 
Zaskrodzie, Stawiski i Zaborowo. Inne po-
dania mówią, że wieś Stawiski została za-
łożona przez Kurzątków herbu Awdaniec, 
którzy na początku XV w. otrzymali owe 
puszczańskie włóki nad rzeką Dzierzbią. 
Autor tej publikacji, uwzględniając słusz-
ne racje historyczne, skłania się jednak do 
uznania tej pierwszej wersji za zdecydowa-
nie bardziej prawdopodobną.

Stawiski jako wieś prywatna należa-
ła kolejno do kilku rodzin: Niszczyckich, 
Grabowieckich, Węgierskich, Zamojskich 
i Skrodzkich. Na przełomie XVI i XVII w. 
stały się one ponownie własnością rodziny 
Zamojskich, a następnie Drozdowskich, 
Krakowskich oraz Kisielnickich. Najwcze-
śniejszych danych historycznych o Stawi-
skach jako ośrodku wiejskim dostarczają 
Akta Konsystorza Pułtuskiego, w których 
prowadzono zapiski od połowy XV w. 
(1449 r.) do początku XVIII w. (1700 r.). 
Tam właśnie znajduje się notatka, dato-
wana na 1585 r., informująca o aprobacie 
dekretu na zbudowanie kościoła we wsi 
Stawiska (tak właśnie w tym czasie nazy-
wanej), do tej pory należących do parafii 
w Porytem, w powiecie kolneńskim woje-
wództwa mazowieckiego.

Pierwszą świątynią, jaką wzniesiono 
w Stawiskach, była kaplica. Jej fundato-
rem był właściciel wsi, Andrzej Węgierski, 
który pobudował ją w latach 1580-1590. 
W tym samym miejscu powstał później 
kościół murowany, który istnieje do dziś.

Wybitni przedstawiciele bogatej 
szlachty mazowieckiej lokowali swo-
je miasta na Wysoczyźnie Kolneńskiej. 
Ten proces trwał między XVI a XVIII 
wiekiem. Antoni Szczuka założył mia-
sto Szczuczyn (1692), a znacznie później 
Antoni Rostkowski – Jedwabne (1736). 
Stawiski stały się miastem w roku 1698 za 
przyczyną starań Fortunata Zamojskiego. 
Wykorzystał on przejazd przez Stawiski 
w 1697 r. króla Augusta II Sasa, który 
zmierzał tą najkrótszą z dróg do Pisza na 
zjazd zorganizowany przez elektora bran-
denburskiego Fryderyka III, zabiegającego 
wtedy wśród swoich antenatów o zgodę 
na swoją koronację jako króla w Prusach. 
Został on serdecznie powitany i podjęty 
we dworze obiadem przez właściciela dóbr 
stawiskich. Korzystając z osobistego spo-
tkania z królem Polski Fortunat Zamojski 
omówił z nim lokację miasta Stawiski, na 
co władca Rzeczypospolitej i elektor saski 
w jednej osobie wyraził łaskawą zgodę. 
Herb miasta przedstawia się następująco: 
tło tarczy jest koloru bordowego z opaską 
koloru srebrnego; w tarczę wrysowano 
zwrócony w prawą stronę topór, którego 
rękojeść jest jasnobrązowa, a ostrze koloru 
srebrnego; nad tarczą umieszczono koronę 
w kolorze złotym.

Lokacja miast na Wysoczyźnie Kol-
neńskiej odbywała się na prawie chełmiń-
skim i magdeburskim. Miasta na prawie 
chełmińskim lokowane były wcześniej, 
w okresie od schyłkowego średniowiecza 
do początku czasów nowożytnych, czyli 
od XIV w. do początków XVI w. W wie-
ku XVI i później znacznie większy udział 
w lokacji miast miało prawo magdebur-
skie. W oparciu o zapisy tego prawa po-
wstało miasto Grajewo (1540), a potem 
inne pobliskie miasta: Szczuczyn i Stawi-
ski, a w końcu Jedwabne.

W XVIII w. Stawiski przeszły z rąk 
Zamojskich w ręce rodziny Karnkow-
skich. Na początku XIX w. przejął je 
Antoni Bykowski, poseł ziemi łomżyń-
skiej, a następnie dobra stawiskie prze-
szły w ręce rodziny Kisielnickich, którzy 
posiadali także Smolniki i Budy. Dobrze 
prowadzili oni swoje gospodarstwo na 
rozległych włościach i dbali o podle-
głych im ludzi. Wpływ dworu na za-
mieszkałą w Stawiskach ludność zawsze 
był pozytywny. 
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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 kotłowni, grzejników, ogrzewanie 
podłogowe, przeróbki, odkurzacze cen-
tralne, 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. 

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 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

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

Wynajmę mieszkanie wyłącznie dla stu-
dentów lub uczniów. Dwa pokoje z kuch-
nią. Łomża. Tel. 511 599 670.

Zamienię,sprzedam, wynajmę pawi-
lon handlowy 21 m2 przeszklony, trzy 

wejścia wolnostojący przy dworcu PKS 
w Łomży i Siemiatyczach na ziemie rolną 
łąkę, las lub nieużytki. Tel. 600 588 666.

RÓŻNE

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.

Sprzedam szeroką kanapę w kolorze cha-
browym bez skrzyni na pościel, w komple-
cie dwa fotele. Jak nowe. Cena 100 zł lub 
oddam za darmo. Łomża. Tel. 667 354 869.

Sprzedam rower zabytek prod.CCCP-ZSRR 
składak koła 20” st.tech. b.dobry. Tel. 508 
479 725.

Sprzedam jasną kanapę stan bdb, wymiary 
190x120, cena do uzgodnienia. Tel. 514 515 
950.

MOTORYZACJA

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

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

Sprzedam Renault Megane 2001 rok, 
1,4 benzyna, przebieg 190 tys, stan bdb, 
komplet opon zimowych. Używany przez 
jednego właściciela. Cena 3900 zł. Tel. 784 
660 180

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
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

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

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

FIRMA OVVO produkująca meble 
biurowe i na wymiar poszukuje osoby 
z doświadczeniem do montażu mebli. 

Umowa o pracę. Tel. 690 999 699.

Centrum Medyczne CEUTICA 
w Łomży zatrudni na umowę o pracę 
KOSMETYCZKĘ.  Kontakt 792 438 826 

lub klinikaceutica@gmail.com

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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Na strzelnicy malowniczo usytuowanej wśród fortów 
w Piątnicy pod Łomżą, u senatora Ludwika Zalewskie-
go, odbyło się III Strzelanie o tytuł Łomżyńskiego Króla 
Kurkowego. Zarządzili je ustępujący z tronu monarcha 
Marek Zaczek, zwany Odnowicielem, oraz hetmana 
Łomżyńskiego Bractwa Kurkowego, generał Bractw 
Kurkowych Grzegorz Rytelewski. 

Królewską koronę zdobył Wielki Regimen-
tarz Łomżyńskiego Bractwa Kurkowego "PO-
SPOLITE RUSZENIE", generał Bractw Kur-
kowych,  Bernard Szymański. Marszałkowskie 
szlify wystrzelali generał Bractw Kurkowych 
Marian Turowski, oraz brat Andrzej Wszebo-
rowski.

Serdeczne gratulacje. Wyniki strzelania podał 
do publicznej wiadomości prezes Zjednoczenia 
Organizacji Strzeleckich i Historycznych Brac-
twa Kurkowego Rzeczypospolitej generał Bractw 
Kurkowych Adam Marian Gołembowski. 

W strzelaniu licznie uczestniczyli członko-
wie Zjednoczenia Bractwa Kurkowego Rze-
czypospolitej z całej Polski na czele z Wielkim 
Kanclerzem Gniewomirem Rokoszem Kuczyń-
skim. Salwy armatnie na część nowego Łom-
żyńskiego Króla Kurkowego oddała Podlaska 
Brać Szlachecka oraz Bracia z Cieszyna i Bielska 
Białej...

Intronizacja nowego Króla odbędzie się 
w łomżyńskim kościele katedralnym. Ustąpił 
Król, niech żyje Król!

Wiwat, wiwat, wiwat… 

Areszt za zabójstwo noworodka
Łomżyński sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące  Kata-
rzyny P. (42 lata) na wniosek Prokuratury Okręgowej w Łomży. Kobieta podej-
rzana jest o zabicie swego dziecka zaraz po porodzie.

Według ustaleń śledczych, do zbrodni doszło w pierwszych dniach 
lipca tego roku w miejscowości Gawrychy. Sprawę instytucjom ściga-
nia zgłosił lekarz, do którego trafiła po porodzie kobieta, ale bez no-
worodka. Początkowe ustalenia wskazywały, że doszło do niezapew-
nienia dziecku odpowiedniej opieki, co doprowadziło do jego zgonu. 

Po kilku jednak dniach, na podstawie ustaleń medycznych opis 
czynu się zmienił: „dokonała zabójstwa swego nowonarodzonego 
dziecka poprzez spowodowanie urazu czaszkowo-mózgowego okolicy 
potylicznej z krwawieniem podtwardówkowym i stłuczeniem mózgu, 
a następnie ukryła dziecko pozostawiając je bez należytej opieki, w na-
stępstwie czego doszło do jego zgonu”.    

Zwłoki dziecka znalezione zostały w pojemniku znajdującym się 
w ogrodzie posesji w Gawrychach. 

Wskazywany w tej sprawie przez prokuraturę artykuł 148 § 1 ko-
deksu karnego stanowi, że kto zabija człowieka, podlega karze pozba-
wienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia 
wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Szepietowie gościł delegację 
z Litwy. W jej skład wchodzili dyrekto-
rzy i kierownicy Centrum Doradztwa 
Rolniczego na Litwie, przedstawiciele 
Ministerstwa Rolnictwa Litwy i Zrze-
szenia Agronomów Litwy oraz dzien-
nikarze.

Jak informuje PODR, litew-
skie Ministerstwo Rolnictwa 
jest zainteresowane rozwojem 
małego przetwórstwa na Litwie. 
Zadania z tym związane zostały 
zlecone tamtejszemu Centrum 

Doradztwa Rolniczego, które ma 
zająć się rozwojem tej dziedziny. 
Stąd wizyta delegacji litewskiej 
w województwie podlaskim, 
w którym wielu rolników prowa-
dzi niewielkie firmy przetwórcze, 
a Podlaski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie prze-
prowadza szkolenia bezpośred-
nio związane z tą tematyką.

Goście zapoznali się z infra-
strukturą szkoleniową służącą do 
przeprowadzania szkoleń z prze-
twórstwa żywności. Zwiedzili Pod-

laskie Centrum Technologii Rol-
no-Spożywczych, a technolodzy 
przetwórstwa PODR Szepietowo 
przedstawili im dokładne programy 
szkoleń na wszystkich liniach tech-
nologicznych, w które wyposażona 
jest modelowa przetwórnia

W programie pobytu gości 
z Litwy były też wizyty w pod-
laskich gospodarstwach, które 
w praktyce zajmują się przetwa-
rzaniem żywności, co pozwoliło 
„na żywo” przekonać się jak po-
wstają lokalne produkty.

Litewscy goście poznawali przetwórstwo  

Korona dla Kurkowego Regimentarza
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Aniela i Wiktor z Łomży. 
Tenisiści na medal!

Wiktor Kosowski 
drugi na Ogólno-
polskim Turnieju 
Klasyfikacyjnym 
w Puławach 
w grze deblowej, 
Aniela Galińska 
trzecia w singlu 
i pierwsza w de-
blu w Olsztynie. 
To bardzo młodzi 
i bardzo uta-
lentowani łom-
żyńscy tenisiści 
reprezentujący 
UKS Return Łom-
ża, działający 
przy III Liceum 
O g ó l n o k s z t a ł -
cącym, którzy 
znakomicie za-
prezentowali się 
na kortach UKT 
Chemik Puławy 
i KT Budowlani 
Olsztyn.

Jak relacjonuje Tomasz Waldziński z UKS Return,  Wiktor w pa-
rze z Jakubem Solarskim z MKT Łódź w pierwszym meczu 6:1 6:0 
pokonali Macieja Gawrońskiego z Warszawy i Bartosza Krasnodęb-
skiego z Poznania. W kolejnym pojedynku 7:5 2:6 10:7 ograli Kacpra 
Wereszkę z Łodzi i Macieja Matuszczyka reprezentującego KT Olsza 
Kraków. W finale turnieju, po zaciętym trzysetowym pojedynku 6:7 
6:1 2:10 ulegli Viktorowi Blomowi z Warszawy i Patrykowi Stankie-
wiczowi z Poznania. 

Aniela natomiast w grze pojedynczej 6:3 6:3 pokonała Anastazję 
Kuś z Olsztyna i 6:0 6:0 Julię Płocharczyk z Tennis Club Mrągowo. 
W fazie finałowej turnieju przegrała z Khariną Ksenią z Gdańska. Na-
sza młoda tenisistka triumfowała w grze deblowej w parze z Zuzią 
Kalisz-Fedoruk z Sopotu. Dziewczęta 6:2 6:2 pokonały Julię Płochar-
czyk i Kharinę Ksenię oraz 6:0 6:0 olsztynianki - Polę Centkowską 
i Anastazję Kuś 

Serdecznie gratulujemy!

W ręczną  
na plaży

Historia piłki ręcznej plażowej rozpo-
częła się wraz z ideą prof. Gianfranco 
Brianiego – członka Włoskiego Komi-
tetu Olimpijskiego (C.O.N.I.). Postano-
wił on przedstawić pomysł nawiązują-
cy do doświadczeń siatkówki plażowej. 

Piłka ręczna na piasku miała 
z jednej strony stanowić nową 
propozycję dla plażowiczów, 
a z drugiej być cennym narzę-
dziem promującym tradycyj-
ną piłkę ręczną. Jak informuje 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce, 
pierwszy turniej plażowej wersji 
„szczypiorniaka” odbył się w 1992 
roku, a marzeniem osób uprawia-
jących tą dyscyplinę jest zyskanie 

statusu sportu olimpijskiego. Być 
może wśród mieszkanek Łomży 
drzemią jeszcze nie odkryte ta-
lenty do tego sportu? Dlatego za-
wodniczki MKS Dwójka Łomża 
zapraszają na wyjątkowy projekt 
"zRęcznie kręcimy na piasku". 
Od 1 do 30 sierpnia odbędą się 
bezpłatne zajęcia z piłki ręcznej 
plażowej dla dziewcząt. Zajęcia 
będą odbywać się w poniedziałki, 
środy i piątki od godziny 9 do 10 
przy ul. Katyńskiej 3 na boisku 
"Orlik". 
Zapisy: 
pilkarecznalomza@gmail.com

Malwina 
Szewczyk dała 
mata Europie

Polski hymn na Starym Rynku we 
Lwowie był dla Malwiny Szewczyk, 
łomżyńskiej szachistki, najwięk-
szym przeżyciem podczas Mistrzostw 
Europy Niesłyszących – podkreśla 
Magdalena Sobocińska, opiekunka 
młodziutkiej mistrzyni w Akademii 
Szachowej Sobocińscy.

Wcześniej emocji też tro-
chę było, ale 15-letnia Malwina 
w bardzo wyraźny sposób wyka-
zała, że w turnieju juniorów (do 
lat 19) nie ma sobie równych. 
Bezapelacyjnie została we Lwo-
wie (Ukraina) mistrzynią Euro-
py.

Jak przekazuje Magdale-
na Sobocińska, jej podopieczna 
zdobyła złoty medal uzyskując 6 
z 7 możliwych punktów. Pokona-
ła szachistów z Ukrainy, Anglii, 
Białorusi, Estonii i Litwy. 

Jak opiekunom, ogromne 
wrażenie zrobiła na niej uro-
czystość dekoracji z  polskim 
hymnem na Starym Rynku we 
Lwowie, gdzie odbywała się ce-

remonia zakończenia Mistrzostw 
Europy ICCD w szachach. 

Jak zresztą podkreśla Magda-
lena Sobocińska, cała kadra na-
rodowa zakończyła Mistrzostwa 

Europy Niesłyszących 
w szachach bardzo do-
brze w rywalizacji z sza-
chistami z ponad dwu-
dziestu krajów. Polska 
znalazła się w czołówce 
w klasyfikacji medalowej 
zdobywając 3 złote me-
dale, 1 srebrny i 1 brą-
zowy. 

Malwina Szewczyk, 
która na co dzień trenu-
je pod okiem trenerów 
Akademii Szachowej 
Sobocińscy, przygoto-
wuje się teraz do jeszcze 
ważniejszego turnieju 
– Igrzysk Olimpijskich 
Niesłyszących, które od-
będą się w grudniu we 
Włoszech. Trzymajmy 
kciuki - zachęca Magda-
lena Sobocińska. 
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Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. 
zm.) zawiadamiam, że dnia 26 lipca 2019 r. została wydana decy-
zja Nr 3/2019, znak: ROŚB.6740.2.1.2019 udzielająca Wójtowi 
Gminy Miastkowo zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
na „budowę drogi polegającej na rozbudowie i przebudowie dro-
gi gminnej Nr 105876B we wsi Rydzewo-Gozdy gm. Miastkowo 
wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową  
nr 1957B na odcinku:

– droga gminna nr 105876B (trasa 1) – od krawędzi istniejącej 
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 skrzyżo-
wania w km 0+000- 0+079,10”, 

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach 
geodezyjnych:

1. Działki istniejącego pasa drogowego: 
a) drogi gminnej
– 803 obręb Drogoszewo (0003),
– 126 i 118 obręb Rydzewo – Gozdy (0019),
b) drogi powiatowej
– 41 obręb Rydzewo – Gozdy (0019), 
– 564 obręb Rydzewo (0018),
2. Działki do czasowego zajęcia:
– 552 i 820 obręb Drogoszewo (0003),
– 81 i 72 obręb Rydzewo – Gozdy (0019),
3. Działki ulegające podziałowi (nr działki po podziale 

oznaczony tłustym drukiem – przeznaczone są pod projektowaną 
drogę): 

a) drogę gminną:
obręb ewidencyjny 0019 Rydzewo-Gozdy, jednostka ewiden-

cyjna 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 wyku-

pu), 68/6 o pow. 0,34ha, 
– działka 68/1 dzielona na: 68/3 o pow. 0,0127ha (do wyku-

pu), 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 wyku-

pu), 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 wyku-

pu), 48/9 o pow. 0,96ha, 
– działka 48/5 dzielona na: 48/10 o pow. 0,0349ha (do wyku-

pu), 48/11 o pow. 4,1708ha,
– działka 48/1 dzielona na: 48/6 o pow. 0,0114ha (do wyku-

pu), 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,
obręb ewidencyjny 0018 Rydzewo, jednostka ewidencyjna 

200703_2 Miastkowo:
– działka 212 dzielona na: 212/1 o pow. 0,0224ha (do wyku-

pu), 212/2 o pow. 0,4786ha,

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

– działka 214 dzielona na: 214/1 o pow. 0,0208ha (do wyku-
pu), 214/2  o pow. 0,4792ha,

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

obręb ewidencyjny 0003 Drogoszewo, jednostka ewidencyjna 
200703_2 Miastkowo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– działka 820 dzielona na: 820/1 o pow. 0,0046 ha (do wyku-
pu), 820/2 o pow. 0,81ha,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) drogę powiatową
obręb ewidencyjny 0019 Rydzewo-Gozdy, jednostka ewiden-

cyjna 200703_2 Miastkowo:
– działka 27/4 dzielona na: 27/5 o pow. 0,0153ha (do wyku-

pu), 27/6 o pow. 2,1716ha,
– działka 26 dzielona na: 26/1 o pow. 0,0070ha (do wykupu), 

26/2 o pow. 0,97ha, 
4. Działki przewidziane do przebudowy istniejącej sieci 

uzbrojenia terenu lub przebudowy drogi innych kategorii:
a) przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej:
– 564 obręb Rydzewo (0018),
– 41 obręb Rydzewo – Gozdy (0019),
b) przebudowa wodociągu oraz rozbiórka i budowa doziem-

nych kabli telekomunikacyjnych w drodze gminnej:
803 obręb Drogoszewo (0003),
126 obręb Rydzewo – Gozdy (0019),
Zakres robót budowlanych zgodnie z projektem budowla-

nym obejmuje między innymi:  
branża drogowa:
– wycinkę drzew kolidujących z projektowanym zakresem ro-

bót,
– wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 
– przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów z be-

tonu asfaltowego na posesje, pola i drogi wewnętrzne, 
– przebudowę i budowę rowów drogowych i przepustów pod 

koroną drogi,
– budowę rowów krytych, studni betonowych i  wpustów kd 

z przykanalikami w obrębie skrzyżowania z drogą krajową,
branża telekomunikacyjna:
– rozbiórkę i budowę doziemnych kabli telekomunikacyjnych 

Orange SA kolidujących z projektowaną nawierzchnia drogi,
branża sanitarna:
– przebudowę wodociągu rozdzielczego na odcinkach kolidu-

jących z projektowaną nawierzchnią drogi,

Informuję jednocześnie, iż na wniosek Inwestora, zgod-
nie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z póżn. 
zm.) został nadany ww. decyzji rygor natychmiastowej wy-
konalności.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decy-
zji w Starostwie Powiatowym w Łomży w Wydziale Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27 
w Łomży, pok. 316.

Postępowanie administracyjne w sprawie odszkodowania 
za nieruchomości przejęte pod pas drogowy prowadzone będzie 
w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Łomży p.220.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy, w przypadku, w którym 
dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomo-
ści objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość 
i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której 
mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wyko-
nalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą  
5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wie-
czystego.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za do-
konane po upływie czternastu dni od daty publiczne-
go ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej BIP, na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Łomży i Urzędu Gminy Miastkowo.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Pod-
laskiego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 
14 dni od jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępo-
wania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) 
w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręcze-
nie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 

OBWIESZCZENIE STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia 29 lipca 2019 r. 


