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Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość 

Najdłuższa w historii polska flagi po-
wstaje w Łomży w Zakładzie Aktyw-
ności Zawodowej Argenta. Inicjatorka 
przedsięwzięcia to Sylwia Załuska, 
prezes Fundacji Wypracuj Siebie. Je-
żeli zamiar się powiedzie, będzie to 
pas biało- czerwony o długości 2300 
metrów i szerokości 160 centyme-
trów, z którym 11 listopada,  w dniu 
Święta Niepodległości, wyruszą na 
ulice Warszawy uczestnicy Marszu 
Niepodległości.

Fundacja, którą kieruje 
Sylwia Załuska ma siedzibę 

w Warszawie, ale przez sen-
tyment do rodzinnych stron 
głównym wykonawcą jest łom-
żyński zakład, z  którym współ-
pracuje Pracownia Krawiecka 
Ana Tailor z Warszawy i Dom 
Dziecka "Tecza" z Katowic. Bo 
inicjatywa zrodziła się nie tylko 
dla pobicia dotychczasowego 
rekordu, czyli flagi długiej na 
2057 metrów, która pojawiła 
się na ubiegłorocznych obcho-
dach 100-lecia Niepodległości 
w Krakowie. 

Jak przekazuje Sylwia Za-
łuska, flaga zwróci także uwagę 
na sytuację młodych podopiecz-
nych placówek wychowawczych 
oraz osób niepełnosprawnych. 
Zakład Argenta w Łomży kie-
rowany przez Karolinę Jałbrzy-

kowską zatrudnia blisko 40 osób 
niepełnosprawnych. Będzie to 
manifestacja ich siły i wiary oraz 
miłości ponad  wszelkim złem i 
podziałami - tłumaczy Sylwia 
Załuska. Przekaz dla dzieci i 
młodzieży zagrożonych wyklu-

czeniem zawarty w tej inicjatywie 
to: jesteście ważni, nie jesteście 
sami. W ten sposób realizowane 
będą cele Fundacji "Wypracuj 
Siebie".        

Więcej 
informacji  

na str. 7
Biało-czerwony 

symbol siły, 
wiary i wspólnoty  

Dokończenie na str. 5
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Niektórzy nazywają ten dzień „świę-
tem demokracji”. Dla innych to tylko 
kolejny etap politycznych wojen i 
pogłębiania podziałów. Niezależnie 
od ocen jasne jest, że to dzień mający 
decydujący wpływy na losy państwa i 
jego mieszkańców na kolejnych blisko 
1500 dni. O tym, kogo wskazać decy-
dujmy sami, najlepiej po solidnym za-
poznaniu się z programami partii. Ale 
może to być także głosowanie bardzo 
osobiste: tych lubię, a tych nie, ta oso-
ba budzi sympatię a tamta niechęć.

W poniedziałek 14 paździer-
nika, niezależnie od wyników, na 
pewno nie obudzimy się w innej 
Polsce. Bo Polskę jednak tworzy-
my każdego dnia my sami8 , a nie 
460 posłów i 100 senatorów. Oni 
tylko (i aż) są zobowiązani służyć 
krajowi i nam.

Podstawowe zasady  
Wybory  do  Sejmu  i  Sena-

tu  kolejnej kadencji odbędą się 
w niedzielę 13 października. Lo-
kale wyborcze będą otwarte od 
godziny 7:00 do 21:00. 

Będą to najczęściej te same 
miejsca, w których  głosowania 
się odbywają, np. ostatnio do Par-
lamentu Europejskiego czy rok 
temu do samorządów. Lista lokali 
wyborczych, w których możemy 
zagłosować zgodnie ze swoim 
miejscem zameldowania, dostęp-
na jest na stronach Państwowej 
Komisji Wyborczej.

Od północy z piątku 11 paź-
dziernika na sobotę 12 paździer-
nika obowiązuje cisza wyborcza. 

W wyborach 13 październi-
ka wskazujemy 460 posłów oraz 
100 senatorów, którzy zasiądą w 
ławach obu izb. W województwie 
podlaskim wybieramy 14 posłów 
i 3 senatorów. 

Państwowa Komisja Wybor-
cza zarejestrowała tym razem 88 
komitetów: 1 koalicyjny, 30 par-
tyjnych oraz 57 komitetów wy-
borców. W województwie podla-
skim 8 partii i bloków ugrupowań 
(PSL, PiS, SLD, Konfederacja 
WiN, KO, Akcja Zawiedzonych 
Emerytów Rencistów, Bezpar-
tyjni i Samorządowcy, Skuteczni 
Piotra Liroya-Marca ), wystawia 
201 kandydatów do Sejmu. O 
miejsca w Senacie walczy łącz-
nie 10 osób. W każdym z trzech 
okręgów kandydata wystawia PiS, 
w dwóch - Koalicja Obywatelska 
i Kukiz’15 do Senatu, pozostali 
reprezentują PSL, Samoobronę i 
Zjednoczoną Prawicę.      

Tylko jeden X  
Komitety partyjne i wybor-

ców muszą przekroczyć 5 pro-
centowy próg wyborczy by dostać 
się do Parlamentu, a koalicje próg 
8-procentowy. 

W województwie podlaskim 
każdy z wyborców otrzyma w 
swoim lokalu dwie listy z nazwi-
skami. Na większej będzie to 201  
nazwisk kandydatów na posłów, 
całe województwo stanowi jeden 
okręg (numer 24) i w każdym 
mieście czy gminie będzie to taka 
sama lista.

Na mniejszej kartce znajdą się 
nazwiska kandydatów do Senatu. 
W tym przypadku inny zestaw 
będą mieli wyborców w trzech 
okręgach. Jeden (nr 59) tworzą: 
miasta Łomża i Suwałki oraz 
powiaty: augustowski, grajewski, 
kolneński, łomżyński, moniecki, 
sejneński, suwalski i zambrow-
ski; drugi (nr 60) - miasto Bia-
łystok oraz powiaty białostocki i 
sokólski; trzeci (nr 61) - powiaty: 
bielski, hajnowski, siemiatycki i 
wysokomazowiecki.     

Aby wziąć udział w wyborach 
należy zabrać na głosowanie do-
kument tożsamości. 

Prawidłowo oddany głos to 
postawienie znaku „X” w kratce 
obok nazwiska wybranego przez 
nas kandydata. 

Głosować możemy tyl-
ko na jedną listę i jednego 
kandydata.

Podział mandatów
W wyborach do Sejmu 

wybiera się kandydatów w 
wielomandatowych okrę-
gach, a mandaty rozdzie-
lane są proporcjonalnie do 
uzyskanych przez partie 
głosów. Natomiast w wybo-
rach do Senatu zastosowa-
nie mają jednomandatowe 
okręgi wyborcze – mandat 
otrzymuje kandydat, który 
uzyskał największe popar-
cie.

W  podziale manda-
tów  w okręgach wybor-
czych uwzględnia się wy-
łącznie listy kandydatów 
na posłów tych komitetów 
wyborczych, których listy 
otrzymały co najmniej 5% 
ważnie oddanych głosów w 
skali kraju.

Listy kandydatów 
na posłów koalicyjnych 
komitetów wyborczych 
uwzględnia się w podziale 
mandatów w okręgach wy-
borczych, jeżeli ich listy otrzyma-
ły co najmniej 8% ważnie odda-
nych głosów w skali kraju.

W przypadku wyborów do 
Sejmu zastosowanie ma tzw. 
metoda d’Hondta. Państwowa 
Komisja Wyborcza dokonuje po-
działu mandatów w następujący 
sposób:

1) liczbę głosów ważnych od-
danych łącznie na listy kandyda-
tów każdego z komitetów wybor-
czych dzieli kolejno przez: 1; 2; 
3; 4 i dalsze kolejne liczby aż do 

chwili, gdy z otrzymanych w ten 
sposób ilorazów da się uszere-
gować tyle kolejno największych 
liczb, ile wynosi liczba mandatów 
do rozdzielenia między te listy w 
okręgu,

2) każdej liście przyznaje tyle 
mandatów, ile spośród ustalone-
go w powyższy sposób szeregu 
ilorazów przypada mu liczb ko-
lejno największych.

Wybory  wygrywa komitet, 
który uzyska najwięcej manda-
tów.

W przypadku wyborów 
do Senatu za wybranego na sena-
tora w danym okręgu wyborczym 
uważa się tego kandydata, który 
otrzymał najwięcej oddanych 
głosów ważnych (zasada więk-
szości). Jeżeli dwóch lub więcej 
kandydatów otrzymało liczbę 
głosów uprawniającą do uzyska-
nia mandatu, o pierwszeństwie 
rozstrzyga większa liczba obwo-
dów głosowania, w których jeden 
z kandydatów uzyskał więcej gło-
sów.

czas głosowania
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Jak relacjonuje Katolicka 
Agencja Informacyjna, uroczy-
stości pogrzebowe Kornela Mo-
rawieckiego rozpoczęły się Mszą 
w Katedrze Polowej Wojska Pol-
skiego. Ciało ojca premiera Ma-
teusza Morawieckiego, spoczęło 
na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach. 

W uroczystościach pogrze-
bowych wzięła udział rodzina 
Zmarłego, w tym  premier Mate-
usz Morawiecki  z żoną i dziećmi 
jak również prezydent RP Andrzej 
Duda, przedstawiciele Parlamen-
tu i rządu, m.in. marszałek Sejmu 
Ewa Witek, marszałek Senatu Sta-
nisław Karczewski, wicepremierzy 
Jarosław Gowin, Piotr Gliński i 
Jacek Sasin, ministrowie Mariusz 
Błaszczak i Zbigniew Ziobro, pre-
zes PiS Jarosław Kaczyński, euro-
parlamentarzystka Beata Szydło, 
premier Republiki Czeskiej, a tak-
że licznie zebrani również przed 
katedrą rodacy, którzy przybyli z 
różnych zakątków kraju.

Mszy pogrzebowej prze-
wodniczył metropolita kra-
kowski,  abp Marek Jędraszew-
ski, a koncelebrowali  bp Józef 
Guzdek,  bp Antoni Dydycz,  bp 
Rafał Markowski i liczni kapłani.

Po odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego, w słowie wstępnym abp 

Jędraszewski powiedział: „Zgro-
madziła nas wiara w Jezusa Chry-
stusa, naszego Pana, który jest ży-
ciem i życie daje. Zgromadziła nas 
miłość i wdzięczność za wielkie 
dokonania, które stały się udzia-
łem naszej ojczyzny dzięki wiernej 
i szlachetnej posłudze śp. Kornela 
Morawieckiego, marszałka seniora 
Sejmu RP. Zgromadziła nas na-
dzieja, że Bóg Ojciec bogaty w mi-
łosierdzie przyjmie go do swojego 
królestwa na całą wieczność”.

W kazaniu metropolita kra-
kowski przywołał przemowę 
Kornela Morawieckiego rozpo-
czynającą VIII kadencję Sejmu 
12 listopada 2015 roku, wskazu-
jąc, że w swoim życiu realizował 
przytoczone wówczas przez nie-
go słowa nieznanego autora pol-
ski podziemnej – „Niosę Ciebie 
Polsko, jak żagiew, jak płomienie, 
gdzie Cię doniosę – nie wiem”.

Metropolita krakowski za-
uważył, że Kornela Morawiec-
kiego ukształtowały patriotyczne 
rodzinne tradycje, co wpłynęło 
również na zaangażowanie opo-
zycyjne Marszałka Seniora. Przy-
pomniał, że na Placu Zwycię-
stwa  Kornel Morawiecki  słuchał 
Jana Pawła II, trzymając biało-
-czerwony transparent z napisem 
„Wiara i Niepodległość”, który 
jemu i jego znajomym towa-
rzyszył podczas pierwszej piel-
grzymki papieża do Polski. „Z 
poczuciem młodzieńczej dumy 
nieśli wtedy Polskę jak żagiew, jak 
płomienie” – mówił arcybiskup.

Po Mszy przemówił  prezy-
dent Andrzej Duda, który przy-
toczył dłuższy fragment przemó-
wienia Kornela Morawieckiego 
inaugurującego VIII kadencję 
Sejmu. „Chciał wolnej, niepod-
ległej Polski. Nie godził się na 
żadną inną. Był pod tym wzglę-
dem niezłomny. Był wyśmie-
wany, więziony, deportowany, 
właśnie dlatego, że nie godził się 
na żadne kompromisy” – mówił 
prezydent. – Można się z nim 
nie zgadzać, można dyskutować 
jaką drogą powinniśmy rzeczy-
wiście iść, ale nie można go nie 
szanować, nie można nie szano-
wać Kornela Morawieckiego w 
jego niezłomności, patriotyzmie i 
walce – podkreślił Andrzej Duda, 
wskazując, że marszałek senior 
darzył szacunkiem również poli-
tycznych przeciwników.

Kończąc, prezydent Duda 
zwrócił się do Zmarłego: „Do-
brze Pan się zasłużył Rzeczpo-
spolitej i Pana służba jest doce-
niana. Ja Panu z całego serca za 
tę służbę dziękuję. Spoczywaj w 
pokoju, cześć Twojej pamięci!”.

Przemowy wygłosili także 
marszałek Sejmu Elżbieta Witek 
oraz prezes Prawa i Sprawiedli-
wości  Jarosław Kaczyński. Abp 
Marek Jędraszewski odczytał list 
kondolencyjny przewodniczące-
go Episkopatu Polski, abp. Sta-
nisława Gądeckiego, który jest 
w Santiago de Compostella na 
obradach Rady Konferencji Epi-
skopatów Europy.

Pożegnanie  
Kornela Morawieckiego

Państwowy charakter miały uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego. 
Hołd założycielowi Solidarności Walczącej, legendzie opozycji w czasach PRL, 
i marszałkowi seniorowi Sejmu mijającej kadencji, kandydatowi PiS na senatora 

w okręgu łomżyńsko - suwalskim, oddały najważniejsze osoby w Polsce.



4 www.narew.inforozmowa Na Starym Rynku

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

Marlena Siok: Panie prezydencie, za 
nami czas wiosenno-letni, najbar-
dziej sprzyjający miejskim inwesty-
cjom, zwłaszcza tym drogowym. Kilka 
tych przecięć wstęgi było, trzeba przy-
znać...

Mariusz Chrzanowski: Jeże-
li chodzi o inwestycje drogowe 
w naszym mieście to naprawdę 
możemy się pochwalić. Nawet 
tym, że otrzymaliśmy w Kato-
wicach statuetkę za inwestycje 
drogowe, które były wykonane w 
roku 2018. Ósme miejsce w kraju 
wśród miast na prawach powiatu! 
Nigdy wcześniej tak wysoko nie 
byliśmy w rankingu „Wspólno-
ty”. Myślę, że to, co się dzieje w 
Łomży jest dostrzegane w kra-
ju, ale przede wszystkim widzą 
to mieszkańcy naszego miasta. 
Chociażby ulica Niemcewicza na 
osiedlu Łomżyńskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Niezwykle 
ważna, ponieważ mamy tam dwa 
przedszkola, dużą szkołę podsta-
wową i w związku z tym codzien-
nie rano bardzo wiele  dzieci z 
rodzicami porusza się tą ulicą. 
Dbamy o ich bezpieczeństwo. 
Zabiegaliśmy o ten remont kil-
kanaście lat, kiedy byłem jeszcze 
radnym. Udało się, dla mnie to 
powód do dumy. Jest też przecież 
szereg innych ważnych ulic, które 
w mieście realizujemy od pod-
staw. Na przykład Kazimierza 
Wielkiego na zupełnie nowym 
osiedlu, które dopiero powstaje. 
To też ulica Kolejowa, niezwykle 
ważna z punktu widzenia rozwo-
ju przedsiębiorczości w naszym 
mieście czy ulice osiedlowe istot-
ne dla komfortu i bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Będzie tych 
projektów jeszcze więcej, bo są na 
to środki i chcemy oraz potrafimy 
z tych środków skorzystać.

M. S.: - Jak się okazuje, Łomża po-
zyskała około 20 milionów złotych z 
funduszu dróg samorządowych. Czy 
rzeczywiście jesteśmy jednym z naj-
większych „udziałowców” w tym roz-
daniu?

M.Ch.: - Jesteśmy wśród 
tych, którzy najwięcej skorzystali. 
Jest to na pewno powód do zado-
wolenia, ale też wyznacznik na-
szej polityki. Mieszkańcy Łomży 
oczekują stałego dbania o popra-
wę infrastruktury drogowej. Na-
prawdę dużo już zrobiliśmy, ale i 
dużo jeszcze zostało do zrobie-
nia. Stąd między innymi wnioski, 

które złożyliśmy do Funduszu 
Dróg Samorządowych. Zgłosili-
śmy 12 projektów, otrzymaliśmy 
dofinansowanie na 9, ostatnio 
doszedł jeszcze jeden i na liście 
rezerwowej zostały tylko 2. My-
ślę, że niedługo otrzymamy do-
bre informacje w tej sprawie. Nie 
wszystkie samorządy skorzystają 
z tych środków. Zdarza się, że  re-
zygnują, w związku z tym zwięk-
sza się  pula. My zaplanowaliśmy 
wyjątkowo dużo. Prezydent Su-
wałk mówił mi o pięciu swoich 
wnioskach, burmistrz Bielska 
Podlaskiego – o dwóch. Też nie 
na wszystkie otrzymali dofinan-
sowanie. Ja uważam, że póki są 
te środki zewnętrzne, to trzeba z 
nich korzystać. Oczywiście kry-
tycy mówią o zadłużeniu miasta, 
ale też trzeba zadać sobie pytanie: 
czy chcemy aby były realizowane 
inwestycje z udziałem środków 
zewnętrznych czy tylko znacznie 
skromniejsze z własnych. Nasze 
programy są przeważnie dwu-
letnie, tych środków może już 
później nie być. Jestem zdania, 
że powinniśmy podejmować te 
działania. Widzę też przychyl-
ność wśród wielu radnych. Na 
pewno te inwestycje są trafne, są 
potrzebne. W ostatnich 5 latach 
nie podnosiliśmy podatków od 
nieruchomości, a wręcz w jednym 
roku obniżyliśmy, czyli mamy 
porównywalny poziom wpływów 
do budżetu, a zakres inwestycji 
drogowych, które będziemy ro-
bić, jest ogromny. Na następny 
rok do  FDS zgłosiliśmy 8 ko-
lejnych wniosków, czyli w 2 lata 
zrealizujemy 20 ulic. Liczę z tymi 
na razie rezerwowymi. To bardzo 
duży skok cywilizacyjny. To też 
zapewni Łomży odpowiednią in-
frastrukturę drogową na lata. W 
następnych kadencjach  samorzą-
du radni nie będą musieli szukać 
funduszy. Samorządy mają moż-
liwość korzystać z rządowego 
dofinansowania, nasi mieszkańcy 
oczekują lepszych ulic, więc my 
to czynimy wspólnie z radnymi.

M.S,: - Ale robić trzeba to bardzo roz-
ważnie. Jak zatem godzić myślenie o 
bezpiecznych perspektywach finan-
sowych miasta z ambitnymi planami 
jego rozwoju? 

M.Ch.: - Oczywiście, dlate-
go robimy to umiejętnie i bardzo 
precyzyjnie. Wszelkie inwestycje, 
które wybierany do realizacji, są 

niezwykle potrzebne w perspek-
tywie likwidowania uciążliwości, 
jakie odczuwają mieszkańcy albo 
też planów rozwojowych mia-
sta – poprawiania systemu ko-
munikacyjnego czy otwierania 
terenów inwestycyjnych. Istotny 
czynnik to także dofinansowanie 
zewnętrzne tak, jak w przypad-
ku dróg. Dzisiaj trzeba zachę-
cać  mieszkańców do tego, żeby 
chcieli zostać w Łomży. Moż-
na robić to oczywiście na różne 
sposoby, ale bardzo istotna jest 
jakość życia w mieście. Zaczyna-
jąc od dobrych ulic, parkingów, 
przedszkoli i szkół po ofertę 
kulturalną i sportową. Działa-
nia jakie podejmujemy, służą też 
wskazywaniu, że miasto Łomża 
się rozwija.

M.S: - Jak zatem Pan przewiduje za-
interesowanie inwestorów Łomżą w 
perspektywie najbliższych lat?

M.Ch.: - Łomża jest bardzo 
dobrym miejscem do inwestowa-
nia. Pokazaliśmy to podczas nie-
dawnej międzynarodowej kon-
ferencji Invest in Łomża. Teraz 
jest dobry czas na rozwój Polski 
Wschodniej i z tego chcemy jak 
najbardziej skorzystać. Różnego 
rodzaju programy intensywnej 
pomocy publicznej, infrastruktu-
ra drogowa, tereny inwestycyjne 
to nasze własne argumenty, dzię-
ki którym więksi przedsiębiorcy 
będą chcieli w Łomży  zainwe-
stować. Mamy dobre perspekty-
wy rozwoju infrastruktury ko-
munikacyjnej, co przybliży nas 
do stolicy. Na pewno skorzysta z 
tego cały nasz region. Więksi in-
westorzy już pytają o tereny pod 
rozwijanie swoich przedsięwzięć. 
Oczywiście, musimy też pamię-

tać o naszych przedsiębiorcach i 
dać im szansę rozwoju. Za roz-
wojem tej infrastruktury gospo-
darczej musi  nadążać cała reszta. 
Musimy tworzyć dobre warunki, 
żeby ludzie chcieli tutaj zostać, 
pracować i mieszkać.

M.S: - W czym tkwi innowacyjność 
Łomży i dlaczego przedsiębiorcy mie-
liby chcieć tutaj zostawać?

M.Ch: - Łomża zawsze była 
dumna ze swoich placówek edu-
kacyjnych. Mamy zacne szkoły 
średnie, uczelnie, coraz więcej 
innowacyjnych form wsparcia 
dla absolwentów naszych szkół. 
W Państwowej Wyższej Szkole 
Informatyki i Przedsiębiorczości 
studenci kończą takie kierunki 
jak technologia żywności, auto-
matyka i robotyka, informatyka 
W ramach Parku Przemysłowego 
też mamy program nowoczesnych 
technologii. Mamy takie firmy, 
które działania innowacyjne u sie-
bie prowadzą, korzystają z inno-
wacji i wcale nie trzeba wyjeżdżać 
do dużych aglomeracji żeby tam 
zobaczyć nowoczesne firmy.

Już nie jesteśmy miastem 
taniej siły roboczej, tylko facho-
wych i kreatywnych pracowni-
ków. Dlatego jestem zdania, że 
inwestorów z zewnątrz trzeba za-
chęcać, ale jeszcze bardziej stwa-
rzać warunki rozwoju naszym 
przedsiębiorcom. 

M.S.: - Co dla Łomży oznacza stwo-
rzenie 18 pułku logistycznego, dużej 
jednostki wojskowej?

M. Ch.: - Oczywiście, to jest 
naprawdę ogromny sukces. My-
ślę, że mieszkańcy Łomży też są 
bardzo zadowoleni że Wojsko 
Polskie wróciło do naszego mia-

sta. Obecnie rząd prowadzi po-
litykę militarnego wzmacniania 
wschodniej części kraju. Łomża 
została w niej ujęta  i udało nam 
się. Dzisiaj tak wiele mówimy o 
dużych inwestorach, zwiększaniu 
zatrudnienia. A to już się prze-
cież dzieje na naszych oczach. 
To 500 nowych miejsc pracy. W 
głównej mierze to będzie praca 
dla mieszkańców naszego miasta, 
całego subregionu łomżyńskie-
go. To na pewno przyczyni się 
do rozwoju naszego miasta. Kil-
kuset żołnierzy i związany z ich 
obecnością impuls dla powstawa-
nia firm w cywilnym otoczeniu 
wojska.  Dla Łomży będzie to 
też zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców. W samych plusach 
można rozpatrywać zwiększoną 
obecność Wojska Polskiego w 
naszym mieście. Piękną oprawę 
uzyska także wiele wydarzeń. Jest 
to dla nas zupełnie nowa karta 
wojskowej historii Łomży. 

M.S: Wybory parlamentarne tuż, 
tuż... Jakiego posła potrzebuje Ziemia 
Łomżyńska?

M.Ch.: - Apeluję aby nasi 
mieszkańcy wzięli udział w wy-
borach. Jako prezydent miasta, 
życzyłbym sobie, żeby w przy-
szłości dobrze współpracować 
z parlamentarzystami i uzyskać 
wspomaganie w działaniach po-
dejmowanych dla naszego mia-
sta. Dla mnie niezwykle ważne, 
by łomżyńskim kandydatom się 
udało, abyśmy mieli dobry kontakt 
z naszymi parlamentarzystami. 
Zobaczymy co 13 października 
przyniesie dla Łomży ponieważ 
są to dla nas bardzo ważne wybo-
ry. Mieszkańcy Łomży mają różne 
poglądy. Jeżeli ktoś sympatyzuje z 
PiS, to niech wspiera Bernadetę 
Krynicką, ci którzy sympatyzują 
z Koalicją Obywatelską niech po-
pierają Macieja Borysewicza. To są 
kandydaci, z którymi dobrze mi się 
współpracuje.

M. S. : - A czy widzi Pan możliwość 
współpracy ponad podziałami?

M. Ch: - Ta współpraca oczy-
wiście istnieje. Nie można ludzi 
dzielić. Jesteśmy tu po to, żeby 
zrobić co tylko w naszej mocy dla 
zapewnienia miastu i mieszkań-
com lepszej przyszłości. 

Korzystamy z szans,  
bo tego oczekują mieszkańcy Łomży 

O ulicach, które będą bezpieczne, korzystaniu z możliwości rozwojowych, inwestowaniu w Łomży, mieście w mundurach, 
wyborach parlamentarnych, z prezydentem Łomży Mariuszem Chrzanowskim rozmawia Marlena Siok    
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Mocnym akcentem rozpoczęła kolejny 
rok akademicki Uczelnia Jańskiego 
w Łomży. Z udziałem m. in. księdza 
Jacka Czaplickiego, posła Lecha An-
toniego Kołakowskiego oraz dwojga 
praktyków obecności w gospodarce 
Mari Konopki, wieloletniej dyrektor 
banku  i Antoniego Chojnowskiego, 
przewodniczącego Rady Nadzorczej 
PPB Prefbet w Śniadowie, uczestni-
cy konferencji zastanawiali się nad 
"Etycznymi aspektami funkcjonowa-
nia firmy w gospodarce rynkowej".

Gdy tylko gości spotkania 
powitała rektor "Jańskiego", dr 
Joanna Karpowicz, na fascynują-
cą wyprawę ekonomiczno - du-
chową zaprosił zebranych ksiądz 
dr Jacek Czaplicki, wykładow-
ca łomżyńskiego Seminarium, 
UKSW w Warszawie i Uczelni 
Jańskiego.

- Pismo Święte pyta: skąd 
pochodzą nasze dobra material-
ne? I od razu daje odpowiedź: 
Pamiętaj, że to Bóg daje Ci siły 
do zdobywania bogactwa. Każdy 
zadaje sobie codziennie pytania o 
kwestie etyczne we własnej dzia-
łalności. To normalne. Ważnymi 
częściami składowymi człowieka 
są bowiem sumienie i moral-

ność, szacunek dla drugie-
go człowieka To sprawia, 
że jesteśmy bardzo,  bardzo 
wrażliwi. Co ciekawe, im 
bardziej w biznesie człowiek 
się rozwija, buduje swój ka-
pitał i pozycję, tym bardziej 
staje się wrażliwy na innego 
człowieka. To potwierdzają 
badania - mówił ksiądz Ja-
cek Czaplicki. 

Jego zdaniem, cała nasza 
kultura, także związana z 
praca i przedsiębiorczością, 
zbudowana  jest na funda-

mencie duchowym. Potwierdze-
niem jest np. bardzo podobne w 
tych dziedzinach podejście, jakie 
można odnaleźć w judaizmie 
i islamie, czyli także "religiach 
Księgi"      

- Każdy pobożny chrześcija-
nin, każdy pobożny żyd i każdy 
pobożny muzułmanin, który ma 
w sobie prawo  naturalne, zadaje 
sobie pytanie: skąd pochodzi, to, 
co posiadam. Dla ludzi religij-
nych to oczywiste - Bóg, Istota 
Wyższa jest źródłem wszelkich 
sukcesów. Na gruncie chrze-
ścijaństwa takie przekonanie 
ukształtowało się przede wszyst-
kim w protestantyzmie. To tam 
powstała modelowa wprost ety-
ka przedsiębiorczości. Istotą jest 
przekonanie, że to człowiek jest 
celem wszelkiego działania, czło-
wiek jest drogą Kościoła, funda-
mentem wszystkiego. Na tej pod-
stawie rozwinęła się  w Europie 
Zachodniej, przede wszystkim 
w krajach anglosaskich i w USA, 
czyli protestanckich, ta etyka. 
Wynika ona wprost z "klucza" 
protestantyzmu. Katolicyzm zor-
ganizowany jest hierarchicznie. 
Angażujemy się we wspólnoty. 

Protestanci pozostają na stano-
wisku, że wszystko, co się dzieje 
w religii, zależy ode mnie. Moja 
prywatna sprawa, mój prywatny 
pogląd jest kluczem do wszyst-
kiego. To pogląd destrukcyjny 
w sensie religijnym, ale bardzo 
korzystny w sensie biznesowym - 
mówił wykładowca.

Wspólnoty protestanckie 
odczuły to boleśnie rozdrobnie-
niem, ale kraje, których kiedyś 
zdobyły dominującą pozycję na-
leżą do gospodarczych potęg.  

- Przedsiębiorczość w uję-
ciu religijnym nie dotyczy tylko 
życia gospodarczego, prowadze-
nia firm. Biblia często wzywa 
do przedsiębiorczości nigdy jej 
tak nie nazywając. Jak państwo 
myślicie, jakie jest jedno ze słów 
najczęściej pojawiających się w 
Piśmie Świętym?  Nie jest to np. 
„Bóg”, ale „idź”. W sensie: podej-
mij wyzwanie, działaj, zrób coś. 
Ale „idź” sensownie, z rozmy-
słem, idź odpowiednio wyposa-
żony, idź w konkretnym celu. To 
„idź”  wymaga siły, dynamizmu, 
zaangażowania – przekonywał 
ksiądz Jacek Czaplicki. 

Jak podkreślił, bodźcami ini-
cjatyw gospodarczych bywa ro-
dzina, miłość, sumienie, jakieś 
dobro wspólne. Te pragnienia 
wywodzące się z myśli oświece-
niowej to nic złego.

- Ale etyka biznesu ma swo-
je źródło zawsze w czymś więcej 
– w Bogu czy w prawie natural-
nym. I, niestety, muszę zmartwić 
sceptyków, zawsze musi się tu 
pojawić Istota Wyższa. Większa 
od człowieka – dodał kapłan.

Poseł Lech Antoni Koła-
kowski, który w Sejmie jest wi-
ceprzewodniczącym komisji do 

spraw  Unii Europejskiej i kieruje 
podkomisją analizującą wyko-
rzystywanie unijnych funduszy, 
przedstawił problem etyki biz-
nesu właśnie z perspektywy styku 
gospodarek Europy „starej” i „no-
wej”. Antoni Chojnowski  wyra-
ził nadzieję, że zachowanie nie-
etyczne odchodzą w przeszłość 

ze względu na umacnianie się 
pozytywnych zjawisk w środo-
wiskach biznesowych, ale także 
na większą kontrolę społeczną. 
Maria Konopka mówiła o etyce 
decyzji  finansowych w kontek-
ście kryzysu finansowego z 2007 
roku, a rektor Joanna Karpowicz 
o innowacyjności i kreatywności.

Biznes i etyka,  
czyli dlaczego potrzebujemy Istoty Wyższej 

Oczywiście, rekordowa flaga 
w narodowych barwach będzie 
również manifestacją patriotyzmu, 
szacunku dla dorobku pokoleń Po-
laków, zachętą do artykułowania 
miłości do Ojczyzny. Dlatego nie 
powinna "zniknąć" po uroczysto-
ściach 11 listopada, tylko pojawiać 
się  podczas wspólnotowych wy-
darzeń społecznych, kulturalnych, 
sportowych. Jednym z nich po-

winny być obchody Święta Kon-
stytucji 3 Maja w 2020 roku, gdzie 
dzieło w całej okazałości będzie 
miała swoją łomżyńska premierę.

Flaga powstaje w łomżyńskim 
zakładzie z wiskozowej tkaniny (z 
domieszką poliestru) produkowa-
nej w Łodzi. Kluczowe jest moż-
liwie niezauważalne połączenie 
materiału białego i czerwonego i 
jego stebnowanie  na obrzeżach. 
To ogromne wyzwanie - tkanina 
tej długości waży około tony.     

Biało-czerwony  
symbol siły,  

wiary i wspólnoty  
Dokończenie ze str. 1
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Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Łomży, 

drodzy Sąsiedzi, 
serdeczni Przyjaciele!

nadszedł ten wyjątkowy moment, dla naszego Kraju, Miasta i Regio-
nu, gdy ważą się losy Polski. Kandyduję do Sejmu RP z listy Prawa i 
Sprawiedliwości. Za kilka dni zdecydujemy przy wyborczych urnach czy 
to wszystko, co dobrego udało się zrealizować w ostatnich latach, będzie 
miało swój dalszy ciąg. 

Szanowni Państwo, 
wielki polski poeta Cyprian Kamil Norwid napisał: Aby mierzyć drogę 

przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło.
Jak wielu Rodaków pochodzę ze wsi. To Zalesie Poczynki w gminy 

Śniadowo. Wychowałam się tam, gdzie ceni się pracowitość, uczciwość, 
wiarę, patriotyzm, rodzinę. 

W Łomży mieszkam już ponad 23 lata. Wykształcenie zdobywałam w 
Lublinie i Warszawie, doświadczenie zawodowe zgromadziłam w War-
szawie, Białymstoku i w Łomży. Charakter i zasady wyniosłam z domu 
rodzinnego. Całuję za wszystko z wdzięcznością ręce mojej Mamy i Taty, 
Barbary i Stanisława Wiśniewskich. Zawsze podkreślałam, że najważniej-
sza jest dla mnie w życiu rodzina, moje korzenie, patriotyzm i szacunek 
do pracy. 

Wszystko, co się w moim życiu liczy, zawdzięczam tradycyjnemu kato-
lickiemu wychowaniu. Jestem z tego dumna. Kardynał Stefan Wyszyński 
powiedział: Po Bogu, Ojczyzna jest dla mnie najważniejsza. Jak w wielu 
polskich domach, wsłuchiwałam się w opowiadania o moich przodkach 
wywożonych na Syberię i katowanych w ubeckich więzieniach. Pamiętam 
wielkie zaangażowanie mojego Taty, w tworzenie rolniczej „Solidarności”. 
Znam smak trudu na roli, ale także wytrwałej pracy w biznesie, w nauce 
oraz kształceniu młodzieży, w samorządzie. 

Pracując dla miasta i regionu zrealizowałam wiele ważnych projektów. 
Czyniłam wszystko by Łomża była prawdziwym sercem regionu. 

Drodzy Państwo, 
pozytywnie odpowiedziałam na propozycję kandydowania do Parla-

mentu, bo czuję się silna i gotowa do dalszej pracy na rzecz Łomży i 
Ziemi Łomżyńskiej. 

Jestem głęboko przekonana, że ci, którzy piastują odpowiedzialne 
funkcje powinni odznaczać się pokorą i szacunkiem. Wszyscy jesteśmy 
równi. Nigdy nie zgodzę się na nieuzasadnione przywileje władzy. Jestem 
z Polski, w której nie „załatwia” się spraw pod stołem. Polska nie może być 
poletkiem dla drobnych cwaniaczków. 

Służba Polsce to ogromne wyzwanie. Potrzebny jest trzeźwy umysł i 
otwarte serce. Mój patriotyzm to równe traktowanie wszystkich obywate-
li, a nie dzielenie na lepszych i gorszych. Mój patriotyzm, to stawanie po 
stronie słabszych, potrzebujących pomocy. Mój patriotyzm to wspieranie 
polskich firm i polskich rolników. 

W Sejmie chciałabym zająć się sprawami służby zdrowia, problemami 
ludzi starszych oraz kwestiami edukacji, gospodarki, samorządu i rolnic-
twa. Będę dla Państwa i z Państwem. Bycie posłem RP będę traktowała 
jako służbę dla mieszkańców Łomży i regionu. 

Zapewniam, że jako poseł RP, z profesjonalizmem, pełnym zaangażo-
waniem i powagą będę pracowała dla Łomży i regionu. Zrobię wszyst-
ko byście byli Państwo dumni ze swojego reprezentanta, by Łomża była 
dumna. 

Szanowni Państwo, 
nie pozostawiajmy 13 października decyzji innym! Idźmy na wybory!
Zachęcam do oddania głosu na mnie: Agnieszkę Barbarę Muzyk, lista 

PiS, numer 11. 
Wybierzcie kogoś, kto jest blisko Was, zna Wasze problemy i potrzeby, 

kto pracuje rzetelnie i żyje uczciwie oraz komu można zaufać. 

Z wyrazami szacunku i wdzięczności,



7polityka

Lech Antoni Kołakowski 
urodził się 13 czerwca 
1963 w Zambrowie. 
Mieszka w Łomży, gdzie 
wrócił po ukończeniu 
studiów na Wydziale 
Prawa i Administracji 
Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Wraz z żoną Małgorzatą, na-
uczycielką, wychowali troje dzie-
ci. Lech Antoni Kołakowski pra-
cował w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy w Łomży, a później pro-
wadził własną firmę i coraz bar-
dziej angażował się w działalność 
społeczną i polityczną. W latach 
1998 - 2005 zasiadał w Radzie 
Miasta Łomża.

W 2005 roku kandydując 
z list wyborczej Prawa i Spra-
wiedliwości został wybrany po-
słem na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej. Zasiadał parlamencie 
V kadencji (2005-2007), a na-
stępnie w parlamentach VI ka-
dencji (2007-2011), VII kaden-
cji (2011-2015) i VIII kadencji 
(2015-2019).

Trwały w poglądach, 
wierny Polsce

W latach 1991-2001 Lech 
Kołakowski należał do Porozu-
mienia Centrum tworzonego 
przez braci śp. Lecha i Jarosława 
Kaczyńskich, gdzie pełnił funk-
cję prezesa Zarządu Wojewódz-
kiego w Łomży.

W 2001 wraz z nimi współ-
tworzył struktury Prawa i Spra-
wiedliwości i z tą partia związany 
jest bez przerwy, przewodnicząc 
strukturom łomżyńskim i pełniąc 
funkcje w zarządzie wojewódz-
kim partii.

Zaangażowanie i praco-
witość posła Lecha Koła-
kowskiego wysoko oceniają 
najważniejsi politycy PiS. W 
Klubie Parlamentarnym Prawo 
i Sprawiedliwość poseł Koła-
kowski pełni funkcję wice-
przewodniczącego klubu oraz 
skarbnika klubu. To najwyższe 
funkcje w strukturze klubu 
parlamentarnego PiS pełnione 

przez posłów z województwa 
podlaskiego. Jego pracowitość 
i kompetencje doceniła Pre-
mier Beata Szydło, która w 
2017 roku powołała go w na 
wiceprzewodniczącego Rady 
Służby Publicznej przy Preze-
sie Rady Ministrów. Funkcję tę 
poseł Lech Antoni Kołakow-
ski pełni także przy Premierze 
Mateuszu Morawieckim.

Zawsze ciężka praca, 
nie puste obietnice

Poseł Lech Kołakowski po-
wtarza, że od słów ważniejsze 
są czyny. W pracy poselskiej 
za szczególnie ważne uzna-
je sprawy związane z szero-
ko rozumianą infrastrukturą 
komunikacyjną, która w tej 
części naszego kraju wymaga 

szczególnego wsparcia, oraz 
bezpieczeństwem. Zabiegał o 
budowę drogi Via Baltica z ob-
wodnicą Łomży oraz moder-
nizację prowadzącej do miasta 
linii kolejowej. W Sejmie Lech 
Antoni Kołakowski podjął pra-
cę w dwóch stałych komisjach: 
Komisji Administracji i Spraw 
Wewnętrznych oraz Komisji 
do Spraw Unii Europejskiej. W 

tej drugiej komisji pełni funk-
cję zastępcy przewodniczącego. 
Poseł Kołakowski jest też prze-
wodniczącym sejmowej Podko-
misji stałej do spraw wykorzy-
stania środków pochodzących 
z Unii Europejskiej. Pełniąc te 
funkcje, i podejmując działania 
na rzecz pozyskania środków 
unijnych, poseł Lech Koła-
kowski reprezentuje Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej podczas 
posiedzeń przewodniczących 
Komisji parlamentów państw 
członkowskich Unii Europej-
skiej. W tej kadencji parlamen-
tu na międzynarodowe spotka-
nia wyjeżdżał około 20 razy. Na 
kilku takich międzynarodowych 
spotkaniach to poseł Kołakow-
ski przewodniczył polskiej dele-
gacji. W takiej roli występował 
podczas posiedzenia prezydiów 
parlamentów Trójkąta Weimar-
skiego, czyli Komitetu Wspie-
rania Współpracy Francusko-
-Niemiecko-Polskiej w Paryżu. 
Był przewodniczącym polskiej 
delegacji w trakcie sesji poświę-
conej polityce transportowej 
Unii Europejskiej na rzecz in-
strumentu „Łącząc Europę” w 
Tallinie, oraz polskiej delegacji 
na posiedzenia Państw Grupy 
Wyszehradzkiej oraz konferen-
cjach COSAC w Luksemburgu, 
Malcie, Wiedniu i w Bukaresz-
cie.

To forum współpracy i wy-
miany informacji, w szczególno-
ści na temat praktycznych aspek-
tów parlamentarnej kontroli 
spraw unijnych, parlamentów na-
rodowych państw członkowskich 
UE i Parlamentu Europejskiego.  
Podczas spotkań plenarnych po-
ruszano najbardziej pilne kwestie 
Brexiutu, nielegalnej imigracji, 
czy zasad funkcjonowania mię-
dzynarodowego transportu dro-
gowego w UE.

Biuro Poselskie
Lecha Antoniego Kołakowskiego
ul. Stary Rynek 21/1, 18-400 Łomża
tel. (86) 216-68-57
lech.kolakowski@sejm.pl
Kolno ul. 11 listopada 13
Zambrów Plac Gen. Wł. Sikorskiego 6,
Suwałki ul. T. Kościuszki 71
Zapraszam do biur poselskich Poselska 
infolinia: 86 22 37275

Poseł naszych spraw  
Lech Antoni Kołakowski
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Szanowni Państwo,
dzięki Waszym głosom, oddanym podczas wyborów parlamen-

tarnych jesienią 2015 roku, mam zaszczyt reprezentowania Państwa 
w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. To czwarta kadencja parlamentu 
w której pracuję pozostając wierny obietnicy danej Wam: być zawsze 
blisko spraw mieszkańców tej ziemi, oraz składanemu poselskiemu 
ślubowaniu: „rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Na-
rodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla 
pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i 
innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Dzięki Państwa poparciu i 
zaufaniu od czterech lat w naszym kraju rządzą politycy, tak jak ja, 
związani z Prawem i Sprawiedliwością. To dobry czas dla Polski i Po-
laków, to polska dobra zmiana. Rodziny w Polsce otrzymują po 500 zł 
na dziecko z budżetu państwa jako pomoc w opiece nad nimi. W ten 
sposób w bardzo krótkim czasie zlikwidowaliśmy w kraju ubóstwo. 
Bezrobocie zostało zmniejszone do rekordowo niskich poziomów, a 
Polacy coraz więcej zarabiają. Rząd Prawa i Sprawiedliwości z roku 
na rok podnosi wynagrodzenie minimalne. Od nowego roku będzie 
to 2600 zł miesięcznie, a gdy obejmowaliśmy rządy w kraju wynosiło 
ono 1750 zł brutto. Zablokowaliśmy wyprzedaż polskiej ziemi w obce 
ręce, wzmacniamy polskie rolnictwo. Wprowadziliśmy wsparcie dla 
seniorów w postaci 13. emerytury i darmowych leków, skracamy ko-
lejki do lekarzy. Przyspieszyliśmy budowę dróg, tych największych w 
kraju, jak nasza Via Baltica, o której budowie zdecydował rząd Prawa 
i Sprawiedliwości, ale i mniejszych, ale jakże ważnych dla lokalnych 
społeczności w gminach i powiatach.

Mogliśmy to zrobić dzięki bezkompromisowej walce z wyłu-
dzającymi publiczne środki mafiozami i uszczelnieniu wpływów z 
podatku VAT. Dzięki polityce gospodarczej rządu mamy jeden z 
najwyższych w Europie wzrost PKB i stabilny budżet. Ale do zro-
bienia jest jeszcze dużo. Dlatego jak mówił, Prezes Jarosław Ka-
czyński, dobra zmiana musi być kontynuowana. Wiemy, że można 
wygrać i można zrobić wiele dla Polski. 13. października odbędą 
się kolejne wybory parlamentarne. Wybierając Prawo i Sprawiedli-
wość, wybierając mnie do Sejmu, opowiadacie się Państwo za kon-
tynuacją „dobrej zmiany” w Polsce. Za szybkim rozwojem Łomży 
i Ziemi Łomżyńskiej. W tej kadencji, po kilkunastu latach walki, 
rozpoczynamy budowę drogi ekspresowej do Łomży i obwodnicy 
miasta. W strategicznych dokumentach rządowych są już zapisy o 
nowej linii szybkiej kolei przebiegającej w pobliżu miasta. Dopil-
nowanie rozpoczęcia jej budowy, to zadanie na następną kadencję 
parlamentu. Odbudowujemy zniszczone przez poprzednie władze 
wojsko w Łomży. Mamy batalion Wojsk Obrony Terytorialnej i 18 
Pułk Logistyczny 18 Dywizji Zmechanizowanej. Będą go tworzyły 
trzy bataliony, kilkuset żołnierzy, a są jeszcze możliwości wzmocnie-
nia łomżyńskiej jednostki.

Jednym z najważniejszych moich planów na najbliższe lata jest do-
prowadzenie do odzyskania przez Łomżę rangi miasta wojewódzkie-
go. Dziś jest to już realne. Rozpoczęte przez prace nad koncepcją de-
glomeracji Polski, dają nam szansę którą musimy umieć wykorzystać. 

W związku z upływem tej kadencji Sejmu, pozostając w zgodzie z 
ciążącymi na każdym pośle obowiązkami udzielania wyborcom infor-
macji o swojej działalności, przedstawiam Państwu pewnego rodzaju 
sprawozdanie. Ze względu na ogrom spraw, którymi zajmowałem się 
przez ostatnie cztery lata, jako poseł z Łomży i Ziemi Łomżyńskiej, 
ale także jako przewodniczący sejmowej podkomisji stałej do spraw 
wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej, przedsta-
wia on niewielką część zadań. Wybrane do tej publikacji tematy są 
najistotniejszymi w mojej pracy parlamentarnej. Serdecznie zachęcam 
do zapoznania się z tym opracowaniem i do głosowania w październi-
kowych wyborach do Sejmu.

Z WYRAZAMI SZACUNKU
LECH ANTONI KOŁAKOWSKI

POSEŁ NA SEJM RP

Polska należy do najsilniejszych państw w Eu-
ropie pod względem rolnictwa. Województwo pod-
laskie, ze swym nieskażonym środowiskiem, winno 
stać się najsilniejszym w kraju i Europie regionem 
rolnictwa rodzinnego i ekologicznego – uważa po-
seł Lech Antoni Kołakowski, który podkreśla, że 
aby można było to osiągnąć, konieczne jest syste-
mowe wsparcie małych i średnich rodzinnych go-
spodarstw rolnych. 

W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej poseł Ko-
łakowski od lat zabiega o sprawy polskiego rol-
nictwa. Rząd stworzony przez Prawo i Sprawie-
dliwość, który stawiając na zrównoważony rozwój 
całej Polski, zerwał z forsowanym przez liberałów 
i polityków Platformy Obywatelskiej planem roz-
woju polaryzacyjno-dyfuzyjnego. - Oni stawiali 
przede wszystkim na rozwój największych miast 
w kraju. My wiemy, że Polska to jeden organizm i 
chcemy, aby rozwijała się równomiernie, także po-
przez rozwój mniejszych miast i miasteczek. Temu 
służyć ma także polityka rolna, bo około 40 pro-
cent Polaków mieszka na wsiach. To polskie rol-
nictwo stanowi o sile kraju i bezpieczeństwie naro-
du – mówi poseł Kołakowski. Dowodem na to, że 
polskie rolnictwo i Polacy potrafią i mogą osiągać 
sukces nawet pomimo ciągle jeszcze ogromnej dys-
proporcji w warunkach prowadzenia gospodarstw 
w stosunku do państw „starej” Unii Europejskiej 
jest nasze mleczarstwo. Spółdzielnia Mleczarska 
Piątnica, Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w 
Grajewie i Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita 
w Wysokiem Mazowieckiem to najwięksi produ-
cenci mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce, ale 
także jedni z największych przetwórców mleka w 
Europie. Te zakłady zatrudniają tysiące pracowni-
ków zapewniając byt i rozwój polskich rodzin i ca-
łego kraju. Niestety skutki prowadzonej przez lata 
polityki wspierania dużych metropolii, przyniosły 
efekt w postaci wyludniania się także naszego re-
gionu. Poseł Lech Antoni Kołakowski mobilizuje 
do działań, które mają zapobiec depopulacji regio-
nu. Temu służą inicjatywy dotyczące największych 
inwestycji infrastrukturalnych jak budowa dróg 
ekspresowych czy linii kolejowych, ale także te 
społeczne.

Jedną z nich obrazuje interpelacja, którą po-
seł Lech Antoni Kołakowski złożył do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Arda-
nowskiego, w sprawie zapewnienia dodatkowego 
wsparcia i możliwości rozwoju małych i średnich 
gospodarstw rolnych. 

Minister Ardanowski: Dziękuję za to pytanie 
Minister Rolnictwa Jan Krzysztof 
Ardanowski odpowiadał na posel-
skie pytania z mównicy sejmowej: 
- Panie Marszałku! Panie Pośle! 
Wysoka Izbo! Dziękuję za to py-
tanie – mówił minister Ardanow-
ski podkreślając, że ono mieści się 
w pewnym szerszym kontekście 
dotyczącym wspierania w Polsce 
również mniejszych i średnich go-
spodarstw rolnych, ważnych nie 
tylko z powodów ekonomicznych, 
produkcji żywności czy nieżywno-
ściowych surowców, ale również 
dla utrzymywania żywotności 
społecznej i ekonomicznej obsza-
rów wiejskich. – Rola tych gospo-
darstw jest nie do przecenienia, bo 

od tego, czy takie gospodarstwa, uzyskując część 
swoich dochodów z produkcji rolniczej, część za-
pewne z innych źródeł, będą istniały, zależy również 
utrzymywanie żywotności, utrzymanie usług pu-
blicznych, w ogóle istnienie tych miejscowości.

Błędy, jakie były związane z likwidacją roz-
drobnionego rolnictwa np. w Hiszpanii, spowo-
dowały przemieszczenie się milionów ludzi do 
wielkich miast, do metropolii i wyludnienie, pu-
stynnienie prowincji hiszpańskiej. My tego błędu 
popełnić nie chcemy – zapewniał minister Ar-
danowski dodając, że odejście od programu roz-
woju polaryzacyjno-dyfuzyjnego prowadzonego 
przez naszych poprzedników na rzecz rozwoju 
zrównoważonego jest właśnie tym racjonalnym 
działaniem na rzecz wzmocnienia terenów poza 
wielkimi miastami. 

Minister odpowiadając na pytania posła Lecha 
Kołakowskiego przedstawił podejmowane przez 
obecny Rząd Polski działania na rzecz rozwoju 
rodzinnych gospodarstw rolnych. To m.in. premia 
na restrukturyzację małych gospodarstw rolnych 
o potencjale do 13 tys. euro i zastosowane w tym 
roku modyfikacje progu, które są kluczowe dla 
mniejszych gospodarstw. - Rozdzieliliśmy moż-
liwość udzielania pomocy – niezależnie od tego, 
z jakiej formy ubezpieczenia społecznego rolnik 
korzysta (KRUS czy ZUS). Podnieśliśmy premię 
dla młodych rolników do 150 tys. zł. Stworzenie 
odpowiednich przepisów prawa na rzecz rolnicze-
go handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej, 
również rozwoju małych przetwórni surowców 
pochodzenia zwierzęcego w ramach produkcji 
małej, lokalnej i ograniczonej. (…) Wprowadzi-
liśmy również premię na rozpoczęcie działalno-
ści pozarolniczej. To też jest dedykowane przede 
wszystkim mniejszym gospodarstwom. Podniesio-
na została kwota premii w przypadku zatrudnie-
nia jednej osoby, w tym samozatrudnienia, do 150 
tys., 200 tys. – w przypadku zatrudnienia dwóch 
osób, 250 tys. – w przypadku zatrudnienia trzech 
i więcej osób. To jest również zachęta do rozwoju 
przedsiębiorczości i pewnej zaradności. Chodzi o 
rozwój pozarolniczych – nie tylko co do tego ma-
łego gospodarstwa – form wsparcia – wyliczał mi-
nister Jan Krzysztof Ardanowski. - Nowa perspek-
tywa. Tak, bardzo pilnujemy tego, żeby te mniejsze 
gospodarstwa w Polsce miały odpowiednią pozycję 
w łańcuchu od pola do stołu, ale również żeby były 
im dedykowane wydzielone, szczególnie korzyst-
ne formy wsparcia, bo chcemy te gospodarstwa po 
prostu utrzymać.

POLSKIE ROLNICTWO TO NASZA SIŁA I BEZPIECZEŃSTWO

Dodatkowe wsparcie  
małych i średnich gospodarstw



Stworzenie infrastruktury gwaran-
tującej dobre połączenie północno-
-wschodniej Polski z Warszawą i resz-
tą kraju, są jednymi z najważniejszych 
działań podejmowanych przez posła 
Lecha Antoniego Kołakowskiego. Od 
początku pracy w parlamencie w 2005 
roku poseł nie ustaje w wysiłkach, aby 
tym tematem zainteresować jak naj-
więcej osób decydujących o rozwoju 
infrastruktury kraju. Za wieloletnie do-
pominanie się i działania na rzecz bu-
dowy drogi ekspresowej S-61 Via Bal-
tica Minister Infrastruktury Andrzej 
Adamczyk nazwał go, nieco żartobliwie, 
„Lechem Via Kołakowskim”. Poseł Ko-
łakowski z tego określenia jest dumny.

Jeszcze na początku wieku Via Bal-
tica była wyznaczana śladem drogi kra-
jowej nr 8 od Warszawy przez Białystok, 
Suwałki na Litwę. Wówczas niewielu 
wierzyło, że uda się zmienić przebieg tej 
międzynarodowej trasy, tak by prowadzi-
ła krótszą i bardziej przyjazną przyrodzie 
drogą przez Łomżę. Walka o to trwała 
kilka lat, a rola posła Lecha Antoniego 
Kołakowskiego jest tu niepodważalna. 
Składane od początku pracy w Sejmie 
interpelacje, wystąpienia, podejmowane 
interwencje i organizowane akcje miały 
przekonać rządzących, że to konieczna 
decyzja. Zapadła ona pod wpływem sil-
nej presji społecznej w 2009 roku, ale na-
wet wówczas wielu powątpiewało, że ta 
droga ekspresowa kiedykolwiek powsta-
nie. Rzeczywiście trzeba było kolejny 

długich lat i zmiany rządów w kraju, aby 
zapadły wiążące decyzje o rozpoczęciu 
budowy łomżyńskiej Via Baltica. 

- To dzięki wygranym w 2015 roku 
wyborom parlamentarnym przez Prawo 
i Sprawiedliwość udało nam się powołać 
rząd, który dba o rozwój całego kraju. 
Dzięki pracy najpierw Pani Premier Be-
aty Szydło, później Pana Premiera Ma-
teusza Morawieckiego i przez cały ten 
okres Ministra Infrastruktury Andrzeja 
Adamczyka, możemy się cieszyć, że sło-
wa i obietnice na naszych oczach są reali-
zowane – mówi poseł Lech Kołakowski.

- Decyzje polityczne i finansowe za-
padły na początku 2016 roku, umowy są 
podpisane, drogowcy w większości przy-
gotowali już dokumentacje techniczne, 
rozpoczęły się budowy pierwszych od-
cinków.

- Z wielką radością wbijaliśmy z Mi-
nistrem Andrzejem Adamczykiem szpa-
dle symbolicznie rozpoczynają prace 
budowlane - cieszy się poseł Kołakow-
ski. - Drogę ekspresową do Warszawy i 
na Litwę będziemy mieć za dwa – trzy 
lata. Tego już nikt nie zatrzyma. Z nie-
cierpliwością wyczekuję dnia w którym 
będę mógł wjechać samochodem na Via 
Baltica. - Via Baltica i droga ekspreso-
wa S61 to fragment międzynarodowe-
go szlaku łączącego kraje nadbałtyckie 
przez Polskę z zachodnią Europą, ale 
także łączącego nas ze światem i zapew-
niającego warunki do normalnego roz-
woju – podkreśla poseł Kołakowski.

- Sprzyja nam geopolityka, sprzy-
jają sprawy Unii Europejskiej i NATO, 
sprzyja nam polityka rządu Prawa i 
Sprawiedliwości – mówi Lech Antoni 
Kołakowski podkreślając, że musimy 
tę szansę dobrze wykorzystać. Dzięki 
zabiegom posła Kołakowskiego rząd 
Polski, wiosną tego roku, przychylił się 
do prośby i zmienił przebieg tzw. jednej 
z kolejowych szprych do Centralnego 
Portu Komunikacyjnego, czyli nowego, 
wielkiego lotniska, które ma powstać 
pomiędzy Warszawą a Łodzią. Dwa ze-
lektryfikowane tory, pociągi co godzi-
nę i w maksymalnie 75 minut z Łomży 
do Warszawy – to główne założenia do 
budowy nowej linii kolejowej. Poseł 
Lech Antoni Kołakowski został prze-
wodniczącym Parlamentarnego Zespół 
ds. Budowy tzw. Kolei Warszawsko-
-Mazurskiej przez Łomżę: Warszawa 
– Ostrołęka – Łomża – Kolno – Pisz – 
Orzysz – Giżycko.

Planowany do budowy Centralny Port 
Komunikacyjny w okolicach Baranowa 
to wielkie i nowoczesne centrum komu-
nikacyjne, które ma łączyć Port Lotniczy 
„Solidarność”, węzeł drogowy i węzeł ko-
lejowy. Ma być to główny węzeł komuni-
kacyjny w środkowo-wschodniej Europie. 
Na jego potrzeby ma być zbudowana sieć 
prowadzących do CPK linii kolejowych 
z całej Polski. Koncepcję budowy CPK 
rząd przyjął jesienią 2017 roku. Początko-
wo Łomża nie znajdował się na w pobliżu 
żadnej z planowanych do budowy linii ko-
lejowych. Dopiero zaangażowanie posła 
Lecha Antoniego Kołakowskiego dopro-
wadziło do zmiany decyzji i dokumentów 
rządowych. Od blisko roku trwają zabiegi, 
aby jedna z tzw. kolejowych szprych pro-
wadziła przez Łomżę. - Natychmiast po 
przyjęciu przez Rząd koncepcji przygo-
towania Centralnego Portu Komunika-
cyjnego w 2017 roku, i prowadzących do 
niego linii kolejowych, podjąłem działania 
wskazując na potrzebę wygięcia tej szpry-
chy kolejowej w kierunku Łomży i Kol-
na – opowiada poseł Lech Kołakowski. - 
Kolejne monity, interpelacje, wystąpienia i 
spotkania w Ministerstwie Infrastruktury, 
a przede wszystkim decyzja Rządu poka-
zuje, że działania te okazały się skuteczne. 
Osiągnęliśmy sukces – cieszył się poseł po 
kwietniowej decyzji rządu Polski o zmia-
nie przebiegu tzw. szprychy kolejowej 
Warszawa – Ostrołęka – Pisz – Orzysz 
- Giżycko, na Warszawa – Ostrołęka - 
Łomża – Kolno – Pisz – Orzysz - Giżyc-
ko. - Tak jak kilka lat temu wygraliśmy 
Via Baltica, tak dzisiaj wygraliśmy kolej. 
To pokazuje, że trzeba sięgać wielkich 
projektów. Jako poseł nie przespałem tej 
szansy. Po drodze ekspresowej S-61 kolej 
będzie kolejnym elementem, który umoż-
liwi rozwój gospodarczy tej ziemi. Cieszę 
się, że decyzja Rządu została podjęta.

Dworzec Łomża w Sierzputach
W ramach zabiegów o przesunięcie 

jak najbliżej Łomży linii kolejowej War-

szawa - Ostrołęka – Pisz – Giżycko po-
seł Lech Antoni Kołakowski złożył m.in. 
interpelację do Ministra Infrastruktury 
proponując szlak, którym pociągi mogły-
by pojechać jak najbliżej Łomży. Poseł za-
kłada, że ze względu na warunki formalne 
i ekonomiczne związane z budową ob-
wodnicy Łomży w ciągu drogi ekspreso-
wej S-61, pociągi nie będą mogły przeciąć 
Via Baltica i wjechać do centrum miasta. 
Dlatego zaproponował, że linia kolejowa 
mogłaby zbliżać się do Łomży od strony 
zachodniej. W okolicach Sierzput Mło-
dych, w odległości ok. 3 km od granic ad-
ministracyjnych miasta i w pobliżu węzła 
drogowego na skrzyżowaniu Via Baltica i 
drogi krajowej Łomża – Ostrołęka poseł 
proponuje zlokalizować Dworzec Kolejo-
wy Łomża.

Pilnują budowy
Poseł Lech Kołakowski stoi na cze-

le zespołu parlamentarnego, złożonego 
z posłów z miast, przez które nowa li-
nia kolejowa ma przebiegać. Zespół ma 
„przypilnować” inwestycji. Na początku 
lipca, podczas jego posiedzenia Mikołaj 
Wild, wiceminister infrastruktury i jed-
nocześnie pełnomocnik rządu ds. CPK, 
mówił: „do 2028 roku, w tym horyzoncie 
czasowym chcielibyśmy, aby linia została 
zrealizowana”. Minister podkreślał, że to 
może być element tzw. infrastruktury po-
dwójnego zastosowania – cywilnej i woj-
skowej. - Trasa kolejowa ma szansę sta-
nowić alternatywny dostęp do Przesmyku 
Suwalskiego czyli jednego z kluczowych 
miejsc na mapie Polski – dodawał.

 - Wierzę w to, i wiem, że jest to moż-
liwe do wykonania do 2027 roku – ko-
mentuje poseł Lech Kołakowski. - Przez 
Łomżę pojadą wówczas pociągi pasażer-
skie klas Pendolino, z prędkością 200-250 
km/h. To oznacza, że do centrum War-
szawy będziemy mogli się dostać w mniej 
niż godzinę. To diametralnie zmieni wa-
runki życia w Łomży i regionie.

Via Baltica posła Lecha 
Via Kołakowskiego

Czas na Kolej 
Warszawsko-Mazurską przez Łomżę
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Wojsko Polskie na 
Ziemi Łomżyńskiej

Łomża była polskim garnizonem 
wojskowym przez niemal 100 lat, od 
odzyskania niepodległości w 1918 roku. 
Wojskowe wpisało się na trwałe w tra-
dycje miasta i Ziemi Łomżyńskiej, a jej 
mieszkańcy identyfikowali się z woj-
skiem. Żołnierze z łomżyńskiego 33 
pułku bohatersko walczyli o Polskę w 
wojnie z bolszewikami w 1920 roku i 
we wrześniu 1939 roku z hitlerowskimi 
Niemcami. Do tych tradycji odwoływał 
się na początku XXI wieku 1 Łomżyń-
ski Batalion Remontowy, wchodzący w 
skład 1 Warszawskiej Dywizji Zmecha-
nizowanej, który w 2004 roku przyjął za 
Patrona Pułkownika Stanisława Maria-
na Raganowicza - pierwszego obrońcę 
Łomży z 1920 roku. Niestety batalion 
ten został rozformowany w 2012 roku, z 
powodu rozformowania 1 Dywizji Zme-
chanizowanej, której wówczas podle-
gał. W efekcie zniknął także Garnizon 
Łomża. Po wojsku w mieście zostały 
tylko Wojskowa Komenda uzupełnień 
i Warsztaty Techniczne. Dopiero prze-
jęcie władzy w Polsce przez polityków 
Prawa i Sprawiedliwości, powołanie rzą-
du, dla którego bezpieczeństwo obywa-
teli jest czymś najważniejszym, skutkuje 
odtwarzaniem także w Łomży struktur 
wojskowych.

Pierwsze sygnały o tym, że 
Wojsko Polskie do Łomży może 
powrócić wiązały się z tworzeniem 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Dwa 
lata temu w mieście stworzono 13. 
batalion lekkiej piechoty 1. Pod-
laskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej im. generała Władysława 
Liniarskiego „Mścisława”. Ocho-
czo wstąpiło do niego kilkuset 
mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej. 
Przysięga pierwszych „terytorial-
sów” odbyła się 3. Września 2017 
roku na Starym Rynku w Łomży. 
Wśród mieszkańców z dumą ob-
serwujących pierwsze od dziesięcioleci 
takie wydarzenie na Ziemi Łomżyńskiej 
był także poseł Lech Antoni Kołakow-
ski. Jako parlamentarzysta od lat zabie-
gał o wzmocnienie struktur wojskowych 
w regionie. Dla niego ta uroczystość była 
dowodem, że po latach zwijania Wojsko 
Polskie zaczyna być odbudowywane. 

- Od pierwszych dni mojej pracy w 
Sejmie RP w 2005 roku, jako poseł tej 
ziemi i polityk Prawa i Sprawiedliwości, 
wielokrotnie wypominałem ówcześnie 
rządzącym Polską szkodliwe decyzje do-
tyczące likwidacji naszego wojska. Bardzo 
dobrze się stało, że wreszcie odbudowuje-
my silne Wojsko Polskie także w Łomży. 
Nasze miasto znajduje się w odległości 
130 km od granicy z Rosją (Obwód Ka-
liningradzki) i około 100 km od granicy 
z Białorusią. Obie te granice są jednocze-
śnie granicami NATO i Unii Europejskiej, 

a po ich drugiej stronie są wrogie siły – 
wskazuje poseł Lech Kołakowski. - Cieszę 
się, że nasz polski rząd podjął się wysiłku 
wzmocnienia struktur wojskowych na 
wschodzie kraju. Trzeba to kontynuować 
i wspierać. Ze strony parlamentu należy 
przede wszystkim zadbać o odpowiednie 
finansowanie wojska i my jako posłowie 
do tego się zobowiązujemy.

Analizy Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego „wykazały potrzebę sformowa-
nia nowych jednostek logistycznych, reali-
zujących zadania w czasie pokoju, kryzy-
su i wojny na rzecz dowódców związków 
taktycznych”. W konsekwencji Minister 
Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak 
zdecydował o sformowaniu Dowództwa 
18 Dywizji Zmechanizowanej „Żelazna 
Dywizja” w Siedlcach, oraz o tym, że bę-
dzie miała ona swój pułk logistyczny, któ-
ry zostanie sformowany na bazie Warsz-

tatów Technicznych w Łomży. Na 
datę rozpoczęcia formowania i funk-
cjonowania pułku wyznaczono 17. 
września 2019 roku, czyli dzień 80. 
rocznicy napaści Związku Sowieckie-
go na Polskę, walczącą z Niemcami, 
w 1939 roku. Tego dnia w południe, 
na Starym Rynku w Łomży Minister 
Obrony Narodowej Mariusz Błasz-
czak wręczył akt powołania dowódcy 
18. Dywizji Zmechanizowanej oraz 
dowódcy 18. Pułku Logistycznego w 
Łomży. 

- Bardzo cieszę się z tego, że Woj-
sko Polskie do Łomży wraca i jest 

coraz liczniejsze. Polska może się rozwi-
jać tylko wtedy kiedy będzie bezpieczna 
- mówił minister Błaszczak podkreślając, 
że wydarzenie jest „niezwykle ważne dla 
przyszłości Łomży i Ziemi Łomżyńskiej”. 
- To będzie także impuls o charakterze 
gospodarczym dla Łomży i Ziemi Łom-
żyńskiej, bo to przecież będą nowe miejsca 
pracy. To będą także inwestycje w infra-
strukturę, konieczną do tego, żeby Wojsko 
Polskie mogło funkcjonować, mogło stać 
na straży bezpieczeństwa obywateli na-
szego kraju. 

18. Dywizja Zmechanizowana im. 
gen. broni Tadeusza Buka, w której skład 
wchodzi 18. Pułk Logistyczny w Łomży, 
zwana „Żelazną Dywizja” dziedziczy tra-
dycje dawnej 18 Dywizji Piechoty, której 
dowództwo stacjonowało w Łomży, a jej 
żołnierze bohatersko zasłużyli się broniąc 
Ojczyzny w 1920 roku.

Po sprawach związanych z bu-
dową infrastruktury – Via Baltica 
z obwodnicą Łomży jak również 
kolei - powołanie województwa 
łomżyńskiego jest tym kolejnym 
zadaniem, które będzie deter-
minować rozwój naszego miasta 
– mówi poseł Lech Antoni Ko-
łakowski, który złożył do pre-
miera Mateusza Morawieckiego 
interpelację „w sprawie powołania 
województwa łomżyńskiego ze 
stolicą w Łomży”. Mówi, że po 
doprowadzeniu do rozpo-
częcia budowy drogi eks-
presowej i decyzji rządu 
o poprowadzeniu przez 
Łomżę nowej linii kole-
jowej, odtworzenie woje-
wództwa łomżyńskiego to 
nowe zadanie, do którego 
realizacji chce doprowa-
dzić. W interpelacji poseł 
Kołakowski opisuje skutki 
pozbawienia Łomży sta-
tutu stolicy województwa 
w wyniku reformy admi-
nistracyjnej kraju z 1999 
roku, przywołuje histo-
ryczne znaczenie miasta 
dla Polski i przekonując 
premiera do rozważenia 
propozycji podpiera się 
danymi GUS i opiniami 
profesora Przemysława 
Śleszyńskiego, kierow-

nika Zakładu Geografii Miast i 
Ludności w Instytucie Geografii 
i Przestrzennego  Zagospodaro-
wania Polskiej Akademii Nauk. 
Postuluje on nową reformę admi-
nistracyjną kraju przestrzegając, 
że jeśli jej nie będzie, zagrożony 
jest byt takich miast jak Łomża, 
Ostrołęka czy Suwałki. Poseł Ko-
łakowski w interpelacji dziękuje 
premierowi za rozpoczęcie budo-
wy Via Baltica i decyzje o prze-
biegu przez Łomżę linii kolejo-

wej, a także za rządową „Strategię 
na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju”, która potocznie nazywana 
jest „Planem Morawieckiego”, ale 
prosi o utworzenie Województwa 
Łomżyńskiego.

- Panie Premierze, aby nadać 
Łomży nowego impulsu do roz-
woju konieczne jest dokonanie 
reformy administracyjno-teryto-
rialnej kraju i powołanie nowego 
Województwa Łomżyńskiego 
z siedzibą wojewody w Łomży. 

Obecność urzędowego przedsta-
wiciela Rządu Polski w Łomży, 
w postaci Wojewody, jego urzę-
du i urzędników, przełoży się na 
odtworzenie w mieście przed-
stawicielstw kolejnych instytucji 
Państwa Polskiego – napisał w 
interpelacji poseł Lech Antoni 
Kołakowski. 

Poseł Kołakowski  
Wiceprzewodniczącym  
Rady Służby Publicznej

W 2016 roku ówczesna 
Premier Beata Szydło powo-
łała posła Lecha Antoniego 
Kołakowskiego do Rady Służ-
by Publicznej, a rok później 
powierzyła mu stanowisko wi-
ceprzewodniczącego tej Rady. 
To ciało specjalistów z zakresu 
administracji, które jest orga-
nem opiniodawczo-doradczym 
Prezesa Rady Ministrów. Poseł 
Kołakowski funkcję wiceprze-
wodniczącego Rady Służby 
Publicznej pełni także przy 
Premierze Mateuszu Mora-
wieckim. - To ukoronowanie 
mojej działalności administra-
cyjnej – mówi poseł Kołakow-
ski, gdy premier Beata Szydło 
powoływała go do tej Rady w 
sierpniu 2016 roku.

Rada Służby Publicznej liczy 
9 osób. Członkowie Rady peł-
nią swoje funkcje społecznie. Do 
zadań Rady, jako organu opinio-
dawczo- doradczego, należy wy-
rażanie opinii w sprawach:

• dotyczących służby cywilnej, 
przedstawianych jej przez Pre-
zesa Rady Ministrów lub Szefa 
Służby Cywilnej oraz z własnej 
inicjatywy;

• projektu programu zarzą-
dzania zasobami ludzkimi w 
służbie cywilnej;

• projektu ustawy budżetowej 
w części dotyczącej służby cywil-
nej oraz corocznego wykonania 
budżetu państwa w tym zakresie;

• proponowanego wskaźnika 
wzrostu wynagrodzeń w pań-
stwowej sferze budżetowej w za-
kresie służby cywilnej;

• projektów aktów norma-
tywnych dotyczących służby cy-
wilnej;

• planu szkoleń centralnych w 
służbie cywilnej;

• etyki korpusu służby cywil-
nej;

• sprawozdania Szefa Służby 
Cywilnej o stanie służby cywilnej 
i realizacji zadań tej służby za rok 
poprzedni i inne. Rada ocenia 
również przebieg postępowań 
kwalifikacyjnych w służbie cy-
wilnej.

Poseł Kołakowski teraz chce Województwa Łomżyńskiego
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Historyczna 
szansa 

Zambrowa
W październikową niedzielę koń-
czącej się kampanii wyborczej w 
Zambrowskim Parku Przemysłowym 
odbyła się ostatnia powiatowa kon-
wencja Prawa i Sprawiedliwości. W 
czasie spotkania zaprezentowali się 
dwaj kandydaci PiS, którzy będą ubie-
gać się o mandaty posła i senatora w 
wyborach parlamentarnych. Gościem 
specjalnym, był poseł Parlamentu Eu-
ropejskiego Krzysztof Jurgiel. Na sali 
nie zabrakło przedstawicieli władz 
samorządowych, radnych miasta oraz 
gminy wiejskiej  Zambrów, licznej 
grupy sympatyków Prawa i Sprawie-
dliwości.

Każda kampania to rozmowy 
nie tylko z osobami, które nas 
popierają. Takie spotkania uczą, a 
zarazem pokazują, że można zna-
leźć wspólną nić porozumienia 
w walce o nasze województwo i 
Polskę. Powiat Zambrowski ma 
możliwość mieć dwóch przed-
stawicieli w parlamencie: Sena-

tora i Posła. To, co ważne posła 
i senatora z partii, która - wiele 
na to wskazuje - będzie miała 
większość. Dzięki temu efektyw-
ność działań jest realna. Od lat z 
Markiem Komorowskim dzia-
łamy na rzecz miasta i powiatu 
zambrowskiego, znamy problemy 
mieszkańców wsi i miasta dlate-
go w umiejętny sposób z pomocą 
tak ważnych rządowych progra-

mów jak 500+, 13 i 14 emerytura, 
wyższa płaca minimalna i wielu 
innych będziemy pracować na 
rzecz Was wszystkich. Ostatnie 
cztery lata pokazały, że Prawo i 
Sprawiedliwość dotrzymuje sło-
wa! Jako drużyna po prostu re-
alizowaliśmy obietnice wyborcze 
- mówił Andrzej Mioduszewski

Kandydat na posła zazna-
czył, że jako prezes PKS Nova 

codziennie pracuje nad poprawą 
komunikacji masowej w regionie 
i dąży do przywrócenia połączeń 
autobusowych, które zniknęły z 
rozkładów kilka lat temu. Jako 
doświadczony przedsiębiorca 
rolny nie zapomniał o środowi-
sku rolniczym.

- Już dzisiaj rolnictwo jest 
przyjazne środowisku, ale może 
być jeszcze bardziej, między in-

nymi dzięki wyrównaniu dopłat 
bezpośrednich z UE, a wiem to 
dokładnie jako przedsiębiorca 
rolny. Z uwagi na występujące 
szczególnie w ostatnich latach 
susze, ważny jest program dopłat 
do poprawy gospodarki wodnej 
w gospodarstwach oraz program 
wapnowania gleb i aby te progra-
my docierały do jak największej 
liczby rolników. Ludzie na wsi 
wiedzą jak ważna jest stabiliza-
cja cen i dochodów rolniczych, 
poprawienie tam komunikacji i 
wspieranie druhów z OSP - mó-
wił Mioduszewski.

Kandydatem do Senatu 
Rzeczpospolitej Polskiej zapre-
zentowanym w czasie konwencji, 
był również Marek Adam Ko-
morowski, który w związku ze 
śmiercią zgłoszonego przez PiS 
Kornela Morawieckiego, został 
wyznaczony na jego miejsce w 
wyborczej rywalizacji. Wspólnie 
z Andrzjem Mioduszewskim 
podkreślał, że przed społeczno-
ścią Zambrowa zarysowała się 
niezwykła szasna, aby w przy-
szłym parlamencie miasto i re-
gion reprezentował poseł i sena-
tor z Prawa i Sprawiedliwości.

W oddziale spółki Elewarr w Bielsku 
Podlaskim otworzono jedną z najno-
wocześniejszych suszarni w Polsce. 
„Ojcem chrzestnym” tej inwestycji, 
jest były wiceprezes spółki Andrzej 
Mioduszewski, któremu przypadło w 
udziale przecięcie wstęgi. 

Podczas uroczystości, tuż przy 
nowoczesnym i zbudowanym w 
zaledwie 10 miesięcy obiekcie, 
zebrał się zarząd spółki, dyrek-
torzy, pracownicy, wykonawcy. 
Wśród nich również Andrzej 
Mioduszewski, który jeszcze za 
swojej kadencji w firmie Elewarr, 
był pomysłodawcą i dążył do 
zrealizowania inwestycji, która 

bezpośrednio będzie przekładała 
sie nie tylko na zyski przedsię-
biorstwa, ale przede wszystkim 
rolników.

- Dla mnie, zarządu, pra-
cowników i rolników to jest 
bardzo radosny dzień. Bardzo 
się cieszę, że w tak krótkim 
czasie powstała tutaj, w Bielsku 
Podlaskim, nowa inwestycja w 
postaci nowoczesnej suszarni. 
Dzisiaj nie jestem już wicepre-
zesem Elewarru, ale ta inwesty-
cja to moja duma. To był mój 
pomysł, widziałem potrzeby 
oddziału oraz rolników. Bar-
dzo dziękuję dzisiejszemu za-

rządowi za to, że kontynuował 
ten pomysł dla dobra Elewarru, 
ale najbardziej dla dobra miej-
scowych rolników - mówił An-
drzej Mioduszewski.

To nowoczesna suszarnia bu-
dowana w nowej technologii na 
gaz propan butan – podkreślał 
jeszcze przed przecięciem wstęgi 
dr Daniel Alain Korona, Prezes 
Zarządu Elewarr. Dzięki nowej 

i technologicznie zaawansowa-
nej suszarni spółka będzie mogła 
zwiększyć wydajność, aż sze-
ściokrotne. Do tej pory w Biel-
sku Podlaskim przerabiane było 
80 ton dziennie, a teraz będzie 
to 500 ton. Pozwala to na jed-
nokrotne suszenie z 30 do 15% 
wilgotności, przy zachowaniu 
lepszej ilości ziarna połamanego. 
To znacząco polepszy jakość ku-

kurydzy, którą Elewarr skupuje 
od rolników

ELEWARR Sp. z o.o. jest sa-
modzielnym podmiotem gospo-
darczym ze 100-procentowym 
udziałem Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa. W Oddzia-
łach posiada nowoczesne elewa-
tory i magazyny zbożowe o łącz-
nej pojemności 644 tysięcy ton. 
Spółka zajmuje się między inny-
mi obrotem surowcami i produk-
tami rolnymi oraz przetworami 
zbożowymi, świadczeniem usług 
skupu, przechowywania oraz su-
szenia zbóż innym podmiotom 
gospodarczym, czy eksport i im-
port surowców i produktów rol-
nych. 

Jedna z najnowocześniejszych 
suszarni w Polsce otwarta!

Zambrów
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"Drogi Polonezie, dziękuję za gości-
nę, za piękny apartament a przede 
wszystkim za życzliwość  pracowni-
ków" - napisała Hanka Bielicka. "Miło 
mi było gościć w tym hotelu" - frag-
ment mowy rymowanej pozostawił w 
pamiątkowej księdze poeta Czesław 
Miłosz. 

Joanna Mierzejewska kieru-
jąca recepcją i Konrad Kosakow-
ski zajmujący się marketingiem 
w hotelu są zgodni: To nie tyl-
ko kurtuazja podyktowała wpi-
sy najsłynniejszej łomżynianki, 
wielkiej gwiazdy estrady i laure-
ata literackiej nagrody Nobla.

Pejzaż z bajki 
Dzień, od którego historia 

najgościnniejszego miejsca w 
Łomży się zaczyna, to 19 kwiet-
nia 1975 roku. Jak informowała 
ówczesna prasa, była to sobota, 
gdy liczne ważne osoby dokonały 
otwarcia Hotelu "Polonez" przy 
ul. Rządowej w Łomży. Był w tym 
gronie m. in. wicewojewoda biało-
stocki Zenon Świtaj, przedstawi-
ciele innych władz oraz reprezen-
tanci turystycznej firmy  z Węgier. 

Od poniedziałku 21 kwietnia  
hotel zaczął przyjmowanie gości, 
a trzech pierwszych otrzymało 
upominki. Jakie? Nie wiadomo.  

Nazwy Gromada i Polonez 
pojawiły się zresztą w Łomży już 
rok wcześniej, gdy od 1 stycznia 
1974 ówczesna Ogólnopolska 
Spółdzielnia Turystyczna przejęła 
Hotel Miejski przy ul. Wiejskiej, 
aby powiększyć bazę noclegową 
w Łomży i wyszkolić personel 
przyszłej "perły w koronie" sieci 
Gromady.    

Nie ma zapisków kto zdecy-
dował o lokalizacji obiektu, ale 
niewątpliwie ta osoba zasługu-
je na wszelkie honory ze strony 
Ogólnokrajowej Spółdzielni Tu-
rystycznej "Gromada" (tak zmo-
dyfikowany został od 1976 roku 
skrót OST) . Pomysł postawienia 
hotelu w miejscu zapewniającym 
najpiękniejszy widok na Dolinę 
Narwi był  bowiem genialny. W 
dodatku zapewniający korzyści 
wszystkim stronom: gościom ho-
telu - wspaniałe wrażenia este-
tyczne, przedsiębiorstwu - atrak-
cyjny symbol, miastu - zapadająca 

w pamięć "wizytówkę" wśród po-
dróżujących od strony Mazur, 
Białegostoku Suwalszczyzny czy 
Litwy. 

Zapierający dech w piersiach 
"pejzaż z bajki", inny o każdej po-
rze roku, jest niezmiennie prezen-
tem Hotelu dla swoich gości. 

Czasy i ludzie
Zasadnicze pytanie to: "Polo-

nez" czy "Gromada"?
- Szanujemy i kochamy tra-

dycję tego miejsca. Hotel należy 
do Spółdzielni OST "Gromada" 
i to jest jego oficjalna nazwa. Ale 
wiemy, jak wielkim sentymentem i 
wspomnieniami otoczona jest tak-
że nazwa "Polonez". Tę nazwę po-
zostawiliśmy dla naszej restauracji 
w której na co dzień nasi goście 
mogą się posilić, umówić czy od-
być spotkanie  - tłumaczy Konrad 
Kosakowski.

Bo hotel z całym swoim wi-
zerunkiem i narracją jest mocno 
osadzony w tradycji.  Niektóre z 
takich milowych kamieni w jego 
historii to: utworzenie wojewódz-
twa  łomżyńskiego i wojewódz-
kiego oddziału "Gromady", wizyta 
Czesława Miłosza, 10. rocznica 
działalności z udziałem profesora 
Henryka Jabłońskiego, przewod-
niczącego Rady Państwa (była do 
końca PRL zbiorowa "głowa pań-
stwa"); pobyt holenderskiego księ-
cia Bernharda w 1992 roku i w tym 
samym nagroda Złotego Klucza, a 
potem potwierdzenia przynależno-
ści do hotelowej czołówki w kraju. 

Atmosferę miejsca tworzą w 
szczególności ludzie, którzy je 
odwiedzają.  Pamiątkowa księga, 
która prezentuje Joanna Mierze-
jewska,  zawiera wpisy wielu bo-
haterów polityki czy kultury. Mie-
czysław Fogg, Wiesław Ochman, 
Andrzej Rosiewicz. Mała galeria 

premierów i innych członków rzą-
dów III RP: Hanna Suchocka, Le-
szek Miller, Włodzimierz Cimo-
szewicz. Kolejni artyści - Thomas 
Andres ze słynnej grupy Modern 
Talking,  zespół Boys, Edyta Gór-
niak, Ryszard Rynkowski, Jerzy 
Ofierski, żołnierz NSZ, a po woj-
nie przez ponad pół wieku radiowy 
"sołtys Kierdziołek" z Chlapkowic.  

Specjalne miejsce dla głów 
państwa. Miłe słowa umieścił w 
2001 roku prezydent Aleksander 
Kwaśniewski. A nieco wcześniej 
notka: "Wielkie podziękowania za 
wspaniałe przyjęcie w mieście peł-
nym specjalnych dla mnie pamią-
tek" z podpisem "Chaim Herzog, 
prezydent Państwa Izrael". 

"Cudowna gościnność, było 
świetnie, dziękujemy" - piszą 
gwiazdy i ludzie nie tylko z pierw-
szych stron gazet, którzy zawitali 
do niezapomnianego miejsca nad  
Doliną Narwi.

Nie samymi wspomnieniami...
- Bardzo często to widzi-

my u starszych osób: sentyment, 
wspomnienia, nostalgię, powrót 
do młodości. To niezwykle dla 
nas cenne - uśmiecha się Konrad 
Kosakowski. 

Ale Gromada nie żyje tylko 
przeszłością. To cały czas miej-
sce na "klimatyczne" spędzanie 
czasu.   

- Młodsze pokolenia muszą 
nas trochę "poodkrywać". Zwy-
kle sprawę załatwia pierwsza 
wizyta: dogodne położenie w 
samym centrum miasta, bez-
pieczny parking,  piękny  widok, 
smaczne jedzenie, profesjonalna 
obsługa każdego rodzaju impre-
zy: wesela, chrzciny,  komunie, 
stypy, "osiemnastki", bale kar-
nawałowe, wytworne bankiety 
i konferencje biznesowe, zjazdy 
koleżeńskie, ale także kameral-
ne spotkania rodzinne czy grup 
przyjaciół.

Dyrektor Damian Polnicki 
nie ma wątpliwości, że połącze-
nie tradycji  gościnności oraz 
regionalnych smaków, to wielkie 
atuty Hotelu Gromada w Łomży.     

- Bo wszyscy nasi goście, są 
dla nas ważni - dodają zgodnie  
Joanna Mierzejewska i Konrad 
Kosakowski.    

Hotel Gromada warto odwiedzić 
także wirtualnie:
www.gromada.pl/hotel-lomza
www.facebook.com/GromadaLomza/

Miejsce, którego się nie zapomina
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Jubileuszowy ceremoniał i robocze 
rozważania jak uczynić z komunika-
cji miejskiej najważniejsze narzędzie 
"odkorkowania" i oczyszczenia miast 
zaproponował gościom z regionu i 
kraju Janusz Nowakowski, dyrektor 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji w Łomży. Przedsiębiorstwo 
świętuje w tym roku swoje 50-lecie, 
a uroczysta gala i sesja dyskusyjna 
odbywają się w Łomży i Piątnicy 3 i 4 
października.

Pół wieku to nie byle jaki jubi-
leusz. Zwłaszcza, że - jak podkre-
ślił dyrektor Janusz Nowakowski 
- pierwsze autobusy maki San 
ruszyły na dwie linie po Łomży 
15 lipca 1969 roku, a zaraz potem 
Amerykanie ustanowili linię ko-
munikacyjną Ziemia - Księżyc. I, 
czego już dyrektor nie podkreślał, 
niedługo potem skończyli latanie 
na satelitę, a "empeki" jeżdżą po 
mieście do tej pory. Z coraz cie-
kawszymi efektami.

Życzenia i gratulacje
Jubileuszowa gala MPK 

zgromadziła w sali Kina Mil-
lenium liczne grono gości. Byli 
wśród nich m. in. posłowie Ber-
nadeta Krynicka i Lech Antoni 
Kołakowski, wojewoda Bohdan 
Paszkowski, Dorota Kacprzyk, 
prezes Izby Gospodarczej Ko-
munikacji Miejskiej, prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski 
oraz starosta Lech Szabłowski 
ze współpracownikami, repre-
zentanci instytucji, organizacji, 
samorządów, obecni i dawni 
pracownicy MPK, przyjaciele 
przedsiębiorstwa.  Urząd Mar-
szałkowski reprezentował Juliusz 
Jakimowicz, zastępca dyrektora 
Gabinetu Marszałka a Sejmik 
województwa  przewodniczący 
Bogusław Dębski.

- Z okazji wspaniałego ju-
bileuszu 50-lecia komunikacji 
miejskiej w Łomży z ogromną 

dumą składam Państwu najser-
deczniejsze gratulacje. Transport 
publiczny odgrywa ważna rolę w 
życiu społeczeństwa. Dostępność. 
oszczędność czasu i pieniędzy i 
aspekt proekologiczny - to jego 
najważniejsze zalety. Z uznaniem 
przyjmuję Waszą niezwykle od-
powiedzialną służbę na rzecz za-
pewniania bezpiecznego i przy-
jaznego, zarówno pasażerom, jak 
i  środowisku, transportu. Niech 
ten znakomity jubileusz będzie 
dla Państwa okazją do satysfak-
cji i radości z codziennej pracy 
oraz motywuje do podejmowania 
kolejnych zawodowych wyzwań  
- wyrazy szacunku i gratulacje 
od marszałka Artura Kosickiego 
przekazał Juliusz Jakimowicz do-
dając pozdrowienia od całego za-
rządu województw i szczególnie 
gorące życzenia od wicemarszał-
ka Marka Olbrysia, który jest na 
urlopie i przebywa w miejscu, do 
którego łomżyńskie MPK jesz-
cze swoich pojazdów nie wysyła.

- Ale dyrektor podobno już 
pracuje nad trasą do Ameryki 
- żartował Juliusz Jakimowicz. 
- Panie, prezydencie władze wo-
jewództwa wiedzą  o ambitnych  
planach rozwoju MPK i z wielką 

życzliwością się im przeglądają - 
dodał już poważnie. 

Wspólnie z przewodniczą-
cym Bogusławem Dębskim 
przekazał dyrektorowi Januszowi 
Nowakowskiemu okolicznościo-
wy grawerton.

-  Z ciekawością obserwu-
jemy działania i trafne decyzje 
władz Łomży. Miasto się rozwi-
ja i integruje region - stwierdził 
Bogusław Dębski  - Miliarda ki-
lometrów i milionów pasażerów. 
Niech tylko szczęśliwe podróże 
czekają nas z łomżyńskimi em-
pekami - uzupełnił życzenia Ju-
liusz Jakimowicz.              

Poseł Bernadeta Krynicka  
była jednym z patronów jubile-
uszowych obchodów. - Łomżyń-
ska komunikacja młodsza ode 
mnie, z czego bardzo się cieszę. 
Z uznaniem przyjmuję działania 
dyrektora Janusza Nowakowskie-
go wprowadzającego od lat zmia-
ny w przedsiębiorstwie miarę XXI 
wieku. Jesteśmy pod wieloma 
względami przykładem dla Polsk 
- powiedziała przypominając jak 
wielu przyjaciół ma MPK, np.  za 
sprawą swoich  społecznych akcji 
i oryginalnych inicjatyw. 

Dla posła Lecha Antoniego 
Kołakowskiego MPK to także 
osobiste wspomnienia z prze-
pełnionych "czerwoniaków", do 
których chciało wsiadać po 100 
- 150 osób.

- Czasami autobus nie był w 
stanie ruszyć . Proszę  przyjąć 
wielkie słowa uznania za moder-
nizację i zakup autokarów volvo, 
a także za uprzejmość i profe-
sjonalizm pracowników. Nasza 
komunikacja jest wzorem dla 
innych miast w kraju. Tu sukces 
wszystkich pracowników i władz 
miasta - stwierdził.

Prezydent Mariusz Chrza-
nowski mówił o ostatnich wyda-
rzeniach w przedsiębiorstwie   

- Mocno przyspieszyliśmy 
zmiany. Seniorzy są już od pew-
nego czasu bardzo zadowoleni 
z bezpłatnych przejazdów. Od 
kilku dni także młodzież na-
szych szkół. Dążymy żeby była 
komunikacja była bezpłatna dla 
wszystkich. Czekamy na dobre 
wieści z Urzędu Marszałkow-
skiego i będziemy mogli pochwa-
lić się jeszcze lepszym taborem - 
zapowiedział.

Były także życzenia oraz gra-
tulacje od wojewody Bohdana 
Paszkowskiego i starosty Lech 
Szabłowskiego.    

Pracownicy i przyjaciele 
Jeszcze przed serią okolicz-

nościowych wystąpień dyrek-
tor Janusz Nowakowski za-
prezentował historyczny "kurs 
informacyjny". Wspomina o 
inauguracji w lipcu 1969 roku, 
tuż przed amerykańskim lądo-
waniem na Księżycu.  O dwóch 
liniach  i 5 "czerwoniakach", bo 
tak nazywali autobusy marki 
San użytkownicy. O wprowa-
dzaniu kursów do Konarzyc 
czy Piątnicy i innych liniach 
pozamiejskich. O rosnącym 
zapotrzebowaniu na transport 
publiczny z uruchomieniem 
zakładów bawełnianego fabry-
ki mebli, ciepłowni miejskiej 
oraz  rozwojem budownictwa 
mieszkaniowego w nowym 
mieście wojewódzkim. Statusie 
przedsiębiorstwa, które wła-
śnie przekształca się z nieefek-
tywnego zakładu budżetowego 
w spółkę  miejską.  Obecnych 
statystykach, które mówią o: 
41 autobusach,18 liniach (7 
pozamiejskich we współpracy 
z samorządami  gmin Łomża, 
Piątnica, Nowogród, Wizna, 
Zbójna), prawie 4 milionach 
pasażerów i 400 tysiącach kilo-
metrów rocznie.            

- Nasza historia to przede 
wszystkim ludzie - mówił Ja-
nusz Nowakowski. - Przez 50 lat 
przewinęło się przez MPK około 
500 pracowników, co wskazu-
je na duże przywiązanie i dobre 
warunki pracy w firmie. To wiele 
osób ze stażem po 30  i 40 lat. To 
takie osoby jak dyrektorzy Bogu-
sław Szczech czy Marek Kossa-
kowski pracujący po ponad 40 lat. 

Spora grupa tych najbardziej 
zasłużonych otrzymała od wo-
jewody Bohdana Paszkowskie-
go nadane przez Prezydenta RP 
Medale za Długoletnią Służbę 
(21 osób) i od Doroty Kacprzyk z 
IGKM  - odznaczenia za zasługi 
dla komunikacji miejskiej (7)      

Łomżyńskie MPK uhono-
rowało także swoich przyjaciół. 
Specjalne dyplomy i prezenty 
otrzymali: Waldemar Dmochow-
ski z Inspekcji Transportu Drogo-
wego za to, że tak skrupulatnie i 
bezkompromisowo wykluczał z 
kursowania nie w pełni sprawne 
wozy, aż zakupione zostały nowe; 
Zespół Szkół Ekonomicznych i 
Ogólnokształcących w Łomży, or-
ganizatorzy wyborów Miss Ziemi 
Łomżyńskiej oraz zespół Piękni i 
Młodzi (pojawiła się tylko męska 
część ekipy)  - za wspólne działa-
nia i inicjatywy promocyjne.    

- Jesteśmy dumne, że mo-
żemy tu być i podziękować, 
że wspieracie nas w otwiera-
niu drzwi do marzeń naszych 
dziewczyn - powiedziała  Anna 
Kurządkowska-Kosińska, któ-
ra jest organizatorką konkursów 
dla najpiękniejszych, w otoczeniu 
kilku swoich podopiecznych.

Artystyczne wrażenia uczest-
nikom gali zapewnili  Aleksandra 
Śledziewska z akompaniującym 
jej Pawłem Wiskim, Adam Ka-
linowski z zespołu Black Jeans 
oraz akordeonista Michał Sawic-
ki z synem Dominikiem.

Ludzie komunikacji.  
50 lat łomżyńskiego MPK 
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KANDYDACI DO 

Senatu RP 
w okręgach, na jakie podzie-

lone jest województwo podlaskie. 
Na listach są w kolejności alfabe-
tycznej, a nie według losowania 
numerów.

Okręg nr 59
1. Białobrzeski Zenon, eme-

ryt, Zbójna, PSL,
2. Komorowski Marek Adam, 

radca prawny, Zambrów, PiS,
3. Wasilewski Janusz, rybak, 

Tartak, bezpartyjny, wystawiany 
przez Kukiz'15.

Okręg nr 60
1. Dobrzyński Jan, inżynier 

ochrony środowiska, Białystok, 
bezpartyjny, wystawiany przez 
komitet Zjednoczona Prawica;

2. Jankowska Wanda, nauczy-
ciel historii, Choroszcz, bezpar-
tyjna wystawiana przez komitet 
Kukiz'15 do Senatu,

3. Gromko Mariusz Krzysz-
tof, przedsiębiorca, Białystok, 
PiS,

4. Nikitorowicz Zbigniew, 
dziennikarz, Białystok, PO.

Okręg nr 61
1. Bogucki Jacek, parlamenta-

rzysta, Siennica-Lipusy, PiS,
2. Łukaszuk Igor, dyrektor 

szkoły, Bielsk Podlaski, bezpar-
tyjny, wystawiany przez KO,

3. Skirgiełło Aldona Anna, 
rolnik, Stołbce, Samoobrona.    

KANDYDACI DO 

Sejmu RP 
na listach zarejestrowanych w 

okręgu nr 24, czyli w wojewódz-
twie podlaskim.  

Na listach podawany jest 
deklarowany przez kandydatów 
zawód, miejsce zamieszkania, 
ewentualna przynależność par-
tyjna. Tylko jedna osoba z ca-
łej listy wypełniła też rubrykę 
oświadczenia lustracyjnego.     

Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. Krajewski Stefan, politolog, 

Krajewo Białe, PSL;
2. Lech Mirosław, historyk, 

Laskowszczyzna, bezpartyjny;
3. Grochowski Wojciech, 

ekonomista, PSL;
4. Leszczyński Jerzy, inżynier 

rolnictwa, Ciechanowiec, bezpar-
tyjny;

5. Cieślukowski Cezary, eko-
nomista, Suwałki, PSL;

6. Zawistowska Agniesz-
ka, inżynier rolnictwa, Brzóski 
Gromki, PSL;

7. Kulikowska Ewa, ekono-
mista, Rostołty, bezpartyjna;

8. Płońska Wiesława Bożena, 
technik budownictwa, Białystok, 
bezpartyjna;     

9. Krzyżanowska Bożena, 
dyrektor szkoły, Siemiatycze, 
bezpartyjna;

10. Dyjuk Bogdan, nauczy-
ciel, Augustów, PSL;

11. Rafałowski Krzysztof, in-
żynier ochrony środowiska, Kol-
no, PSL;

12. Bobel Maciej, dyrektor 
domu kultury, Patoki, PSL;

13. Magnuszewski Marian, 
inżynier rolnik, Mońki, PSL;

14.  Koronkiewicz Andrzej 
Zbigniew, inżynier ochrony śro-
dowiska, Augustów, PSL;

15. Jakubiak Ewa, nauczy-
ciel akademicki nauki wojskowe, 
Szabły Młode, PSL;

16. Szczygielska Agnieszka, 
doradca rolniczy, Sokółka, PSL;

17. Nowak Magdalena, do-
radca finansowy, Białystok, 
bezpartyjna;

18. Aleksiejczuk-Szotko 
Marta, inżynier zootechniki, Za-
błudów-Kolonia, PSL;

19. Sawicki Sławomir, inży-
nier elektryk, Sokółka, bezpar-
tyjny;

20. Chołko Tadeusz, emeryt, 
Płociczno Osiedle, PSL;     

21. Jakacki Tomasz, technik, 
weterynarii, Jakać Borki, PSL;

22. Jędzul Joanna, przedsię-
biorca, Suwałki, PSL;

23. Kaźmierczak Małgorzata, 
ekonomista, Wasilków, PSL;

24. Zarzecki Michał, rolnik, 
Żebry, PSL; 

25. Karczewska Małgorzata, 
specjalista do spraw marketingu i 
handlu, Bielsk Podlaski, bezpar-
tyjna; 

26. Rykowski Grzegorz, rad-
ca prawny, Białystok, PSL;

27. Przybylak Irena Zofia, 
emerytka, Drozdowo, bezpartyj-
na;

28. Janowski Mikołaj, inży-
nier rolnik, Przechody, PSL.   

Lista numer 2 - KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. Piontkowski Dariusz, 
nauczyciel historii, Białystok,  
PiS, 

2. Zieliński Jarosław, parla-
mentarzysta, Suwałki, PiS,

3. Paszkowski Bohdan Józef, 
radca prawny, Białystok, PiS,

4. Gwiazdowski Kazimierz, 
parlamentarzysta, Mścichy, PiS

5. Żalek Jacek, poseł, Bia-
łystok, Porozumienie Jarosława 
Gowina

6. Baszko Mieczysław Kazi-
mierz, nauczyciel wychowania fi-
zycznego, Sokółka, Porozumienie 
Jarosława Gowina

7. Kołakowski Lech Antoni, 
poseł na Sejm RP, Łomża, PiS,

8. Krynicka Bernadeta, parla-
mentarzysta, Łomża, PiS,

9.  Wnorowski Henryk Jan, 
nauczyciel akademicki - nauki 
ekonomiczne, Białystok, nezpar-
tyjny,

10. Andruszkiewicz Adam, 
parlamentarzysta, Grajewo, 
bezpartyjny,

11. Muzyk Agnieszka Barba-
ra, nauczyciel akademicki - nauki 
humanistyczne, Łomża, bezpar-
tyjna,

12. Siekierko Łukasz, radca 
prawny, Wysokie Mazowieckie, 
PiS,

13. Czepe Roman, przed-
stawiciel władzy samorządowej, 
Łapy, PiS,

14. Modzelewski Piotr, pozo-
stali wyżsi urzędnicy administra-
cji rządowej, Łomża, PiS,

15. Madras Tomasz Stefan, 
nauczyciel akademicki, Białystok, 
PiS,

16. Jelska-Jaroś Bożena Jo-
lanta, rolnik, Franckowa Buda, 
bezpartyjna,

17. Puczyłowska Elżbieta, 
nauczyciel nauczania początko-
wego, Augustów, PiS,

18. Kucharewicz Grzegorz, 
farmaceuta, Białystok, PiS,

19. Supiński Rafał, przed-
stawiciel władzy samorządowej, 
Mońki, PiS,

20. Biały Alicja, przedstawi-
ciel władzy samorządowej, Bia-
łystok, PiS,

21. Mioduszewski Andrzej, 
prezes, Zambrów, PiS,

22. Nienałtowska Bożena, 
dyrektor departamentu, Kleosin, 
PiS, 

23. Dziatkowski Marek, rol-
nik, Filipów Czwarty, bezpartyj-
ny,

24. Łukaszewicz Henryk, 
nauczyciel informatyki w szko-
le podstawowej, Hajnówka,  
PiS,

25. Bujno Bożena Teresa, 
przedstawiciel władzy samorzą-
dowej, Perlejewo, bezpartyjna,

26. Zduńczyk Agnieszka, 
dyrektor szkoły, Miastkowo, 
bezpartyjna,

27. Wasilewska Izabela, peda-
gog, Ptaki, PiS,

28. Szczudło Aleksandra, dy-
rektor do spraw energetyki, Cie-
chanowiec, bezpartyjna.   

Lista numer 3 - KOMITET WYBORCZY 
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
1. Krutul Paweł, przedsiębior-

ca, Białystok, Wiosna,
2. Kusznieruk Piotr, inżynier 

automatyki, Białystok, SLD,
3. Rosińska Katarzyna Ewa, 

prawnik, Białystok, Razem,
4. Prokopiuk Seweryn, socjo-

log, Widowo, Razem,
5. Mańczuk Tomasz, przed-

siębiorca, Lipsk, SLD, 
6. Borowik Janusz, przedsię-

biorca, Białystok, bezpartyjny,
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7. Rembiszewska Justyna, so-
cjolog, Białystok, Razem,

8. Murawko Elżbieta, sprze-
dawca, Suwałki, bezpartyjna, 

9. Arasimowicz Renata, tech-
nik rolnik, Stara Dębszczyzna, 
bezpartyjna,

10. Czerniawska Izabela Te-
resa, nauczyciel, Łomża, SLD,

11. Deoniziak Joanna Graży-
na, pedagog, Białystok, bezpar-
tyjna, oświadczenie o pełnieniu 
służby w organach bezpieczeń-
stwa państwa,     

12. Popławski Jakub, nauczy-
ciel akademicki - nauki technicz-
ne, Białystok, Razem,

13.  Birgiel Marcin, admini-
strator systemów komputero-
wych, Suwałki,  Razem,

14. Matwiejczuk Jolanta Ger-
truda, inżynier elektrotechnik, 
Białystok, bezpartyjna,

15. Śniadach Mieczysław, na-
uczyciel historii,  Kolno,SLD,

16. Janoszka Grzegorz Jan, 
instruktor terapii uzależnień, 
Białystok,  Razem,

17. Skowroński Adrian, po-
zostali pracownicy obsługi biuro-
wej, Białystok, Razem,

18. Mironowicz Mikołaj, 
inspektor nadzoru, Białystok, 
bezpartyjny,

19. Artysiewicz Michalina 
Daria, studentka, Zaścianki, Ra-
zem, 

20. Andrukiewicz Aleksandra 
Julia, filolog języka nowożytnego, 
Białystok, Razem, 

21. Krawczyk Anna Małgo-
rzata, technik rolnik, Olszanka, 
bezpartyjna,

22. Janicki, Dariusz Jerzy, le-
karz chirurg, Łomża, SLD,

23. Osiejewski Jakub, filolog 
języka nowożytnego, Białystok, 
Razem,

24. Wysocka Kamila Maria, 
pozostali pracownicy obsługi 
biurowej, Białystok, Razem,

25. Jasionek Anna, plastyk 
dekorator, Bolcie, bezpartyjna,

26. Drobek Grzegorz, infor-
matyk, Szepietowo-Wawrzyńce, 
bezpartyjny,

27. Sielawa Magdalena, praw-
nik, Białystok, Razem,

28. Koronkiewicz Wojciech 
Janusz, dziennikarz, Białystok, 
bezpartyjny.

Lista numer 4 
- KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA 

WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
1. Winnicki Robert Artur, 

publicysta, Warszawa, Ruch Na-
rodowy,

2.  Kiełczewski Adam, inży-
nier mechanik, Grajewo, bezpar-
tyjny,

3. Krasowski Krzysztof, 
prawnik, Białystok, Zjednocze-
nie Chrześcijańskich Rodzin, 

4. Nicewicz Stanisław, rolnik, 
Knyszewicze, Korwin,

5. Majewska Barbara, na-

uczyciel języka obcego, Białystok, 
bezpartyjna,

6. Jabłoński Krzysztof, tech-
nik rolnik, Sobótka, bezpartyjny,

7. Gontarska Marzanna, ko-
smetyczka, Grajewo, bezpartyjna, 

8. Bielawski Wiesław Hen-
ryk, przedsiębiorca, Jurowce, 
Ruch Narodowy,

9. Daniluk Jolanta, referent 
do spraw usług, Białystok, Kor-
win,

10. Kołosowska Katarzyna, 
sprzedawca, Białystok, Ruch Na-
rodowy,

11. Dziedzic Zenon, socjolog, 
Suwałki, Liga Narodowa,

12. Prokopowicz Paweł, 
przedsiębiorca, Kąty, Ruch Na-
rodowy,

13. Kołakowski Adam, praw-
nik, Białystok, bezpartyjny,

14. Zajko Katarzyna, pra-
cownik administracji, Białystok, 
bezpartyjna,

15. Rokicki Mariusz, progra-
mista, Białystok, Ruch Narodo-
wy,

16. Iwanowska Adrianna, 
pracownik fundacji, Warszawa, 
bezpartyjna,

17. Wais Michał Eugeniusz, 
fizyk, Białystok, bezpartyjny,

18. Grabowska Monika, 
pracownik biurowy, Wasilków, 
bezpartyjna,

19.  Sadowski Jakub Andrzej, 
sprzedawca, Supraśl bezpartyjny,

20. Baranowski Hubert, stu-
dent, Białystok, bezpartyjny,

21. Przanowska Izabela, ko-
smetolog, Nurzec-Stacja, bezpar-
tyjna, 

22. Lewoniewski Marcin, ra-
diolog, Sobolewo, Ruch Narodo-
wy,

23. Prokopowicz Anna Ka-
tarzyna, ekonomista, Białystok, 
bezpartyjna,

24. Karwowski Łukasz, spe-
cjalista ds. sprzedaży, Tyszki-Wą-
dołowce, bezpartyjny,

25. Jędrzejewski Andrzej To-
masz, architekt,  Białystok, Ruch 
Narodowy,

26. Kossakowski Mariusz, 
inżynier BHP, Białystok, bezpar-
tyjny,

27. Zaborowska Karina, eko-
nomista, Podkamionka, bezpar-
tyjna,

28. Stypka Maciej, przed-
stawiciel handlowy, Białystok, 
bezpartyjny.

Lista numer 5 
- KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 

KOALICJA OBYWATELSKA  
PO .N IPL ZIELONI

1. Tyszkiewicz Robert, wy-
dawca, Białystok, PO,

2. Truskolaski Krzysztof, eko-
nomista, Białystok, PO,

3. Kamińska Bożena, ekono-
mistka, Suwałki, PO,

4. Borysewicz Maciej An-
drzej, prawnik, Łomża, PO,

5. Czykwin Eugeniusz, dzien-
nikarz, Białystok, bezpartyjny,

6. Den Jolanta, leśnik, Czarna 
Białostocka, PO, 

7. Bil-Jaruzelski Krzysztof, 
prawnik, Białystok, bezpartyjny,

8. Cieślik Leszek Stanisław, 
radca prawny, Augustów PO,

9. Ławrowska Joanna Dorota, 
adwokat, Białystok, bezpartyjna,

10. Nowak Tadeusz Zenon, 
nauczyciel akademicki, Łomża, 
Zieloni,

11. Zwolińska Bożena Teresa, 
samorządowiec, Bielsk Podlaski, 
bezpartyjna, 

12. Piorunek Jacek, radca 
prawny, Łomża, PO,

13. . Gutowski Mateusz Da-
mian, pedagog, Białowieża, PO, 

14. Raś Andrzej, zootechnik, 
Mońki, PO,

15. Roszkowska Halina, na-
uczyciel języka polskiego, Osipy-
-Lepertowizna, bezpartyjna,

16.  Żero Franciszek Krzysz-
tof, pracownik administracyjny, 
Siemiatycze, PO,

17. Doliwa Stanisław Adam, 
nauczyciel wiedzy o społeczeń-
stwie, Grajewo, PO,

18. Sasinowska Dorota, mon-
ter, Krajewo Borowe, PO,

19. Karaszewska Katarzyna, 
pedagog, Suwałki, Nowoczesna, 

20. Samul Marek, lekarz we-
terynarz, Kolno, PO, 

21. Pyrko Paulina, pracow-
nik administracyjny, Grabówka, 
bezpartyjna, 

22. Talkowski Bronisław, 
emeryt, Kruszyniany, PO,

23. Szczygieł-Rogowska Jo-
lanta, historyk, Białystok, PO,

24. Targoński Łukasz, infor-
matyk, Białystok, PO,

25. Łepkowska-Gołaś Alicja, 
urzędnik, Łomża, PO,

26. Karczewska Wioletta 
Maria, nauczyciel języka obcego, 
Białystok, PO,

27. Malinowska Beata, pra-
cownik administracyjny, Fasty, 
Nowoczesna,

28. Cimoszewicz Tomasz, 
przedsiębiorca, Knyszyn, PO.  

 
Lista numer 7 

- KOMITET WYBORCZY AKCJA 
ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW 

RENCISTÓW
1. Basiewicz Mirosław, tech-

nik rolnik, Słobódka, Akcja Za-
wiedzionych Emerytów Renci-
stów

2. Kochanowski Andrzej, 
inżynier pożarnictwa, Grajewo, 
bezpartyjny,

3. Buchowska Monika, inży-
nier rolnictwa, Radziucie, Samo-
obrona,

4. Szklarzewski Karol, przed-
stawiciel handlowy, Szczuczyn, 
bezpartyjny,

5. Bobrowska Krystyna, 
ogrodnik, Suwałki, bezpartyjna,

6. Kalińska Paula, inżynier 

architektury wnętrz i krajobrazu, 
Czarna Wieś, bezpartyjna,

7. Fiertek Józef, przedstawi-
ciel handlowy, Łomża, Samo-
obrona,

8.  Bołtruczyk Kazimierz, kie-
rowca, Warszawa, bezpartyjny,

9. Kosmowska Edyta, peda-
gog, Stawiane, bezpartyjna,

10. Osiecki Zygmunt, teolog, 
Słobódka, Wolni i Solidarni,

11. Flis Monika, teolog, Rut-
ka-Tartak, bezpartyjna, 

12. Ławrynowicz Eugeniusz 
Zdzisław, przedsiębiorca, Augu-
stów, bezpartyjny,

13. Gwiazda Ewa, ekono-
mistka, Grajewo, bezpartyjna,

14. Bzura Łukasz, inży-
nier rolnictwa, Niedźwiedzkie, 
bezpartyjny, 

15.  Kozikowska Marta, tech-
nik architektury krajobrazu, Po-
powo, bezpartyjna, 

16. Flis Ryszard, kierowca, 
Rutka-Tartak, bezpartyjny,

17. Bołtruczyk-Kasabuła 
Monika, specjalista zdrowia pu-
blicznego, Białystok, bezpartyjna,

18. Krasowski Andrzej, tech-
nik mechanik, Wysokie Mazo-
wieckie, bezpartyjny,

19. Puchnowski Zbigniew 
Jacek, jachtowy kapitan żeglugi 
wielkiej, Augustów, bezpartyjny.

Lista numer 8 
- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 

KOALICJA BEZPARTYJNI I 
SAMORZĄDOWCY

1. Dymko Łukasz, przedsię-
biorca, Białystok, bezpartyjny,

2. Prosiński Zbigniew, me-
nadżer, Łomża, bezpartyjny,

3. Maksimiuk Janusz, polito-
log, Białystok, bezpartyjny,

4. Piwnik Anna, nauczyciel 
biologii, Zaścianki, bezpartyjna,

5. Jakimiuk Dawid, przedsię-
biorca, Bielsk Podlaski, bezpar-
tyjny, 

6. Haraburda Katarzyna 
Sylwia, sprzedawca, Augustów, 
bezpartyjna, 

7. Kubiak Rafał, operator ma-
szyn i urządzeń do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych, Białystok, 
bezpartyjny,

8. Strociak Halina, technik 
budowlany, Sochonie, bezpartyj-
na,

9. Koniuch Izabela, sprze-
dawca, Białystok, bezpartyjna,

10. Bailey Agnieszka, pośred-
nik w obrocie nieruchomościami, 
Wasilków, bezpartyjna,

11. Wojno Sylwester, rolnik, 
Szepietowo, bezpartyjny,

12. Kapłanow Łukasz, opera-
tor kontroli bezpieczeństwa, Au-
gustów, bezpartyjny,  

13. Poniatowska Beata, me-
nadżer gastronomii, Ciechano-
wiec, bezpartyjna,

14. Nysztor Justyna, przed-
siębiorca, Kostry-Noski, bezpar-
tyjna,

15. Kuźnicka Anna, statystyk 
medyczny, Choroszcz, bezpartyj-
na,   

16. Mazur Joanna, specjalista 
administracji publicznej, Szepie-
towo, bezpartyjna,

17. Kalicki Adrian, nauczyciel 
wychowania fizycznego, Szepie-
towo, bezpartyjny,

18. Kubiak-Babińska Joanna 
Agnieszka, nauczyciel wychowa-
nia fizycznego, Białystok, bezpar-
tyjna,

19. Naumiuk Piotr, rolnik, 
Kaniuki, bezpartyjny,

20. Bagiński Krzysztof Janusz, 
informatyk, Lublin, bezpartyjny,

21. Kaliska Kamila Barbara, 
pracownik obsługi biurowej, Lu-
blin, bezpartyjna,

22. Kochowicz Krzysztof 
Longin, projektant grafiki, Lu-
blin, bezpartyjny,

23. Kania Kazimierz Edward, 
technik mechanik, Lublin, 
bezpartyjny,

24. Kalicińska Barbara, pra-
cownik administracyjny, Żabice, 
bezpartyjna,

25. Szwiec Bogumiła Małgo-
rzata, specjalistka administracji 
publicznej, Lubli, bezpartyjna,

26. Grabka-Levin Kamila 
Anna, pracownik obsługi biuro-
wej, Ścinawa, bezpartyjna,

27. Wasilewski Wojciech, 
radca prawny, Brańsk, bezpartyj-
ny.     

Lista numer 9 
- KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI 

PIOTRA LIROYA-MARCA
1. Sawicki Marcin, przedsię-

biorca, Białystok, Skuteczni Pio-
tra Liroya-Marca,

2. Sikorski Piotr, rolnik, Mo-
dzele-Górki, bezpartyjny,

3. Koniuch Bogusław, technik 
cyfrowych procesów graficznych, 
Białystok, bezpartyjny,

4. Jankowska Edyta, fryzjer, 
Sidory, bezpartyjna,

5.  Daniłowski Igor, doradca 
finansowy,  Łomża, bezpartyjny,

6. Bobik Joanna, księgowa, 
Toporki, bezpartyjna,

7. Kosacka Anna, socjolog, 
Sokółka, bezpartyjna,

8. Rogowska Monika, przed-
stawiciel handlowy, Lewickie-
-Stacja, bezpartyjna,

9. Kosno Rafał Marcin, prze-
wodnik turystyczny, Białystok,

10. Nietupski Cezary, auto-
matyk, Białystok, bezpartyjny,

11. Choruża Katarzyna, eko-
nomista, Białystok, bezpartyjna,

12. Pawłowski Piotr, przed-
stawiciel handlowy, Białystok, 
bezpartyjny, 

13. Grycuk Grzegorz, mon-
ter, Białystok, bezpartyjny,

14. Kamieńska Justyna, przed-
szkolanka, Narew, bezpartyjna,

15. Czapiewski Adam, 
technik informatyk, Białystok, 
bezpartyjny.   
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Zanim Boże Ciało powalczy o 
Oscara jest w Kinie Millenium, O, i 
Yeti też.      
Repertuar 4 – 10 października 

Piątek 11 października 
Duża sala: O, Yeti! – godz. 14:00, 
16:00 i 18:00; Boże Ciało – godz. 
20:00.
Mała sala: Gordon i Paddy – godz. 
10:00 i 14:15; Był sobie pies 2 - godz. 
12:00 i 16:00; Joker - godz. 18:15 i 
20:30.  
Sobota 12 października 
Duża sala: O, Yeti! – godz. 10:00, 
12:00; 14:00, 16:00 i 18:00; Boże Cia-
ło – godz. 20:00.
Mała sala: Klub Malucha: Gordon i 

Paddy – godz. 10:00; Był sobie pies 
2 - godz. 12:00 i 16:00; Joker - godz. 
18:15 i 20:30.
Niedziela 13 października 
Duża sala: O, Yeti! – godz. 10:00, 
12:00; 14:00, 16:00 i 18:00; Boże Cia-
ło – godz. 20:00.
Mała sala: Gordon i Paddy – godz. 
10:00; Był sobie pies 2 - godz. 12:00 
i 16:00; Joker - godz. 18:15 i 20:30.
Poniedziałek14 października
Duża sala: O, Yeti! – godz. 14:00, 
16:00 i 18:00; Boże Ciało – godz. 

20:00.
Mała sala: Gordon i Paddy – godz. 
10:00; Był sobie pies 2 - godz. 12:00 
i 16:00; Joker - godz. 18:15 i 20:30.
Wtorek 15 października 
Duża sala: O, Yeti! – godz. 14:00, 
16:00 i 18:00; Boże Ciało – godz. 
20:00.
Mała sala: Gordon i Paddy – godz. 
10:00; Był sobie pies 2 - godz. 12:00 
i 16:00; Joker - godz. 18:15 i 20:30.
Środa 16 października 
Duża sala: O, Yeti! – godz. 14:00, 

16:00 i 18:00; Boże Ciało – godz. 
20:00.
Mała sala: Był sobie pies 2 - godz. 
12:00 i 16:00; Joker - godz. 18:15 i 
20:30.
Czwartek 10 października
Duża sala: O, Yeti! – godz. 14:00, 
16:00 i 18:00; Boże Ciało – godz. 
20:00.
Mała sala: Był sobie pies 2 - godz. 
12:00 i 16:00; Joker - godz. 18:15 i 
20:30.

Kaczątka  
pięknie dorastają  

Marysia, urocza dziewczynka doświadcza trud-
nego czasu dorastania. Myśli, że nikt jej nie ko-
cha. Gdy ma wszystkiego dość, niespodziewanie 
zjawia się bajkopisarz Andersen. Chcąc pomóc 
podłamanej dziewczynce, opowiada jej bajkę 
o  Brzydkim Kaczątku, które wykluwa się z  jaja 
w rodzinie kaczek. 

- To jedna z najbardziej ulubionych 
przez dzieci bajek. Rodzice też lubią ją 
czytać. Po prostu jest to opowieść bardzo 
mądra: o tolerancji, dojrzewaniu. To tema-
ty absolutnie ponadczasowe – mówi Jaro-
sław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki i 
Aktora w Łomży i reżyser spektaklu, który 
jest już drugą premierą w nowym sezonie 
artystycznym.

Klasyczna bajka w łomżyńskiej insce-
nizacji nie ma ściśle klasycznej formie. 
Jarosław Antoniuk oparł realizację na 
opowieści o Brzydkim Kaczątku autor-
stwa Igora Bojovicia i jeszcze z własnymi 
modyfikacjami (np. z dziewczynką jako 
główną bohaterką).             

Kaczątko nie  jest akceptowane na-
wet przez  matkę, ojca i  braci. Różni się 
od  swojego rodzeństwa i  jest inne, może 
bardziej wrażliwe? Cierpi z  powodu 
swojego wyglądu i  zrozpaczone wyrusza 
w  świat. Ale  świat jest okrutny i  groźny, 
a na malca czyha wiele niebezpieczeństw.

Mimo że historia jest smutna, to Igor 
Bojović, autor z  Belgradu, zawarł w  niej 
mnóstwo humoru sytuacyjnego i zaskaku-
jących zwrotów akcji. Warto to wszystko 
zobaczyć, bo przecież jest to jedna z naj-
piękniejszych historii w  literaturze dzie-
cięcej. Widowisko zarówno dla dzieci, jak 
i dorosłych, którzy częściej niż dzieci czują 
się „brzydkimi kaczątkami”.

Jak zapowiada Jarosław Antoniuk, jesz-
cze w październiku rusza w TLiA praca 
nad kolejnym spektaklem, którego premiera 
planowana jest na marzec. Będzie to „Lew 
i ptak”. Bliższych szczegółów dyrektor nie 
zdradza, ale wiadomo, że będzie to wido-
wisko dla mniejszych dzieci. A i młodszych 
i starszych  widzów łomżyńska scena za-
prasza na spektakle „Królika Edwarda”  i 
„Brzydkiego Kaczątka”. Teatr będzie z nimi 
także odwiedzał inne miejscowości.       

Piotr Domalewski z Łomży, reżysera, scena-
rzysta i aktor, znalazł się wśród laureatów 
dorocznych nagród  Marszałka Wojewódz-
twa w dziedzinie  twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury za sezon 
2018/2019. Inny łomżyński akcent to uhono-
rowanie profesor Małgorzaty Dajnowicz, która 
jest wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
autorką prac nawiązujących do historii Ziemi 
Łomżyńskiej, aktywną uczestniczką prac Łom-
żyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wa-
gów czy łomżyńskiego oddziału Towarzystwa 
Kultury Języka.     

Nagrody wręczone zostały podczas 
Gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej. 
Jak informuje portal Wrota Podlasia, 
spośród dwudziestu zgłoszeń   wybrano 
osoby i stowarzyszenia, których działal-
ność zarówno w obszarze artystycznym 
jak i ochrony dziedzictwa kulturowego 
województwa podlaskiego jest wyjątko-
wa.

-  Wśród uhonorowanych znaleźli się 
artyści, pedagodzy, naukowcy… ludzie 
działający w bardzo różnych obszarach, 
ale z jednakowym efektem – wszyscy 
przyczyniają się do rozwoju i ochrony 
kultury naszego regionu – podkreślał 
marszałek Artur Kosicki  -  Jesteście wi-
zytówką naszego województwa, naszym 
dobrem i naszą dumą – dodał zwracając 
się do wyróżnionych.

Laureaci XX   Nagrody Marszałka 
Województwa Podlaskiego w dziedzinie 
artystycznej i upowszechniania kultury:  

-  Anna Olszewska– profesor Filii 
Uniwersytetu Muzycznego Frydery-
ka Chopina w Białymstoku, dyrygent 
Chóru Żeńskiego Schola Cantorum 
Bialostociensis i Międzyszkolnego Chó-
ru Żeńskiego przy III Liceum Ogólno-
kształcącym w Białymstoku – za cało-
kształt działań na rzecz rozwoju kultury 
muzycznej i prowadzenie działalności 
naukowej;

-  Włodzimierz Naumiuk  – artysta, 
rzeźbiarz ludowy specjalizujący się w 
rzeźbie figuralnej – za całokształt dzia-
łalności artystycznej, popularyzatorskiej i 
edukacyjnej na rzecz Podlaskiego i  jego 
mieszkańców;

- Wiktor Dominik Szczygieł  - pro-
ducent muzyczny i   kompozytor   two-
rzący muzykę z pogranicza folku, ba-
sowej elektroniki i muzyki popularnej, 
laureat wielu nagród i wyróżnień -   za 
całokształt prac z kompozycji muzycznej 

oraz szczególnych osiągnięć w dziedzinie 
rozpowszechniania w Polsce i na świecie 
muzyki wyrosłej na gruncie podlaskiego 
folku;

- Piotr Domalewski    – aktor, scena-
rzysta i reżyser  – za promocję Podlaskie-
go w Polsce i na świecie;

- Zbigniew Romaniuk – historyk, re-
gionalista, działacz społeczny  – za krze-
wienie   w szczególności wśród młodego 
pokolenia historii Polski i regionu;

-  Małgorzata Dajnowicz  – Podlaski 
Wojewódzki   Konserwator   Zabytków, 
za   działalność upowszechniania dzie-
dzictwa   historyczno-kulturowe, utwo-
rzenie Podlaskiego Parku Kulturowego w 
Bohonikach;

 - Stowarzyszenie Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Suwałkach – za promocje 
zdrowego stylu życia wśród emerytów, 
przeciwdziałaniu marginalizacji i wyklu-
czeniu seniorów z życia społeczno-kultu-
ralnego;

  -  Jan Smyk  – redaktor Polskiego 
Radia Białystok, za opracowanie Anto-
logii Polskiego Reportażu Radiowego i 
upowszechnianie kultury województwa 
podlaskiego na antenie Polskiego Radia.

Laureaci otrzymali statuetki i nagro-
dy pieniężne w wysokości 8 tys.zł. 

Nagrody Marszałka Województwa 
Podlaskiego za osiągnięcia artystyczne i 
upowszechnianie kultury wręczono po 
raz dwudziesty.   Tę jubileuszową Galę 
uświetniły - wspaniała oprawa muzyczna, 
beataboxowe popisy rewelacyjnego Mar-
cela Borowca, taniec Edyty Szachniewicz 
i Adrianny Kaweckiej, a całość z wdzię-
kiem prowadził Piotr Szekowski, aktor 
Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Marszałek nagrodził ludzi kultury
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USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783. 

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

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

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

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

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

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

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Sokołowska 
– twoja pewność w rozliczeniach z Urzę-

dem Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: ul 3 
Maja 9. Tel. 862 173 474, 606 728 258. 

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 WIDEOFILMOWANIE, 
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
Wynajmę: -mieszkanie 50 m2, 3Maja 9-1200 

zł -garaż 50 m2 lub 2x50 m2 jest kanał i siła, 
-pawilon handlowy 28 m2 wolnostojący 
przy dworcu PKS Tel.535 480 220.

Łomża do wynajęcia dwa pawilony handlo-
we wolno stojące 15 m2 i 28 m2 dworzec 
PKS i przystanek MZK atrakcyjne miejsce 
duże duże natężenie ruchu również pod 
reklamę 600 588 666

Wynajmę mieszkanie M-4 trzy pokoje, 
kuchnia. łazienka ubikacja oddzielnie, bal-
kon, umeblowane na I pietrze w centrum 
Białegostoku przy ul. Sobieskiego, bardzo 
spokojnie. Tel. 513 343 969.

Sprzedam wyposażenie mieszkania, w tym 
AGD i meble. Telefon: 798806568

Do wynajęcia w Łomży -lokal 100 m2, 1 pię-
tro pod usługi lub mieszkanie, 2500 zł -ma-
gazyn 50 m2 lub garaż 2x50 m2 z kanałem, 
1000 zł. Tel. 535-480-220

Sprzedam -działkę budowlaną 10 ary w 
Kupiskach Starych 69 tys, -mieszkanie o wy-
sokim standardzie 70 m2+ 50 m2+garaż 1 
9m2, 499 tys. lub zamienię na dom Tel. 535-
480-220

Do wynajęcia pokoje 2/3 osobowe dla stu-
dentów i nie tylko 500 złl bez dodatkowych 
kosztów jest Wi-Fi tv Al.Legionów 61 na 
przeciw stacji Circle Tel. 690-478-843

Kupię ziemię las nieużytki teren po wycię-
tym lesie inne niepotrzebne Ci działki, zlecę 
pokrycie dwóch dachów. Tel. 535-480-220

RÓŻNE / SPRZEDAM
Zlecę pokrycie trzech dachów blachoda-
chówką oraz wykonanie pawilonu z płyty 
warstwowej. Tel. 535 480 220

Sprzedam wyposażenie mieszkania: AGD 
i meble. Tel. 798 806 568.

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

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

Poznam dziewczynę do 35 lat. T. 573 017 
426

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

Sprzedam akwarium 200 litrów z rybkami, 
ze stolikiem, kompletne. Tel. 572 345 607.

Drewno z nadleśnictwa: świerk, sosna, osi-
ka, brzoza, dąb, grab. Cena od 100 do 150 zł 
z dostawa do klienta. Tel. 608 412 919.

Poznam i zaproszę do siebie samotną Panią 
pannę lub wdowę w wieku 50 do 60lat do 
życia we dwoje. Tel.575-682-772

Sprzedam łóżko rehabilitacyjne plus mate-
rac standardowy Easy-Mat. Tel. 501 757 995.

Sprzedam meble pokojowe FORTE (szafa, 
komoda, witryna, szafka RTV). Tel. 501 757 
995.

KOREPETYCJE

Nauka gry na instrumentach muzycznych. 
Łomża. Tel. 608 646 754 lub 
e-mail: muzyczna77@wp.pl

MOTORYZACJA

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

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. 

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

Zlecę pokrycie trzech dachów blachoda-
chówką oraz wykonanie pawilonu z płyty 
warstwowej. T. 535 480 220

Zatrudnię do sprzątania podwórka i wo-
kół domu. Tel. 604 799 732.

Nowy punkt z pomidorami szuka Pani na 
stanowisko sprzedawcy. tel. 506 999 272.

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.

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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To wyjątkowy dzień dla naszej spo-
łeczności: obchodzimy 40-lecie parafii 
a równocześnie uroczystość nadania 
imienia Zesłańców Sybiru szkole – 
mówi ksiądz Marek Natkowski, pro-
boszcz parafii w Olszynach w gminie 
Piątnica.

Wybór patrona placówki 
może zaskakiwać tylko niewta-
jemniczonych. 

- Od kilkunastu już lat kul-
tywujemy pamięć o tym drama-
tycznym okresie polskiej historii, 
kiedy ucierpiało tak wielu Pola-
ków, w tym mieszkańców Ziemi 
Łomżyńskiej. Wywózki na Sybir 
dotknęły rodziny z Jedwabnego, 
Wizny, Olszyn. Tak wielu zostało 
zesłanych, tak niewielu wracało. 
Niezmiernie się cieszę z udziału 
tak wspaniałych gości w naszych 
uroczystościach – dodaje duszpa-
sterz lokalnej społeczności.

Inicjatywy księdza Marka 
Natkowskiego, które integrują 
społeczność Olszyn doceniane są 
przez władze gminy Piątnica.

- Wielka w sprawie imienia 
dla szkoły zasługa księdza pro-
boszcza, ale też dzieci, nauczycie-
li i rodziców. Chciałbym też pod-
kreślić rolę Związku Sybiraków, 
z którym szkolna społeczność 

blisko i z ciekawymi efektami 
współpracuje – mówi wójt Artur 
Wierzbowski.

Gościem mieszkańców Ol-
szyn w szczególnym dla nich 
dniu był łomżyński biskup senior 
Stanisław Stefanek. Celebrował 
uroczystą mszę, w której akcen-
towane była 40. rocznica parafii 
oraz wątki związane z drama-
tyczną historią kraju i regionu. 

Dla byłego ordynariusza łom-
żyńskiego, który wywodzi się z 
Lubelszczyzny, uroczystości w 
Olszynach nabrały zresztą do-
datkowego wymiaru.

- Ta szkoła przypomina mi 
moją czteroklasówkę, do której 
uczęszczałem jeszcze w okre-
sie okupacji. Potem uczyłem się 
i studiowałem w innych miej-
scach. Ale nigdy tak naprawdę 
nie wyrosłem z tamtej atmosfery. 
Wszędzie indziej tylko oddala-
łem się od nauczycieli, a dla mnie 
niezwykle ważna była ta relacja 
mistrz – uczeń – tłumaczy biskup 
senior Stanisław Stefanek.       

„Pamiętamy i będziemy pa-
miętać” – pod takim hasłem 
szkolna społeczność Olszyn 
upamiętnia kolejne sybirackie 
rocznice. Teraz o obowiązku pa-
mięci przypominać będzie także 
trwały ślad w historii placówki.                                   

W Kolnie droga  
będzie bez poślizgu

Zgodnie z harmonogramem gruntownej przebudowy drogi krajowej 63 na 
odcinku prowadzącym przez Kolno prace miały być sfinalizowane z końcem 
października. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk postanowi osobiście 
sprawdzić czy to da się zrobić. A pobyt szefa resortu postanowił wykorzystać 
burmistrz Andrzej Duda.

- Zabiegaliśmy długo o ten remont drogi 63. Udało się, prace do-
biegają końca, ale to nie wypełnia wszystkich potrzeb komunikacyj-
nych miasta. Będziemy starali się o budowę obwodnic miasta – zapo-
wiedział włodarz Kolna. – Są miesiące, kiedy turyści z całej Polski jadą 
przez nasze miasto. To nawet 18 tysięcy pojazdów na dobę. Obwodni-
ca rozwiąże nasze problemy – dodał.

Kolno wykorzystało szansę, jaka dawał dobry czas   – uważa mini-
ster Andrzej Adamczyk w dziedzinie inwestycji na drogach.

- Na pewno możemy mówić o ogromnej poprawie stanu bezpie-
czeństwa mieszkańców, ale także podróżujących. Realizujemy ogrom-
ne programy modernizacji infrastruktury drogowej i kolejowej. Przed-
sięwzięcia o takim zakresie nie były realizowane w historii naszego 
kraju. Efektem będzie nowoczesna sieć drogowa i kolejowa. Chciałby 
przypomnieć także o Funduszu Dróg Samorządowych, rekordowo 
bogatego, z którego skorzysta praktycznie każdy powiat w Polsce. I 
dodam jeszczem, że przy nowych inwestycjach drogowych powstają 
ścieżki rowerowe, drogi dojazdowe, chodniki, nowe trasy rekreacyjne  
- mówił minister.

Do mozaiki polskiego systemu komunikacyjnego Andrzej Adam-
czyk dokłada też program reaktywowania lokalnych połączeń auto-
busowych, których tak wiele zniknęło z rynku w poprzednich latach. 

- Wszystkie nasze działania zmierzają do likwidacji zjawiska wy-
kluczenia komunikacyjnego – podsumował minister Andrzej Adam-
czyk.

Jak zapowiedział, droga nr 63 przez Kolno, czyli ulica Wojska 
Polskiego,  zostanie przekazana do użytku kierowcom przed wzmo-
żonym ruchem w okresie Wszystkich Świętych. Do gratulacji i po-
dziękowań przyłączył się uczestniczący w konferencji prasowej w 
kolneńskim magistracie poseł Kazimierz Gwiazdowski. 

Pamiętają  
i będą pamiętać
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RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

Nasi na 
mistrzostwach 

WOT 
W Zegrzu odbyły się II Mistrzostwa 
Wojsk Obrony Terytorialnej w pływa-
niu. W reprezentacji Podlaskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej wystąpiło 
3 żołnierzy z 13. Batalionu Lekkiej 
Piechoty w Łomży. 

W kategorii do 36 lat starto-
wał szer. Rafał Poreda (nauczy-
ciel Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Łomży), który zajął II miejsce na 
100 m stylem dowolnym z cza-
sem 1,01,66 oraz III miejsce na 
50 m stylem dowolnym z czasem 
27,28. 

W kategorii powyżej 36 lat 
startował st. kapral Tomasz Ma-
linowski, który zajął II miejsce na 
100 m stylem klasycznym z cza-
sem 1,35,29 oraz II miejsce na 50 
m stylem klasycznym z czasem 
41,11. 

Sztafeta z udziałem Rafała 
Poredy 4x50 m w stylu dowol-
nym zajęła I miejsce, a sztafeta z 

udziałem Tomasza Malinowskie-
go 4x50 stylem zmiennym zajęła 
II miejsce. 

Panie zaś reprezento-
wała szer. Justyna Zadroga, 
która popłynęła na dystan-
sie 50 metrów stylem kla-
syczny i w sztafecie pań. 

Podlaska brygada w 
zawodach zajęła II miejsce 
nieznacznie ustępując tyl-
ko lubelskiej. 

Cala trójka reprezen-
tantów łomżyńskiego 
batalionu to członkowie 
Okręgowego WOPR w 
Łomży. W wolnym czasie 
zajmują się ratownictwem 
wodnym, a pan Tomasz od 
tego roku jest także preze-
sem Okręgowego WOPR 
w Łomży.

GRATULACJE!!!
JS@JS 

Niełatwe boje 
Akademiczek

Nie przyniosły sukcesów zespołowi 
KU AZS PWSIiP METAL-TECHNIK Łomża 
dwa kolejne mecze ekstraklasy kobiet 
w tenisie stołowym. Nawet własna 
hala nie okazała się wystarczająco 
mocnym atutem. Zapowiadana przez 
trenera Wacława Tarnackiego i za-
wodniczki walka o utrzymanie na naj-
wyższym krajowym szczeblu rozgry-
wek będzie wymagała dużo wysiłku.

Wyniki kolejnych spotkań 
(oba zostały rozegrane w Hali 
Olimpijczyków Polskich w 
Łomży)       

KU AZS PWSIP ME-
TAL-TECHNIK Łomża -  KS 
BRONOWIANKA Kraków 
2:3

Wyniki poszczególnych gier: 
Liu Luqi - Marta Smętek 3:0; 
Maja Miklaszewska - Goi Tui 
Xuan 1:3; Anna Monika Zie-
lińska - Dominika Wołowiec 
3:0; Liu Liqi - Goi Tu Xuan 

0:3; Maja Miklaszewska - Marta 
Smętek 2:3.

 KU AZS PWSIP METAL-
-TECHNIK Łomża -  BEBET-
TO AZS UJD Częstochowa 0:3 

Wyniki poszczególnych gier: 
Aleksandra Jarkowska -  Roksana 
Załomska 0:3;  Maja Miklaszew-
ska - Tetyana Bolenko 0:3; Anna 
Monika Zielińska - Sandra Wa-
bik 1:3

 Łomżyńskie Akademiczki w 
tabeli ekstraklasy zajmują 8 miej-
sce z dorobkiem 4 punktów.

Aniela Galińska – najlepsza 
skrzatka w województwie 

Aniela Galińska, zawodniczka UKS Return Łomża działającego przy III Liceum 
Ogólnokształcącym ,została mistrzynią Województwa Podlaskiego Skrzatek w 
Tenisie. 

- Nasza tenisistka w meczu półfinałowym 6:1 6:0 ograła Julię Toł-
stoj (UKS Sokół-Asy Białystok), a następnie w finale Hannę Ignaciuk 
(Akademia Tenisowa Dzikiewicz Białystok)  6:3 6:0  - informuje To-
masz Waldziński, szkoleniowiec Returnu.  

W kategorii chłopców bardzo dobrze zaprezentował się również 
kolejny podopieczny łomżyńskiego klubu Bartłomiej Biedrzycki zaj-
mując trzecie miejsce w grze singlowej. 

- W pierwszej rundzie Bartek wygrał z Krzysztofem Welsyngiem 
(UKS Sokół-Asy Białystok) 6:1 6:0, natomiast w półfinale turnie-
ju uległ 1:6 0:6 Piotrowi Sadłowskiemu z Suwałk reprezentującego 
Akademię Tenisową Dzikiewicz Białystok. Bartek zajął także drugie 
miejsce w deblu grając z Julianem Smorszczewskim (UKS Sokół-Asy 
Białystok) - dodaje Tomasz Waldziński. 

Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Tenisowy Sokół-
-Asy Białystok.
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1) Hasłem wyborczym Prawa i Spra-
wiedliwości w tegorocznych wybo-
rach parlamentarnych jest: "Dobry 
czas dla Polski" - jak ten "dobry czas" 
wygląda w naszym regionie? 

Jednym z założeń programo-
wych Prawa i Sprawiedliwości 
jest zrównoważony rozwój całego 
kraju. Nasz region ma wiele atu-
tów, które należy wykorzystać dla 
rozwoju. Są to m.in. dobre poło-
żenie, duże walory turystyczne i 
przyrodnicze, ale przede wszyst-
kim silne rolnictwo i zdolni mło-
dzi ludzie. Myślę, że przez te naj-
bliższe 4 lata mamy duże szanse 
na wprowadzenie dużych zmian 
w naszym regionie, żeby te atuty 
pełniej wykorzystywać. 

2) Jakie więc szanse inwestycyjne, 
w których może pomóc parlament, 
chciałby Pan tu wykorzystać?

Jako wieloletni samorządowiec 
naszego regionu widzę potrze-

bę ściągnięcia nowych inwestycji 
m.in. do Łomży. W najbliższych 
latach zostanie zakończona budo-
wa drogowej obwodnicy miasta z 
nową przeprawą mostową przez 
Narew, dlatego należy wprowadzić 
rozwiązania systemowe przyjazne 
inwestorom na tym terenie, m.in. 
w zakresie pozyskiwania terenów 
pod inwestycje. 

3) Co jeszcze stoi na przeszkodzie, 
żeby nowe inwestycje w regionie po-
wstawały? 

Mówimy o przyciąganiu 
atrakcyjnych inwestycji, a tym 
samym o tworzeniu dobrze płat-
nych miejsc pracy. W tej dziedzi-
nie nadal dużą barierą w naszym 
regionie pozostaje brak dobrej 
infrastruktury komunikacyj-
nej. Wciąż jest dużo do zrobie-
nia. Dużą szansą rozwojową dla 
Łomży będzie budowa Central-
nego Portu Komunikacyjnego i 

połączenie z nim drogą kolejową 
poprzez Ostrołękę, jak również 
nowe połączenie kolejowe na 
północ, do  Pisza i Giżycka. W 
ten system komunikacyjny do-
skonale wpisuje się budowa Via 
Baltici, czyli ekspresowej drogi 
S61. Trzeba także doprowadzić 
do realizacji kolejowej Rail Bal-
tica, ważnej dla całego woje-
wództwa. Kontynuować należy 
rządowy program rozbudowy 
dróg lokalnych. Przy tym pa-
miętać również trzeba o rozwo-
ju obszarów wiejskich, poprawie 
bezpieczeństwa, czy warunków 
funkcjonowania służby zdrowia, 
jak również rozwoju ośrodka aka-
demickiego w Łomży.

4) Jakie propozycje wyborcze skieruje 
Pan do ludzi młodych z naszego regio-
nu, żeby zachęcić ich do pozostania?

W naszym regionie mamy 
bardzo duży potencjał młodych 

ludzi - ambitnych, energicznych 
i dobrze wykształconych. Jed-
nak, żeby mogli oni realizować 
swoje pomysły, trzeba stworzyć 
im odpowiednią przestrzeń, 
dać narzędzia. To, co może w 
tym zakresie zrobić rząd i par-
lament, to ułatwić start ludziom 
młodym m.in. poprzez zmniej-
szenie obciążeń fiskalnych dla 
przedsiębiorców, zwłaszcza dla  
rozpoczynających działalność 
gospodarczą. To rząd Prawa 
i Sprawiedliwości już rozpo-
czął poprzez m.in. obniżenie 
podatku PIT do 17% oraz 0% 
PIT dla ludzi młodych do 26 
roku życia., a także obniżkę 
od  początku przyszłego roku 
podatku CIT dla małych firm 
z 15% do 9%, czyli najniższego 
poziomu w  UE.  Teraz chcemy 
pójść dalej i m.in. zmniejszyć 
o 500 zł ryczałtowe obciążenia 
ZUS  dla małych przedsiębior-
ców, których miesięczny dochód 
firmy nie przekracza 6 tys. zł, a 
miesięczny przychód - 10 tys. 

zł. Jestem przekonany, że takie 
rozwiązanie jak też wcześniej 
wspomniany rozwój infrastruk-
tury drogowej, kolejowej oraz 
ułatwienia inwestycyjne zachęcą 
oraz znacznie ułatwią start mło-
dym ludziom, którzy z bardzo 
dobrym wykształceniem kończą 
m.in. łomżyńskie i białostockie 
uczelnie, aby tu w regionie mo-
gli rozwijać się zawodowo.

5) Jak Pan zachęci naszych czytelni-
ków do oddania głosu na Pana?

Z wykształcenia jestem praw-
nikiem, wykonuję zawód radcy 
prawnego, tak więc język legi-
slacyjny nie jest mi obcy. Jestem 
też wieloletnim samorządowcem, 
radnym który od 1990 r. działał 
nieprzerwanie na każdym szcze-
blu samorządu. W latach 1990-
1998 byłem dyrektorem Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich Urzędu 
Wojewódzkiego w Łomży, na-
stępnie starostą zambrowskim 
pierwszej kadencji, członkiem 
Rady Społecznej Szpitala Woje-
wódzkiego w Łomży. Aktualnie 
jestem wiceprzewodniczącym 
Sejmiku Województwa Podla-
skiego, a zawodowo obsługuję 
pod względem prawnym jednost-
ki samorządowe, w tym jedną z 
jednostek Miasta Łomży. Znam 
problemy z jakimi samorządy się 
borykają oraz jakiego wsparcia od 
parlamentu potrzebują. Chciał-
bym zachęcić wszystkich do 
pójścia na wybory, gdyż oddanie 
głosu jest ważne dla przyszłości 
i rozwoju zarówno naszego re-
gionu, jak i całego kraju. Głos 
na kandydatów z listy Prawa 
i Sprawiedliwości to nie tylko 
szansa na rozwój gospodarczy, 
ale także na dalszą poprawę wa-
runków społecznych i dobrobytu 
Polaków. Jeśli chcemy, żeby  te 
wszystkie programy mogły wejść 
w życie Prawo i Sprawiedliwość 
musi uzyskać większość parla-
mentarną zarówno w Sejmie jak i 
w Senacie, dlatego proszę o Pań-
stwa głos.

Trzeba przedłużyć ten dobry czas

Otwarcie inwestycji szerokopasmowego internetu w Łomży

Marek Adam Komorowski także przed Trybunałem Konstytucyjnym dba o interesy mieszkańców województwa podlaskiego, 
w tym przypadku chodzi o rozporządzenie dotyczące zakładów opieki zdrowotnej


