
Premier polskiego rządu Mateusz Mo-
rawiecki i duchowy przewodnik miesz-
kańców Łomży i Diecezji Łomżyńskiej 
biskup Janusz Stepnowski raczej nie 
brali udziału w popularnych plebiscy-
tach na "słowo roku" i nie uzgadniali, 
co przekażą na spotkaniu, na które 
zaprosił ich poseł Lech Antoni Kołakow-
ski. Okazało się jednak, że dla wszyst-
kich trzech jednym z najważniejszych 
słów  2019 roku będzie "rozwój". 

"Co szczególnie ważne dla 
Łomży, dążymy do rozwoju zrów-
noważonego terytorialnie" - napisał 
do posła Lecha Antoniego Koła-
kowskiego prezes Rady Ministrów 

utworzonej przez Prawo i Sprawie-
dliwość ."Myślę, że ta partia, do któ-
rej należy  wiele osób tu obecnych 
ma swoje ideały. Tym najważniej-
szym jest rozwój naszego kraju któ-
ry przez okres powojenny nie miał 
szansy na rozwój. Inne narody miały, 
my, niestety, nie mieliśmy" - mówił 
do uczestników spotkania ordyna-
riusz łomżyński. "Wielkie inwe-
stycje infrastrukturalne naprawdę 
przyczynią się do rozwoju miasta" 
- podkreślił parlamentarzysta, który 
za sprawą swoich zabiegów o Via 
Baltica dorobił się w rządzie przy-
domka Lech "Via"  Kołakowski.  

Ważne słowa
Było jeszcze na świąteczno 

- noworocznym spotkaniu zor-
ganizowanym przez posła Ziemi 
Łomżyńskiej, co najmniej kilka 
słów i zwrotów, które będą kan-
dydowały do miana najważniej-
szych w tym roku: dobro wspól-
ne, praca, szansa, gospodarka, 
współpraca.

Zanim jednak zostały wypowie-
dziane, zabrzmiały słowa i melodia, 
które powracają na każde święta 
Bożego Narodzenia. Łomżyńska 
radna PiS Zofia Kurkowska zapro-
siła wszystkich do kolędy "Wśród 
nocnej ciszy". A przedstawicieli sa-
morządów, instytucji, organizacji, 
służb, mieszkańców miasta powitał 
Lech Antoni Kołakowski.    

- To jest czas, kiedy mówimy 
o naszych marzeniach i życzeniach. 
Jesteśmy u progu roku 2019, tak 
bardzo ważnego dla nas, dla Łom-
ży, dla Ziemi Łomżyńskiej i Rze-
czypospolitej. Ten rok ma sprzy-
jać rozwojowi tej ziemi, dla której 
jesteśmy zobowiązani wspólnie 
pracować, ponieważ jesteśmy  po-
tomkami  i spadkobiercami ludzi, 
którzy dbali o Ziemię Łomżyńską  
przez wieki. Przed nami wielka 
szansa Myślę, że nastąpi tu aktywi-
zacja gospodarcza po wybudowaniu 
Via Baltica, jak również po wybu-
dowaniu kolei dużych prędkości do 
Warszawy i nowego Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. Te wiel-
kie inwestycje infrastrukturalne 

naprawdę przyczyną się do rozwo-
ju miasta. A także do tego, że będą 
możliwości logistyczne ściągnię-
cia tutaj naprawdę wielkich inwe-
storów. Ten postęp cywilizacyjny 
i technologiczny bardzo przybliży 
nasze miasto do stolicy naszego 
państwa, z którego spodziewamy 
się dużego wsparcia. Rządowego, 
z resortów, ale też z programów 
Unii Europejskiej  na rozwój łom-
żyńskiego biznesu i tworzenia 
miejsc pracy - powiedział Lech 
Antoni Kołakowski.

Uzupełnił też wypowiedź życze-
niami.      

- Mieszkańcom Łomż i Zie-
mi Łomżyńskiej przede wszystkim 
życzyć chcę zdrowia, stabilizacji 
zawodowej, aby tutaj ta praca była, 
aby nie musieli jej szukać za grani-
cą czy w winnych częściach kraju. 
A tym, którzy już wyjechali, życzę, 
aby jednak wrócili i zainwestowa-
li. Warto będzie.  Życzyć też chcę 
satysfakcji z bycia łomżyniakiem, 
Mazowszaninem, rozwoju tej naszej 
łomżyńskiej i  mazowieckiej ziemi. 
Chcę nam wszystkim życzyć  suk-
cesu gospodarczego, daru bogatego 
budżetu, inwestycji - dodał poseł, 
gospodarz spotkania.

Czas szans i wyzwań
Jan Olszewski, przewodniczący 

Rady Miejskiej Łomży, odczytał 
specjalny list od premiera Mateusza 
Morawieckiego (prezentujemy go 
w całości). Uczestnikiem spotkania 

był m. in. profesor Karol Karski, 
któremu mieszkańcy województw 
podlaskiego i warmińsko - mazur-
skiego powierzyli obowiązek re-
prezentowania regionów i Polski 
w Parlamencie Europejskim.

- Zakończył się rok, który poka-
zał jak wiele możemy zrobić, kiedy 
jesteśmy razem, jak wiele zrobiło 
Prawo i Sprawiedliwość dla Pol-
ski. Dzięki aktywności posła Lecha 
Antoniego Kołakowskiego udało 
się doprowadzić do realizacji inwe-
stycji infrastrukturalnych, a wiele 
podobnych wyzwań jeszcze przed 
nami. Chcemy aby ta ziemia się roz-
wijała, w miarę możliwości staramy 
się pomagać, ponieważ jest to pra-
ca dla dobra wspólnego w ważnej 
części Polski. Po raz pierwszy tak 
sprawiedliwie odbywa się w naszym 
kraju dzielenie owocami rozwoju 
gospodarczego. Rośnie PKB, ma-
leje bezrobocie. Działania Polski 
w Unii Europejskiej, niezależnie od 
tego, że słyszymy o różnych "dida-
skaliach", które się wydarzają na 
styku relacji Polski z UE, są sku-
teczne w sprawach istotnych , me-
rytorycznych, infrastrukturalnych. 
Wiele interesów Polski jest reali-
zowanych jeszcze lepiej niż w cza-
sach, gdy podobno rządził rząd za-
przyjaźniony z wielkimi w Europie. 
Konsekwentnie  staramy się dążyć 
do zrealizowania jednego z filarów 
programu Prawa i Sprawiedliwości,  
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Wiem, że poseł Lech Antoni Kołakowski walczy o rozwój 
naszego regionu, powiedział biskup Janusz Stepnowski

Dokończenie na str. 2

To był dobry 
rok dla Łomży

Rok 2018 był szczególny dla naszego mia-
sta i kraju. Był to rok 600-lecia nadania 
Łomży praw miejskich i 100-lecia odzy-
skania niepodległości przez Polskę. - Był 
to okres wielu wyzwań, trudności, ale też 
radości i pozytywnych działań. Zrobiłem 
wszystko co mogłem, żeby służyć miesz-
kańcom. To był rok dobrych decyzji, mają-
cych na celu poprawienie komfortu życia 
mieszkańców – mówi Mariusz Chrzanow-
ski. Dla niego był on również szczególny, 
ponieważ został ponownie wybrany na 
urząd Prezydenta Miasta

Przegląd nie jest ułożony według 
rangi wydarzeń, ani według chronolo-
gii. Jest raczej zapisem pewnych emocji 
i refleksji. 

Główne obchody 600–lecia 
nadania praw miejskich. Właści-

wie wystarczy wymienić, co się działo. 
Kto nie był, niech żałuje. 15 czerwca: 
Jarmark Średniowieczny, Rekonstruk-
cja nadania przywilejów, Uroczysta 
Sesja Rady Miejskiej, 16 czerwca: 
Koncert „My z Łomży” na muszli 
przy ul. Zjazd. Wśród wykonawców 
m.in. Adam Kalinowski, Mateusz 
Kurkowski, Jula, Perfect; 17 czerwca: 
Rodzinne grillowanie na bulwarach, 
Gala muzyki rozrywkowej. Wśród 
wykonawców Moment, Wojciech 
Trawiński, Marcin Siegieńczuk, Pięk-
ni i Młodzi, Exaited, Boys. 

Armia Fight Night II, Gala MMA. 
To nowa jakość w świecie tzw. martial 
arts. Organizacja, w której ogromną 
rolę odgrywają żołnierze polskiej armii. 
A my jesteśmy dumni, że łomżyniak 
Patryk Surdyn został w organizacji 
Armia Fight Night pierwszym spor-
towcem z oficjalnym tytułem mistrza. 

Dokończenie na str. 2
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czyli zrównania wynagrodzeń  
z krajami Zachodu. Dopiero wte-
dy w pełni będziemy członkami tej 
struktury  - powiedział Karol Karski.

Z podziękowaniami za orga-
nizację spotkania dla posła Lecha 
Antoniego Kołakowskiego oraz ży-
czeniami dla Łomży i Ziemi Łom-
żyńskiej pospieszyli także wojewoda 
Bohdan Paszkowski (był dwukrot-
nie wybierany do Senatu w okręgu 
łomżyńskim) oraz starosta łomżyń-
ski Lech Szabłowski, a Krzysztof 
Niewiadomski przedstawił list posła 
i wiceministra spraw wewnętrznych 
Jarosława Zielińskiego.  

- Dziękuję panu posłowi nie tyl-
ko za zaproszenie, ale i za to, że jest 
nam dane współpracować. Jesteśmy 
przedstawicielami określonego śro-
dowiska i mam nadzieję, że będzie-
my nadal wspólnie wielkie rzeczy 
realizować - stwierdził wojewoda. 
- W rożnych miejscach, ale wszyscy 
pracujemy dla dobra mieszkańców - 
dodał starosta. 

- Oby ten rok przyniósł speł-
nienie szlachetnych planów z nową 
wiarą, energią i patriotyzmem - ży-
czył Jarosław Zieliński.  

Ideały
Przed udzieleniem błogosła-

wieństwa i poświęceniem opłat-
ków, swoimi refleksjami podzielił 
się z uczestnikami spotkania biskup 
łomżyński Janusz Stepnowski. 

- Dziękuję, że pan poseł nas tu-
taj zgromadził. Mędrcom idącym 
do Betlejem  przewodziła gwiaz-
da. Można powiedzieć, że gwiazda 
to ideał którym żyje człowiek. Dla 
Mędrców było to oddanie hołdu 
Królowi, bo gdy wcześniej odwie-
dzili miasto Jeruzalem żadnego 
ideału tam nie napotkali. Dla He-
roda liczyło się tylko zachowanie 
władzy, a kapłani dreptali wokół 
świątyń. Każda parta musi szukać 
ideałów w swoim etosie partyjnym 
i żyć tym ideałem. Nieraz -  wy-
daje się - że myśli, które zostają 

rzucone, te propozycje, tak, jak 
odnośnie kolei, która by połączyła 
nas z tym szerszym światem, zo-
stają  zawieszone gdzieś w chmu-
rach. Ale jeśli tym myślom będzie 
towarzyszyło zaangażowanie po-
słów i innych osób, to ta stacja w 
Łomży nie będzie ostatnią stacją, 
ale będzie prowadziła gdzieś dalej. 
W dzisiejszej Europie to nie tyl-
ko rozwój komunikacji drogowej 
jest ważny, ale też  kolejowej. To 
rozwój - powiedziałbym - ekolo-
giczny całego kraju. Wiem, że pan 
poseł w wielu spotkaniach i ko-
misjach walczy o nasze miasto, o 
rozwój całego regionu  Przed kilku 
laty pomysł Via Baltica wydawał 
się tak odległy, a dzisiaj już nabie-
ra kształtów. Widzimy jak w ciągu 
komunikacyjnym powstają zakła-
dy pracy, Jeszcze drogi nie ma, a 
ludzie już patrzą w przyszłość. 
Życzę, by ta myśl, którą żyje pan 
poseł, się spełniała. W łacińskim 
słowie "pragnienie" kryje się sło-

wo "gwiazda". Niech pragnienia, 
tak, jak gwiazdy, nie znają granic 
- mówił ordynariusz łomżyński.     

Przejęty gospodarz spotkania 
zaapelował na koniec o zachowanie 
jedności.

- Abyśmy nie dzielili się we-
wnątrz, abyśmy dążyli do wspólnego 
celu w przyszłości zachowując nasze 
dziedzictwo - powiedział Lech An-
toni Kołakowski.

Relację z gali przeprowadziła Telewizja 
Polsat Sport. 

Gala Boksu Zawodowego. Ko-
lejny debiut organizatorski  miasta. 
Wielki boks o mistrzostwo Europy na 
ringu i dodatkowo „na żywo” na tele-
bimie walka o mistrzostwo świata. Gala 
transmitowana była na żywo na ante-
nach TVP 1 i TVP Sport.

Ogólnopolskie Zawody Policyj-
nych Patroli Rowerowych – Otwar-
cie Systemu Rowerów Miejskich 
„ŁoKeR”.  Było nam bardzo miło go-
ścić pierwsze mundurowe zawody po-

licyjnych patroli, które zbiegły się w 
naszym mieście z zaproszeniem miesz-
kańców do korzystania z dwóch kółek. 
Był to „strzał w dziesiątkę”. Łomżynia-
cy w pół roku spędzili na siodełkach 
11,5 tysiąca godzin.  

Obchody Święta Flagi. Jeszcze 
młode święto, ale stwarzające wspa-
niałą okazję do łączenia patriotyzmu z 
budowaniem lokalnej wspólnoty. 

MOTOSERCE 2018. Znakomity 
przykład jak lecznicza jest krew z ad-
renaliną.

Miejski Dzień Dziecka. Tu nie 
trzeba szczególnych objaśnień. Dzie-
ciom należy się każdy rodzaj radości.   

Jarmark Rozmaitości. Targi, na 
których można znaleźć wszystko, to 
magiczna kraina. Mamy ją na Starówce 
kilka razy do roku. 

V Międzynarodowy Mityng 
Lekkoatletyczny. „Królowa sportu” 
w najlepszym wydaniu na Stadionie 
Miejskim. Kilka tygodni później kilku 
naszych gości zdobyło w Berlinie me-
dale mistrzostw Europy. 

Koncert Uwielbienia. Trzecia 
Godzina Dnia – Mietek Szcześniak. 
Muzyka popularna w sferze sacrum. 
Piękne połączenie w mistrzowskim 
wykonaniu. 

Łomża Cup 2018. Futbol w wy-
konaniu najmłodszych. Lepszy niż 
czasami gra dorosłych. Wzięły w nim 
udział reprezentacje miast partnerskich 
naszej Łomży.

Letnie Kino Plenerowe na Sta-
rym Rynku i w Domku Pastora. 
Świeże powietrze i gwiazdy - nad gło-
wami i na ekranie. 

Wieczór Kabaretowy. Śmiech to 
zdrowie z kabaretami Smile i K2

Święto Wojska Polskiego. To 
bardzo łomżyńskie święto. Łomża 
od zawsze kocha wojsko, ma też swój 
udział w „Cudzie nad Narwią”. A i 
ostrzejsza muzyka dobrze tu pasuje – 
Złe Psy, Sova. 

Impreza „Zasmakuj w Łomży”. 

Zasmakuj, baw się dobrze i przyjedź 
znów. Byli z nami tego wieczora na 
muszli m.in. Michał Szpak, Happysad 
i Łukasz Łyczkowski. 

Seniorada. Entuzjazmu i chęci do 
zabawy naszym seniorom nie brakuje. 

Łomża Dla Niepodległej. Uro-
czyste obchody 100-lecia Niepodległo-
ści. Poważnie, godnie, bez podziałów. 

Mikołajki Miejskie. Już to chyba 
mówiliśmy – wszystko co piękne i ra-
dosne dla naszych najmłodszych. 

Łomżyńska Wieczerza Wigilij-
na. Kolęda, opłatek, światło pokoju, 
jasne słowa w ciepły zimowy wieczór.  

Sylwester Miejski. W rytmach 
folk i tanecznych z Future Folk i Cza-
domanem pożegnaliśmy rok i powita-
liśmy nowy. 

Praca dla Łomży w roku 2018 
trwała codziennie, a nie składała się z 
samych kulminacji. Wiele działań ma 
już odczuwalne dla mieszkańców efek-
ty, niektóre będą przynosiły korzyści w 
kolejnych miesiącach. Oto krótki prze-
gląd działań w sferze społecznej.        

Na wniosek prezydenta Mariu-
sza Chrzanowskiego mieszkańcy będą 
przekształcać swoje mieszkania z naj-
wyższą możliwą bonifikatą 99,9%, czyli 
w praktyce za złotówkę i kilka lub kil-
kanaście groszy.

Miasto wspierało podmioty eko-
nomii społecznej, dzięki czemu m.in. 
powstała w Domku Pastora kawiarnio 
– restauracja „Łomżanka”.

Wsparcia stowarzyszeniom i fun-
dacjom z terenu naszego miasta udzie-
lało Centrum Organizacji Pozarządo-
wych, które organizowało szkolenia 
i świadczyło inne porady w zakresie 
prawnych finansowych i organizacyj-
nych aspektów ich działalności.

Efektywnie działał Punkt Infor-
macji Turystycznej, który wspólnie z 
infomatami tworzył sieć informacji tu-
rystycznej o naszym mieście.

Ustawione zostały tablice informa-
cyjne o zabytkach miasta a także utwo-
rzono szlaki turystyczne.

Murale patriotyczne na łomżyń-
skich ścianach. Tegoroczne upamięt-

niają Józefa Piłsudskiego, 100-lecie 
odzyskania niepodległości przez Pol-
skę i 600-lecie nadania Łomży praw 
miejskich.

Łomża została laureatem etapu 
wojewódzkiego konkursu „Świeć się z 
Energą” na najpiękniej oświetlone pol-
skie miasta. W tym roku również wal-
czy o ten tytuł.

Wydanych zostało 5 numerów wy-
dawnictwa „My z Łomży” poświęco-
nego historii miasta, jego ludziom oraz 
jubileuszowi 600-lecia nadania praw 
miejskich.

Po raz pierwszy zorganizowany 
został konkurs kulinarny „Zasmakuj 
w Łomży”, w trakcie którego odnale-
ziono historyczne, tradycyjne przepisy 
łomżyńskie.

Przez pracowników MPGKiM na-
sze miasto zostało pięknie ukwiecone i 
udekorowane na obchody 600-lecia na-
dania praw miejskich.

Cały czas funkcjonowało samorzą-
dowe becikowe i wyprawka dla nowo-
rodka, a sprawnie działały społeczne 
rady: seniorów, osób z niepełnospraw-
nością, sportu, przedsiębiorczości.

I jeszcze na finał przypomnienie 
ważnych ubiegłorocznych inwestycji 
(niektóre jeszcze trwają): 

Budowa ulicy Zawadzkiej od Przy-
koszarowej do Szosy do Mężenina – 14 
mln zł, w tym dofinansowanie 12 mln 
zł; 

Budowa ulicy Nowogrodzkiej – 
11,5 mln zł, w tym dofinansowanie 9,5 
mln zł; 

Budowa ul. Glogera – 1,4 mln zł, w 
tym dofinansowanie 1,2 mln zł; 

Przebudowa ul. Stacha Konwy – 
1,8 mln zł

Budowa ulicy Szmaragdowej – 2,4 
mln zł (zakończenie w 2019 roku);

Budowa ulicy Kazimierza Wiel-
kiego na os. Wschód – 4 mln zł (za-
kończenie w 2019 roku); 

Modernizacja Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych – 2,9 
mln zł, w tym dofinansowanie 1,8 mln zł; 

Bieżnia przy Szkole Podstawowej 
nr 5 – 300 tys. zł; 

Pion żywieniowy w Szkole Podsta-
wowej nr 1 – 1,2 mln zł; 

Budowa i modernizacja chodni-
ków przy ul. Zjazd – 1,6 mln zł, w tym 
dofinansowanie z rezerwy Ministra Fi-
nansów; 

Wymiana sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu Wojska Polskiego i Si-
korskiego – 1,4 mln zł; 

Rozbudowa ulicy Poligonowej – 5 
mln zł, w tym dofinansowanie 4 mln zł; 

Przebudowa Hali Targowej na 
Halę Kultury – 12,8 mln zł, w tym do-
finansowanie 10 mln zł (zakończenie w 
2019 roku); 

Budowa sali sportowej i termomo-
dernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 – 
7,6 mln zł, w tym dofinansowanie 2mln 
435 tys. zł; 

Sygnalizacja świetlna na skrzyżo-
waniu Piłsudskiego i Kazańskiej;

Przebudowa dworca autobusowego 
(zakończenie w 2019 roku);

Rewitalizacja Parku Jana Pawła II 
– wykonano ciągi komunikacyjne, na-
sadzenia zieleni, monitoring; 

Parkingi przy ul. Śniadeckiego 
(600 tys. zł) i Ks. Anny;

Wykonanie instalacji oświetlenio-
wej budynku Teatru Lalki i Aktora;

Renowacja elewacji budynku I Li-
ceum Ogólnokształcącego od strony ul. 
Bernatowicza.

Prezydent zauważa, że powyż-
sze działania inwestycyjne nie byłyby 
możliwe bez codziennego zaangażo-
wania wielu pracowników: Urzędu 
Miasta, jednostek podległych Urzę-
dowi i osób zarządzających tym ludz-
kim potencjałem. - Dziękuję również 
pani poseł Bernadecie Krynickiej. Jej 
aktywność i współpraca na szczeblu 
rządowym i samorządowym przyczy-
niły się do ubogacenia Łomży pod 
różnymi względami. Cenię panią po-
seł za to, że nie mówi o pomocy, tylko 
realnie nam pomaga i liczę na jej dal-
sze wsparcie - powiedział prezydent 
Chrzanowski, jednocześnie życząc 
wszystkim mieszkańcom, by rok 2019 
owocował rozwojem Łomży i polep-
szaniem jakości ich życia. 
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Wiem, że poseł Lech Antoni Kołakowski walczy o rozwój  
naszego regionu, powiedział biskup Janusz Stepnowski

To był dobry rok dla Łomży

List premiera  Mateusza Morawieckiego:
"Szanowny Panie Pośle, 
dziękując za zaproszenie na spotkanie opłatkowo-noworoczne, pragnę 

przekazać Panu podziękowania i serdeczne pozdrowienia.
Upłynął kolejny rok naszej współpracy dla kraju i rodaków. Był to czas od-

powiedzialnej i konsekwentnej realizacji zobowiązań. Czas ambitnej polityki 
społecznej i gospodarczej, której przyświecał cel, jakim był rozwój. Co szcze-
gólnie ważne dla Łomży, dążymy do rozwoju zrównoważonego terytorialnie. 
Przykładem może być podpisana w październiku umowa na łomżyński odcinek 
drogi ekspresowej S61. Chcemy łączyć nie tylko wielkie ośrodki, ale też mniejsze 
miejscowości. Wszystko po to, by tworzyć Polskę równych szans i możliwości.

Nasze działania przynoszą efekty, ale wiele jeszcze przed nami. Jesteśmy 
w stanie zaproponować Polakom program prawdziwej modernizacji i wyższe-
go standardu życia. Wierzę, że razem możemy stworzyć warunki do realizacji 
marzeń i aspiracji wszystkich naszych rodaków.

Szanowny Panie Pośle, to będzie wyjątkowy rok wspólnej pracy dla Polski. 
Życzę nam wszystkim spełnienia nadziei. Wierzę, że rok 2019 przyniesie re-
alizację naszych planów i ambicji. 

Z pozdrowieniami
Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów           
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Marlena Siok: - Można powiedzieć, że 
Łomża ma swojego przedstawiciela 
w zarządzie województwa podlaskie-
go... 

Marek Olbryś: - Zgadza 
się. Trwało to trochę długo, ale 
wszystko skończyło się pomyślnie. 
Z uwagi na to, że dostałem najwię-
cej głosów spośród radnych woje-
wództwa podlaskiego, doszli oni 
do wniosku, że powiniem zasiadać 
w tym lokalnym rządzie, czyli za-
rządzie województwa podlaskiego. 
Mam nadzieję, że to będzie słuszny 
wybór ale także okazja, żeby zrobić 
coś więcej dla Ziemi Łomżyńskiej, 
a także dla całego województwa 
podlaskiego. Wydaje mi się, że je-
stem osobą na tyle doświadczoną, 
by godnie i merytorycznie sprawo-
wać funkcję wicemarszałka woje-
wództwa podlaskiego. 

M.S: - Ponad 15 tysięcy głosów... Spo-
dziewał się Pan takiego wyniku? 

M.O: - Muszę przyznać, że nie. 
Było to dla mnie ogromne, ale zara-
zem miłe zaskoczenie. Jeszcze nikt 
w historii województwa nie miał 
tak dużej liczby głosów. Chciałbym 
za to bardzo podziękować. Zwłasz-
cza mieszkańcom Łomży i powia-
tu łomżyńskiego. Jest to dla mnie 
duży zaszczyt, a także wyzwanie, 
by sprostać wszelkim wymaga-
niom, które zostaną przede mną 
postawione. Chciałbym, byście po 
5 latach powiedzieli Państwo, że to 
nie był głos zmarnowany.  

M.S: - Tak duże zaufanie niesie ze sobą 
także ogromną odpowiedzialność... 

M.O: - Zdecydowanie. Dlate-
go chciałbym wsłuchiwać się w głos 
mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej. 
Zamierzam poszerzyć biuro, które 
znajduje się w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy i przyjąć taką praktykę, 
że 2-3 razy w miesiącu spotykał-
bym się z mieszkańcami i rozma-
wiał o ich problemach i sugestiach. 

Do tej pory było takie biu-
ro, ale wymaga ono znacz-
nego wzmocnienia, tak by 
mieszkańcy Łomży czuli, 
że mają swojego człowie-
ka. Ten kontakt jest nie-
zwykle potrzebny. Zada-
nia określone ustawami to 
jedno, ale to zaspakajanie 
zwykłych ludzkich potrzeb 
decyduje o tym, jak żyje się 
w danym miejscu, regionie. 

M.S: - Podczas kampanii wy-
borczej posługiwał się pan 
hasłem „Skuteczny głos Ziemi 
Łomżyńskiej”. Czy mieszkań-

cy tego regionu mogą liczyć zatem, że 
będzie Pan zabiegał o ich interesy?

M.O: - Myślę, że tak. Niemniej 
jednak tu chodzi o interes całego wo-
jewództwa. Wszystko po to, by stało 
się ono silne i rozwojowe. Chciał-
bym wykorzystać zaangażowanie i tę 
możliwość, bo zawsze można więcej. 
Nie ukrywam, że liczę na poparcie 
rządu. Zamierzam na tyle, na ile to 
możliwe często odwiedzać Warsza-
wę, by pozyskiwać jak największe 
środki dla naszego województwa. Je-
śli chodzi natomiast o budżet woje-
wództwa, chciałbym by te pieniądze 
były oglądane niezwykle dokładnie. 
Wszystkie inwestycje muszą być 
przemyślane i mieć praktyczne uza-
sadnienie. Z pewnością ten strumień 
pieniędzy będzie kierowany tam, 
gdzie przyniesie rozwój. 

M.S: - Czyli jednym słowem: praktycz-
ność? 

M.O: - Zdecydowanie tak. I to 
we wszystkich inwestycjach, czy to 

w drogi, społeczeństwo czy kulturę. 
Warto pamiętać, że rozwój to nie 
tylko te projekty twarde. Człowiek 
nieuduchowiony bardzo dużo traci. 
Dlatego zależy nam, by opiekować 
się również tą sferą. Muszę przy-
znać, że niezwykle bliski jest mi 
Skansen Kurpiowski w Nowogro-
dzie. Mój dziadek pomagał Ada-
mowi Chętnikowi tworzyć to miej-
sce. Tam spędził swoje zawodowe 
życie. Uważam, że jest to niezwykła 
perła kultury, o którą należy dbać. 
Jest to ewenement w skali kraju, 
jeśli chodzi o położenie, zabudowę 
czy zbiory. W naszym obowiązku 
jest troska o to miejsce. 

M.S: - Jako wicemarszałek wojewódz-
twa podlaskiego będzie Pan odpo-
wiedzialny za nadzór departamentu 
transportu, infrastruktury i ochrony 
środowiska. Czy to właśnie umiejęt-
ności, które nabył Pan kierując Miej-
skim Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży 
zadecydowały o tym, iż to właśnie te 
obszary zostały Panu powierzone?

M.O: - Myślę, że tak. W zarzą-
dzie zasiada pięć osób. W przecią-
gu kilku dni, od wyboru mieliśmy 
zadeklarować Panu marszałkowi, 
jakie obszary chcielibyśmy nadzo-
rować, zgodnie z wiedzą, kompe-
tencjami i umiejętnościami. Mój 
wniosek skłaniał się właśnie ku 
departamentowi transportu, infra-
struktury i ochrony środowiska. To 
właśnie tu czuje się najsilniejszy. 
Przez lata pracy w przedsiębior-
stwie zajmującym się infrastruk-
turą, mieszkaniami komunalnymi, 
zielenią czy wywozem nieczysto-
ści zdążyłem zgromadzić niemałe 

doświadczenie. Dlatego 
wiem, że się po prostu 
w tym odnajdę. 

M.S: -  Rozpoczęliśmy właśnie 
rok 2019. Z jakimi ambicja-
mi, planami i celami wkracza 
Pan w te nowe, 12 miesięcy? 

M.O: - Planów mam 
mnóstwo. Chciałbym roz-
począć ich realizację od 
uspokojenia pewnych dzia-
łań w zarządzaniu firma-
mi podległymi Urzędowi 
Marszałkowskiemu. Do 
tego dochodzi polityka 
transportowa regionu, czyli budowa 
dróg. Mamy dwa odcinki, na któ-
rych wykonawca zszedł z budowy, w 
związku z czym musieliśmy ogłosić 
na nowo przetargi. Jest to bardzo 
duże wyzwanie. Mamy sytuację, w 
której kosztorys jest dużo mniejszy, 
niż żądania wykonawcy, a należy 
pamiętać, że kwoty na konkretne 
inwestycje zostały dokładnie zapla-
nowane w budżecie. W związku z 
czym pojawiają się niemałe proble-
my. Musimy szukać dodatkowych 
źródeł finansowania. Mowa tu np. 
o bardzo dużym kontrakcie z Mi-
nisterstwem Infrastruktury, w któ-
rym negocjujemy wkłady własne w 
projekty unijne. Większość z nich 
rozkłada się w proporcji 50:50. Jak 
na budżet województwa podlaskie-
go jest to bardzo dużo. Dlatego bę-
dziemy zabiegali o to, by nasz wkład 
oscylował wokół 25-30 procent. 
Wiemy, że jest to możliwe. Niektó-
re z województw otrzymały na to 
zgodę Komisji Europejskiej i mini-
sterstwa. Myślę, że nam też uda się 
doprowadzić do takiej sytuacji. Mó-

wiąc o planach i celach nie można 
zapomnieć także o służbie zdrowia. 
Mamy kilka nabrzmiałych i niebez-
piecznych sytuacji i musimy się nad 
nimi pochylić. Szpitale wojewódz-
kie wymagają nieustannej moderni-
zacji. Personel medyczny nie będzie 
w stanie ratować pacjentów bez 
nowoczesnego sprzętu i apartury. 
Kluczem do odpowiedniego lecze-
nia jest właściwa diagnostyka. Do-
skonale zdajemy sobie z tego sprawę 
i będziemy starali się, by reagować 
właśnie na potrzeby szpitali. To tyl-
ko namiastka zadań, które są celami 
nie tylko na 2019 rok, ale także na 
całą kadencję. Do tego dochodzą 
bieżące problemy, na które należy 
reagować, tak jak m.in. sytuacja w 
przedsiębiorstwie PKS Nova. Jest 
tam pewnego rodzaju zdenerwo-
wanie, zarówno wśród załogi, jak 
również pasażerów, któremu trze-
ba zaradzić. Myślę, że wspólnie, w 
porozumieniu z władzami spółki 
wypracujemy jakąś metodę i dzia-
łania, pozwalające na należyte wy-
nagrodzenie pracowników i stwo-
rzenie podróżującym odpowiednich 
warunków. Poza tym jest tam wiele 
innych szczegółowych spraw, które 
należy usystematyzować i rozwią-
zać. Ponadto, jeśli mowa o mecena-
cie, nie można zapomnieć również 
o ochronie środowiska. To właśnie 
do nas należy wydawanie decyzji 
czy zlecanie Wojewódzkiemu In-
spektoratowi Ochrony Środowiska 
kontroli m.in. wysypisk śmieci, któ-
re nie zawsze należycie wykonują 
swoje zadania. Co więcej, musimy 
myśleć, o może nie tak popularnych, 
ale jednak niezwykle potrzebnych 
spalarniach śmieci. Jest to bardzo 
ważne, gdyż ulegają zmianie prze-
pisy dotyczące ochrony środowiska. 
Kładą one obowiązek na władze 
samorządu województw, budowy 
instalacji, które pozwoliłyby na uty-
lizację śmieci, których nie można 
poddać już recyklingowi.   

Rozmowę można oglądać w Telewizji 
Narew i na www.narew.info

Infrastruktura, transport i ochrona 
środowiska. W tym czuje się najlepiej

O doświadczeniu i wiedzy, które chce wykorzystać jako wicemarszałek województwa podlaskiego, racjonalnym wykorzystaniu środków na rozwój 
województwa i Ziemi Łomżyńskiej, a także priorytetach i zadaniach, na których chce się skupić w ciągu najbliższych 5 lat. Z Markiem  

Olbrysiem, wicemarszałkiem województwa podlaskiego w publicystycznym programie z cyklu „Na Starym Rynku” rozmawia Marlena Siok. 
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Kacper Wiśniewicz  ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Łomży jako jeden z nielicz-
nych nie ma na głowie korony. Zamiast 
niej ma... rogi. Oblicze uczernione 
i bujną czarną czuprynę. Ale to tylko 
rola, bo przypadło mu w udziale ode-
granie postaci, której zadaniem było 
zatrzymanie orszaku wędrującego do 
łomżyńskiego "Betlejem".

- Jestem dzisiaj czarnym cha-
rakterem, ale postaram się to zrów-
noważyć wdziękiem i urokiem oso-
bistym - śmieje się nastolatek. 

Orszaki kolorowo  (chociaż 
też ciepło) ubranych mieszkańców 
Łomży na ulicach osiedla Południe 
to już siedmioletnia tradycja święta 
Trzech Króli w Łomży. Narodziła 
się w parafii Krzyża Świętego, w któ-
rej proboszczem jest ksiądz Andrzej 
Godlewski. W pierwszym orszaku 
znaleźli się nie tyle Trzej Królowie, 
co raczej Trzej Mędrcy, ponieważ 
role te wypełnili przedstawiciele 

łomżyńskich uczelni. Od kilku lat 
święto współorganizują trzy para-
fie: Krzyża Świętego, Bożego Ciała 
(z proboszczem Wojciechem No-
wackim) i świętego Andrzeja Boboli 
(z proboszczem Andrzejem Popiel-
skim). Stamtąd też pochodzą "Mo-
narchowie" w przypisanych sobie 
barwach: z Krzyża Świętego - euro-
pejski Baltazar w czerwieni miłości, 
czyli od lat Artur Klimaszewski; 
z Bożego Ciała -  afrykański Kacper, 
czyli Tadeusz Mądry i jego niebieski 
orszak wiary oraz ze św. Andrzeja 
Boboli  - azjatycki Melchior, czyli 
Jacek Mańczak,  w zielonym kolo-
rze nadziei.

Tym razem jednak nastąpił wy-
jątek. Baltazarem został Rafał Son-
gan, znany śpiewak, częsty uczestnik 
Festiwalu Muzyczne Dni czy kon-
certów Filharmonii Kameralnej.    

- Przyznam, że w swoim dorob-
ku mam wiele pierwszoplanowych 

czy tytułowych ról, ale w takiej 
jeszcze nie miałem okazji występo-
wać. Emocje są niemniejsze i mam 
nadzieję, że przeżywam je nie po 
raz ostatni . Zaprosił mnie do tej 
roli proboszcz Andrzej Godlewski, 
a przyjąłem ją z euforią. Zresztą 
Łomżę traktuję jak swój  drugi dom, 
mam ogromny sentyment do tego 
miasta, a zwłaszcza do grona przyja-
ciół i znajomych. Ja wiadomo, atry-
butem króla  Baltazara jest czerwień 
symbolizująca miłość, zatem przy-
wiozłem do Łomży dar serca - po-
wiedział artysta .

A król od lat, Artur Klimaszew-
ski, wcale się abdykacją nie zmar-
twił.

- Przynajmniej raz przejdę w or-
szaku z żoną - stwierdził.

Rok temu prawie nie było zimy. 
Dwa lata temu orszaki nie kroczy-
ły, a prawie biegły, bo było około 15 
stopni poniżej zera i jeszcze wiatr. 

Tym razem pogoda była niemal 
idealna: mróz ale do zniesienia, biel 
śniegu, przebłyski słońca. Dlatego 
z przyjemnością i ze śpiewem ko-
lęd do łomżyńskiego "Betlejem", 
którym jest  SkatePark  w pobliżu 
Szkoły Podstawowej nr 9, a żłób-
kiem znajdująca się tam scena, po-
dążyło około tysiąca osób. Wy-
ruszyli po południowych mszach 
w każdej z trzech parafii.

Homilię w kościele Krzyża 
Świętego wygłosił  łomżyński bi-
skup pomocniczy Tadeusz Brona-
kowski

- Musimy pamiętać, aby iść z Je-
zusem bo to on daje nam prawdziwą 
wolność. Pokazuje nam drogę praw-
dy, miłości do drugiego człowieka, 
drogę, na której jesteśmy bezpieczni, 
którą stanowi piękne człowieczeń-
stwo i radosna wieczność - mówił. 
Przypomniał jednak także, że w ra-
dosnej opowieści o hołdzie Trzech 
Króli pojawia się jeszcze czwarty 
król - Herod.  

- Wiemy dobrze, że we współ-
czesny świecie spotykamy ludzi, 
którzy chcą budować życie osobiste 
i społeczne w sprzeczności z boży-
mi przykazaniami, w sprzeczności 
z tym, co niosą wartości chrześci-
jańskie. Dlatego musimy być bardzo 
ostrożni i uważni , by nie poddać 
się władzy czwartego króla: tyranii, 
nienawiści, nadużywaniu władzy - 
powiedział biskup Tadeusz Brona-
kowski.

Mocno podkreślił także, że 
rok 2019, podobnie jak poprzedni, 
powinien być czasem szczególnej 
troski o Ojczyznę i pamięci o tych, 
którzy oddali za nią życie.

Gdy orszaki dodarły już do 
łomżyńskiego Betlejem, biskup 
przekazał  zgromadzonym błogo-
sławieństwo i życzenia smacznych 
obiadów w rodzinnych domach . 
Kolędę "Cicha noc" pięknie po-
prowadził głos Rafała Songana. 
Pod niebo wzniosły się okrzyki 
radości.      

Trzej Królowie na drodze prawdziwej wolności 
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Urząd Miejski w Łomży opublikował 
komunikat z ważnymi wskazówkami 
dotyczącymi przekształcania prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomo-
ści w  prawo własności. Okazja będzie 
niebywała. W przypadku mieszkańców 
osiedli, których opłata za użytkowanie 
wieczyste wynosi około 50 złotych rocz-
nie, czyli 1000 zł za 20 lat, jednorazowa 
wpłata za przekształcenie, z przyjętą 
w Łomży bonifikatą 99,9%, powinna 
wynieść około 1 złotówki. Warto już ją 
odłożyć, ale na razie spokojnie czekać 
na pismo z Urzędu Miejskiego.    

Oto treść komunikatu:    
Z dniem 1 stycznia 2019 r., na 

mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 
r (Dz. U. z 2018, poz. 1716 ze zm.) 
grunty stanowiące własność Miasta 
Łomża oraz Skarbu Państwa, zabu-
dowane budynkami mieszkalnymi, 
będące w użytkowaniu wieczystym, 
zostają przekształcone na własność. 
Przekształcenie z mocy prawa 
użytkowania wieczystego we wła-
sność potwierdza Prezydent Miasta 
Łomża zaświadczeniem, w którym 

zostanie podana wysokość opła-
ty przekształceniowej. Będzie ona 
równa 20-krotności dotychczasowej 
opłaty rocznej za użytkowanie wie-
czyste.

O sposobie wniesienia opłaty 
decyduje właściciel gruntu. Można 
ją uiszczać przez 20 lat lub wnieść 
jednorazowo, korzystając z bonifi-
katy 99,9% uchwalonej na wniosek 
prezydenta Mariusza Chrzanow-
skiego przez Radę Miejską Łom-
ży w uchwale nr 26/IV/18 z dnia 
28 grudnia 2018 r, opublikowanej 
w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Podlaskiego, poz. 5501.

Wydanie zaświadczenia po-
twierdzającego przekształcenie nie 
wymaga złożenia wniosku. Za-
świadczenie wydaje Prezydent Mia-
sta Łomża w terminie 12 miesięcy 
od dnia przekształcenia.

Wniosek o wydanie zaświadcze-
nia składa się w sytuacji uzasadnio-
nej potrzebą dokonania czynności 
prawnej (sprzedaż/darowizna nie-
ruchomości lokalowej lub grunto-

wej). Do wniosku należy 
dołączyć potwierdzenie 
dokonania opłaty skar-
bowej w wysokości 50 zł.

Zgłoszenie zamiaru 
wniesienia opłaty jed-
norazowej w pierwszym 
roku przekształcenia wy-
maga formy pisemnej.

UWAGA: PRO-
SIMY NIE WNOSIĆ 
OPŁATY ROCZNEJ 
Z TYTUŁU UŻYT-
KOWANIA WIE-
CZYSTEGO PRZED 
UZYSKANIEM ZA-
Ś W I A D C Z E N I A 
Z URZĘDU MIEJ-
SKIEGO, O PRZE-
KSZTAŁCENIU PRA-
WA UŻYTKOWANIA 
W I E C Z Y S T E G O 

W PRAWO WŁASNOŚCI NIE-
RUCHOMOŚCI. 

OPŁATĘ PRZEKSZTAŁCE-
NIOWĄ ZA ROK 2019 MOŻNA 
UISZCZAĆ DO DNIA 29 LU-
TEGO 2020 ROKU.

Dodatkowych informacji 
w Urzędzie Miejskim w Łomży, 
w godz. 7.30 – 15.30 udzielają:

Anna Mazur pok. 209, tel. 86 
2156823

Małgorzata Chludzińska pok. 
212, tel. 86 2156825

Monika Szczytkowska, pok. 
212, tel. 86 2156826.

Łomża

1221 szczęść w 2018 roku 
Drugi rok z rzędu Łomża kończy rok mając poniżej 60 tysięcy mieszkańców. Według 
danych, jakie przekazał mediom Łukasz Czech z Ratusza, 31 grudnia 2018 roku 
Łomża miała 59 467 obywateli, a rok wcześniej – 59 687.  

Urząd Stanu Cywilnego w Łomży sporządził w ubiegłym roku 919 ak-
tów zgonu. Urodzeń zarejestrowanych w mieście było – 1221 (ale to jednak 
o ponad 40 mniej niż w 2017 
roku). Tę liczbę tworzy 617 
chłopców i 604 dziewczynki. 
Rok wcześniej ta proporcja była 
zdecydowanie inna – dziew-
czynki wygrywały 673 do 591.

Związki małżeńskie cywil-
ne zawarły 133 pary, a do re-
jestrów urzędowych trafiło też 
255 ślubów konkordatowych.       

Niewiele jest zmian 
w „rankingu” najpopularniej-
szych imion. W przypadku 
dziewczynek to: Zuzanna (33 
razy), Zofia (32) i Aleksandra 
(27). Wśród chłopców moc-
ne pozycje utrzymali: Szymon 
(39), Jakub (34), Marcel (28) 
i Aleksander (27). 

Jak informuje także Łukasz 
Czech, Urząd Miejski wydał 
w ubiegłym roku 658 decyzji 
o przyznaniu samorządowego 
becikowego.

Parkomaty  
nie wracają  
na Starówkę 

Płatnego parkowania w centrum Łom-
ży nie będzie. Przynajmniej jeszcze do 
końca 2019 roku. Tak zadecydowała 
Rada Miejska juz na początku tej ka-
dencji. Władze miasta wnosiły jednak 
o kolejny darmowy rok nie dlatego, że 
tak postulują  mieszkańcy czy starów-
kowi przedsiębiorcy, ale dlatego, że 
trzeba przygotować przetarg na nowe 
parkomaty.

Tak przynajmniej wynika 
z uzasadnienia projektu sto-
sownej uchwały, która trafiła 
pod obrady Rady Miejskiej. 
Formalnie chodziło do wy-
dłużenie do końca 2019 roku 
„okresu zerowej stawki opłat 
za postój dla wszystkich po-
jazdów parkujących w Strefie 
Ograniczonego Postoju”. Po-
nad rok temu Rada Miejska 
poprzedniej kadencji, choć na 
wniosek podpisany tak samo jak teraz 
przez zastępcę prezydenta Andrzeja 
Garlickiego, zniosła opłaty posto-
jowe na 2018 rok. Głównym uza-
sadnieniem było, że Łomża w roku 
jubileuszu 600-lecia praw miejskich 
nie powinna w historycznym ser-
cu miasta witać gości informacją, że 
pierwsza godzina pobytu w gościn-
nym mieście kosztuje ileś złotówek, 
a kolejne także nie są za darmo.

Strefa Ograniczonego Postoju 
nie została jednak trwale zlikwido-

wana, jak postulowali liczni przed-
siębiorcy z „górnej” Starówki, czyli 
rejonu Starego Rynku. W „dolnej” 
części (m. in. Dworna, Długa, Krót-
ka) projekt budzi mniej entuzjazmu, 
bo jest tam w ogóle mniej miejsc 
postojowych. Także u schyłku roku 
2018 nie zapadła decyzja o rezy-
gnacji z SOP, tylko o kolejnym roku 
„darmowym”.

- Nie chodzi o zarobkowanie. 
Strefa służy tylko i wyłącznie po-
rządkowaniu przestrzeni i ruchu 
w centrum – dobitnie podkreślił 
Andrzej Garlicki.

Przypomniał też, że debaty 

o pożytkach bądź szkodach wyni-
kających z płatnego parkowania to-
czą się w mieście od kilku lat. Oba 
główne obozy pozostają przy swoich 
poglądach. Zwolennicy parkoma-
tów uważają, że w epoce gdy samo-
chodów przybywa, tylko ekonomia 
może wymusić rotację pojazdów na 
zatłoczonej Starówce. Przeciwnicy 
oceniają, że w epoce wielkich galerii 
handlowych, każde, nawet drobne 
utrudnienie dostępu, dobija ekono-
micznie biznes w centrach miast. 

Radni nie zdecydowali się tym 
razem na obszerniejszą dyskusję. 
Tadeusz Kowalewski dociekał tylko 
czy byłaby możliwość zwiększenia 
liczby miejsc postojowych na głów-
nej płycie, przynajmniej jesienią 
i zimą, gdy nie ma tam masowych 
imprez, ogródków kawiarnianych 
i spacerowiczów.

- Stary Rynek ma swoją specy-
fikę. Moim zdaniem, nie powinien 
zamienić się w ogromny parking. To 
ważne także ze względów bezpie-
czeństwa przebywających w centrum 
osób. Przygotowujemy koncepcję 
przebudowy placu, przedstawimy ją 

w przyszłym roku i przeko-
namy się, które pomysły na 
uporządkowanie tej prze-
strzeni okażą się najbardziej 
interesujące – powiedział 
zastępca prezydenta An-
drzej Garlicki.

Na rezygnacji z parko-
matów na kolejny rok mia-
sto ma uzyskać mniejsze 
wpływy o około 240 tysię-
cy złotych. Roczne koszty 
utrzymania systemu wy-

niosłyby 140 tys. Wpływy z płatnej 
strefy postojowej stanowią zatem 
znikomy ułamek realnych docho-
dów miasta. Konieczny byłby także 
poważny wydatek na nowe parko-
maty, bo poprzednie, które zostały 
zdemontowane, już się nie dadzą 
wykorzystać.

Temat płatnych czy bezpłat-
nych parkingów w centrum Łomży 
będzie musiał wrócić pod rozwagę 
Rady Miejskiej pod koniec przy-
szłego roku.                                   

Pakta zostały dotrzymane 
Maciej Andrzej Borysewicz z Platformy Obywatelskiej/Koalicji Obywatelskiej  został 
trzecim wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Łomży. To konsekwencja porozumie-
nia, jakie zawarły główne ugrupowania w samorządzie, gdy przez dłuższy czas po 
wyborach nie udawało się sformować większościowej koalicji (żadne z ugrupowań 
samodzielnie ponad połowy mandatów nie zdobyło).

Maciej Borysewicz to jeden z liderów Platformy Obywatelskiej w Łom-
ży. Od 12 lat jest w samorządzie. Był już w przeszłości (2010 – 2014) prze-
wodniczącym Rady Miejskiej. Jego kandydatura nie wzbudziła wątpliwości 
– 19 radnych głosowało za.

Miejski samorząd miał tradycyjnie dwóch wiceprzewodniczących. Aby do-
piąć porozumienie klubów radnych konieczne było zmodyfikowanie statutu. Tak 
się stało, ale na uprawomocnienie potrzebne było co najmniej dwa tygodnie. Dla-
tego dopiero teraz do przewodniczącego Jana Olszewskiego (PiS) oraz wiceprze-
wodniczących Dariusza Domasiewicza (Przyjazna Łomża) i Andrzeja Grzymały 
(Komitet Mariusza Chrzanowskiego) dołączył Maciej Borysewicz (KO). 

Dołączył zresztą bardziej w wymiarze symbolicznym, ponieważ - na 
razie - nie przesiadł się do stolika prezydialnego, a pozostał wśród „szere-
gowych” radnych.  Maciej Borysewicz podkreślił, że zrealizowane zostało 
w ten sposób porozumienie, którego efektem ma być sprawna organizacja 
pracy Rady Miejskiej.

- Pana przewodniczącego proszę o obdzielenie wiceprzewodniczących 
pracą i rozliczanie z jej wykonania – powiedział nowy wiceprzewodniczący.

Nawiązał w ten sposób do słów Wiesława Grzymały, przewodniczące-
go w poprzedniej kadencji, który konsekwentnie dociekał co właściwie do 
roboty będzie miał trzeci wiceprzewodniczący. Jan Olszewski zapewnił, że 
będą to obowiązki wynikające ze statutu.            

     

Uwaga! Mieszkania za (prawie) darmo

Nowy wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Łomży Maciej Borysewicz (z prawej) obok 
radny Piotr Serdyński
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80 lat temu, 2 stycznia 1939 roku, 
zmarł w Drozdowie Roman Dmowski. 
To od dawna dla łomżyńskich środo-
wisk patriotycznych jedna z najważ-
niejszych dat w całym roku. - Dlatego, 
że większość z tego co mówił i pisał jest 
głęboko aktualne - uważa Dariusz Syr-
nicki z łomżyńskiego okręgu Związku 
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, 
organizator uroczystości.

Ich uczestnicy najpierw wzię-
li udział w łomżyńskiej Katedrze 
w specjalnej mszy celebrowanej 
przez biskupa seniora Stanisława 
Stefanka, który w poruszającej ho-
milii wyraził przede wszystkim ra-
dość, że młodzież chętnie włącza się 
w poznawanie historii, bierze udział 
w "pedagogice historycznej".  Swo-
ją główną refleksję poświęcił jednak 
zestawieniu różnych wizji polskości, 
które - zdaniem hierarchy - repre-
zentowali dwaj najwięksi budowni-
czowie niepodległej Polski - Józef 
Piłsudski i Roman Dmowski.    

- Jedni mówią: widział wspar-
cie na Wschodzie; inni, że na 
Zachodzie. Tak można w nie-
skończoność, różnica jest jednak 
głębsza. Czy mamy być podmio-
tem życia społecznego, a innymi 
słowy- gospodarzami u siebie. 
Do tego stopnia, że słowa patrio-
ta, ojczyzna stawiamy na pierw-
szym miejscu przed wszystkimi 
innymi, nawet potrzebnymi , jak 
ekonomia, dobrobyt, rozwój go-
spodarczy, gospodarka. To bar-

dzo wielkie zagadnienie. Jestem 
u siebie gospodarzem czy wchodzę 
w międzynarodowe układy, różnej 
maści socjalistycznych programów. 
Oczywiście, gdy wchodzę w szersze 
towarzystwo,  to też przydziela mi 
się kawałek ziemi do mieszkania, 
ale pod warunkiem,, że będę w tej 
międzynarodowej budowie świata 
tylko małą cząstką.  Pewnie by się 
obraził Piłsudski, gdyby słyszał to 
moje streszczenie , ponieważ on 
się też uważał za patriotę po swo-
jemu , za trzeźwego patriotę : nie 
będziesz trzymał z bogatszymi, to 
nie będziesz miął nic. Tam gdzie 
odsuwamy na bok podmiotowość 
narodu i tylko dbamy o właściwe 
układy, z wojskowymi włącznie, 
tam zawsze znajdą się handlarze, 
którzy wysprzedają po kawałku 
ojczyznę, bo dla nich ojczyzna nie 
istnieje. Bo ten priorytet  pozycji 
materialnej i jakiegoś socjalistycz-
nego, rozmaicie organizowane-
go światowego porządku jest tak 
mocny , że łatwo można tam coś 
dla siebie zyskać  Tutaj potrzeb-
ny jest nam Roman Dmowski. 
Bardzo potrzebny, zwłaszcza gdy 
myślimy o młodych.  Prośmy Pana 
Boga, aby wśród naszej młodzieży 
nie było kandydatów na handla-
rzy polskością, narodem, duchem, 
patriotyzmem.  By wiedzieli że 
na tych straganach zdobyte roz-
maite łupy są niezwykle kruche, 
bo przyjdzie mocniejszy od ciebie 

handlarz i zabierze ciebie i zabie-
rze twoje łupy - mówi biskup se-
nior Stanisław Stefanek.

Kolejnym miejscem, gdzie zgro-
madzili się oddający hołd Roma-
nowi Dmowskiemu był, oczywiście  
dwór Lutosławskich, w którym mąż 
stanu spędził ostatnie miesiące ży-
cia  u Marii z Lutosławskich i Mie-
czysława Niklewiczów. Znajduje 
się tam tablica poświęcona "współ-
twórcy odrodzonego Państwa Pol-
skiego".      

- Środowisko Romana Dmow-
skiego stworzyło definicję narodu 
polskiego, tego, kto jest Polakiem 
i tej definicji opartej na kulturze 
i tradycji polskiej my używamy do 
dzisiejszych czasów - powiedział 
Karol Wołek, prezes Związku Żoł-
nierzy NSZ. 

Świat polityczny i  samorządowy 
reprezentowali w Drozdowie poseł 
Bernadeta Krynicka  oraz staro-
sta łomżyński Lech Szabłowski ze 
współpracownikami, a naukowy pro-
fesor  Krzysztof Sychowicz z wiązan-
ką od prezesa i naukowców Instytutu 
Pamięci Narodowej . Kwiaty przy 
tablicy złożyli też przedstawiciele 
ONR, Młodzieży Wszechpolskiej, 
Ruchu Narodowego.

- Mimo wszystko wydaje mi 
się, że postać, a zwłaszcza dorobek 
Romana Dmowskiego jest, nieste-
ty, w zbyt małym stopniu tematem 
debat o Polsce, historii. A jeśli już, 
to często w negatywnym kontekście. 

Zbyt mało się mówi o wszystkim, 
co Roman Dmowski  niósł Polakom 
przez dziesięciolecia swojej dzia-
łalności i - powiedziałbym - pracy 
u podstaw. To zaowocowało powsta-
niem niepodległej Polski, a przede 
wszystkim tym, że społeczeństwo 
było tej niepodległości przygoto-
wane. Myśli Romana Dmowskiego, 

przenikliwe i głębokie, zasługują 
na poznawanie i upowszechnianie 
w znacznie większym niż dotąd 
zakresie. Da bardzo często bardzo 
aktualne, np. na poziomie rozważań 
geopolitycznych, pewnych przewi-
dywań, spojrzenie na społeczeństwo 
polskie, refleksji czym jest patrio-
tyzm - stwierdził Dariusz Syrnicki.

Ziemia Łomżyńska

Zarząd województwa  zdecydował  
o zmianach na stanowiskach dyrekto-
rów  Wojewódzkich Ośrodków Ruchu 
Drogowego w Łomży, Białymstoku  
i Suwałkach. Już po kilku dniach ośrod-
ki otrzymały nowych szefów. W Łomży 
wrócił na stanowisko Mirosław Oliferuk. 

Zarząd województwa uzasad-
nił zmiany kadrowe niezadowala-
jącą dynamiką rozwoju ośrodków,  
zwłaszcza w zakresie dotychcza-
sowych i planowanych inwesty-
cji a także spadkiem przychodów  
we wszystkich trzech placówkach. 

W tle mogą być jednak także 
względy polityczne. Cezary Kisiel, 
były już dyrektor WORD w Łomży, 
to np. szef miejskich struktur Plat-
formy Obywatelskiej.  Nie zgodził 
się z podanymi oficjalnie powoda-
mi odwołania. Wystosował  w tej 
sprawie oświadczenie, w którym 
kwestonuje zarzuty i podaje licz-
by świadczące o systematycznym 
wzroście przychodów WORD  
w kolejnych latach. 

Mimo to, jak 
informuje Urząd 
M a r s z a ł k o w s k i , 
w poniedziałek  
7 stycznia Marek 
Olbryś, wicemar-
szałek wojewódz-
twa,  wręczył po-
wołania nowym 
dyrektorom podla-
skich Wojewódz-
kich Ośrodków Ru-
chu Drogowego.  

- Powodem 
zmian w podla-
skich WORD-ach 
jest konieczność 
w p r o w a d z e n i a 

usprawnień organi-
zacyjnych i oszczęd-

ności – mówi Marek Olbryś, 
wicemarszałek województwa. – Wy-
nagrodzenie wszystkich trzech no-
wych dyrektorów będzie takie samo, 
na poziomie najniższej pensji odwo-
łanego dyrektora WORD.

Nowi dyrektorzy: Maciej 
Kudrycki w Białymstoku, Mirosław 
Oliferuk w Łomży i Marcin Klecz-
kowski w Suwałkach, otrzymali  
w poniedziałek powołania. Każdy  
z nich ma wykształcenie wyższe, do-
świadczenie zawodowe w różnych 
dziedzinach, umiejętności organiza-
cyjne i kompetencje zarządcze – po-
daje Urząd Marszałkowski.

Stosunkowo najłatwiej będzie 
zapewne objąć stanowisko Mirosła-
wowi Oliferukowi w Łomży. 20 lat 
temu tworzył tutejszy Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego i kie-
rował nim do 2017 roku. Za swoje 
najpilniejsze zadania po powrocie 
uznaje analizę finansów jednostki  
w związku z zaplanowanymi inwe-
stycjami.

Nowy/stary  
dyrektor WORD w Łomży 

Roman Dmowski przygotował 
nas na niepodległość 

Fo
t. W

ro
ta

 Po
dla

sia

Wicemarszałek Marek Olbryś (z lewej) i dyrektor WORD  
w Łomży Mirosław Oliferuk     
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To był wyjątkowy rok dla całej społecz-
ności Konarzyc, a przede wszystkim 
miejscowej szkoły. Gdy w całym kraju 
odbywało się  świętowanie 100-lecia 
odzyskania niepodległości, w miejsco-
wości odległej zaledwie kilka kilome-
trów od Łomży z dumą podkreślano: 
nasza szkoła powstała razem z niepod-
ległą Polską.

Był to także rok innych ważnych 
rocznic, np. 90-lecia wybudowania 
szkolnego budynku, 75-lecia śmierci 
patronki placówki ppor. dh. Jadwigi 
Dziekońskiej pseudonim "Jadzia". 

Jubileuszowe akcenty pojawiały 
się przez cały rok Szkoły Podsta-
wowej w Konarzycach. Kulminacją 
była majowa specjalna gala, a zwień-
czeniem widowisko jasełkowe przed 
świąteczno - noworoczną przerwą 
w nauce.

W przepięknym i wzruszającym 
spektaklu wzięła udział większość 
uczniów i przedszkolaków z Kona-
rzyc. Wzruszenia i emocji nie kryli 
bliscy małych artystów, którym po-
dziękowań i gratulacji nie szczędziła 
dyrektor Beata Michalak.        

Szkoła, która ma tyle lat co niepodległa Polska  

Ma powstać budynek inwentarski na hodowlę trzo-
dy chlewnej o wymiarach 18 na 80 metrów, 6 silo-
sów paszowych na ponad 80 ton każdy, zbiornik na 
gnojowicę  o pojemności 525 metrów sześciennych 
- uczestnicy spotkania w świetlicy w Giełczynie 
streszczają zawartość pisma, które spadło na nich 
jak koszmarny prezent  gwiazdkowy. 

Zaniepokojeni
Mieszkańcy Giełczyna są zaniepokojeni, 

choć to zbyt delikatne określenie. Boją się 
po prostu, że to, co planuje jeden z ich sąsia-
dów, może zniszczyć charakter miejscowości 
ukształtowany przez kilkadziesiąt lat.   

Przy stołach zasiada ponad 60 osób. Nie 
wszyscy zabierają głos, ale nikt nie staje po 
stronie sąsiada planującego inwestycję.  

- Giełczyn to już nie jest wieś rolnicza. 
Jest tu dosłownie może sześciu trochę więk-
szych hodowców . Ogromna większość miesz-
kańców nie jest rolnikami w ogóle. Nasza wieś  
jest sypialnią Łomży i taka inwestycja jest dla 
nas niezdrowa. Ta ogromna chlewnia ma po-
wstać bardzo blisko budynków,  są tam nowo 
wybudowane domy, dosłownie w tym roku lu-
dzie się powprowadzali.  Nikt by tu nie kupił 
działek, budował domów gdyby wiedział że tu 
coś takiego powstanie - mówi przejęta Renata 
Zaremba, sołtys Giełczyna.

Sygnalizuje bardzo ważny dla mieszkań-
ców problem. Temat rozwija Sylwin Łapiński.

- Lata 80. nie były dobre, a przemiany 
lat 90. jeszcze bardziej uderzyły w rolnictwo. 
Upadające gospodarstwa w Giełczynie ra-
towali ci, którzy kupowali działki i tworzyli 
"luksusową dzielnicę Łomży". Co teraz będę 
mieli zrobić ze swoimi domami? Uciekać? 
Sprzedawać za bezcen? Od kogo domagać  się 
odszkodowania? A co zrobią właściciele ko-
lejnych działek przeznaczonych na sprzedaż? 
- jego wypowiedź kwitują brawa .

Jak mówią kolejni uczestnicy spotkania, 
tereny budowlane to nadal znak firmowy 
wsi. Czasami przeznaczone na domy dla ko-
lejnych pokoleń rodowitych mieszkańców, 
czasami na sprzedaż, aby dzieciom kupić 
mieszkania w Łomży czy gdzieś w więk-
szych ośrodkach, czasami po prostu dla tych, 
którzy chcą osiedlić się nie w miejskich blo-
kowiskach. Gigantyczna chlewnia i związa-
ne z jej działalnością uciążliwości ( przede 
wszystkim zapach, ale pewnie także hałas, 
zwiększony ruch ciężkich pojazdów) po 
prostu zamknie ten etap rozwoju Giełczyna. 
Budować domów nikt w takim sąsiedztwie 
nie będzie.           

To zresztą swego rodzaju znak jak zmie-
niają się czasy. Mieszkańcy wsi przytulonej do 
sporego miasta obawiają się inwestycji zwią-
zanej z rolnictwem, a wolą zaprosić do siebie 
mieszczuchów, którzy może wcale nie znają 
się na wiejskim gospodarowaniu.

Zagrożenie dla 70 tysięcy?    
Brzydki zapach to może być problem 

tylko Giełczyna, a przy pewnych kierunkach 
wiatru także Zawad, Kozik czy nawet Łomży. 
Choć i to przeraża.

- My tego nie wytrzymamy - to zgodna 
opinia większości mieszkańców.

Ale zgromadzeni w świetlicy mówią 
o czymś jeszcze poważniejszym. Niedaleko 
planowanej chlewni znajduje się najważniej-
sze ujęcie wody, z którego korzysta Łomża 
i jeszcze inne miejscowości.

- Ja wiem, że papier wszystko zniesie 
i otrzymamy  zapewnienia, że wszystko bę-
dzie w porządku. Że będą tam tylko naturalne 
odpady, bez antybiotyków, chemii. A ja nie 
wierzę. Nikt przecież nie będzie nurkował 
każdego dnia i sprawdzał, czy ten zbiornik 
z gnojowicą jest szczelny. To już nie będzie 
problem dla kilkuset osób w Giełczynie i oko-
licy. To będzie dramat dla 70 tysięcy ludzi - 
emocji nie kryje Sylwin Łapiński.                            

Nasza wieś to przyroda, las, spokój - do-
daje sołtys Renata Zaremba. A co pobliskim 
lasem, co z pasieką, co z całym otoczeniem, 
które czyni Giełczyn tak atrakcyjnym miej-
scem do mieszkania?

Z wiatrakami walczyć się udało
Co zatem zrobić? Na początek spotkać się 

i porozmawiać - uznali mieszkańcy. Sołtys Re-
nata Zaremba wspólnie z radną gminy Łomża 
Jolantą Jałowiecką  zaprosiły mieszkańców do 
świetlicy. Mimo świątecznego czasu przyszło 
ponad 60 osób, a ponad 140 podpisało się na 
wystąpieniu do wójta Piotra Kłysa.

- Zapraszałam go, ale poinformował, że 
ma inne zobowiązania - wyjaśnia radna. Nie 
pojawił się także nikt z Urzędu Gminy.           

- Jestem w tej sprawie z wami, jako radna 
i jako mieszkanka. Nie wiem czy mamy szan-
se  coś zrobić, jeżeli wszystko od strony for-
malnej będzie prawidłowe, ale będziemy wal-
czyli: prosili wójta, żeby skorzystał ze swoich 
uprawnień, odwoływali się od wszelkich decy-
zji, wykorzystywali każdą możliwość prawną. 
Pamiętacie państwo, jak w naszej miejscowo-
ści miały stanąć wiatraki. Wydawało się, że 
jest już wszystko stracone. Ale byliśmy zdeter-
minowani i wiatraków nie ma - mówi Jolanta 
Jałowiecka. 

Zapowiedź inwestycji i pierwsze dane 
ujawnione najbliższym sąsiadom inwestora 
wzbudziły podejrzenia uczestników dyskusji. 
Dlaczego np. wielkość hodowli została opisa-
na tak, aby dosłownie o jedną większą sztukę 
trzody  uniknąć obowiązku sporządzania do-
kumentu o oddziaływaniu inwestycji na śro-
dowisko? Jaka będzie rzeczywista liczebność 
pogłowia w zestawieniu z wielkością silosów 
paszowych? Dlaczego właściciele sąsiadują-
cych posesji otrzymali pismo w takim dniu, 

aby w dwóch tygodniach przewidzianych na 
ich reakcję było kilka dni wolnych od pracy 
(święta), a ostateczny termin wypadał w Nowy 
Rok?     

Wątpliwości budzą też ekonomiczne in-
tencje inwestora. Niektórzy z mieszkańców 
podejrzewają inspirację okolicznych zakładów 
mięsnych, które chciałyby mieć blisko źródło 
surowca. Pojawia się także opinia, że będzie to 
hodowla "nakładcza", czyli końcowa faza tu-
czenia warchlaków przywożonych może spo-
za Polski. W ten sposób to do naszego kraju 
(i Giełczyna) przeniesione zostaną największe 
uciążliwości z tym związane. 

- Naprawdę nie chcemy być jakąś barierą 
czy kłodą dla interesów tego pana. Niech tam 
się rozwija. Byleby jednak dalej od zabudowań 
wsi - mówi radna Jolanta Jałowiecka. - Je-
żeli już nie uda się zatrzymać tej budowy, to 
chcemy też absolutnych gwarancji i kontroli 
dotyczących środowiska. Muszą być spełnio-
ne wszelkie normy technologiczne. Nikomu 
przecież nie przychodzi do głowy walka z mle-
czarniami w Piątnicy, Grajewie czy Wysokiem 
Mazowieckiem, z zakładami mięsnym, bo są 
to nowoczesne firmy dbające o ekologię - do-
daje Sylwin Łapiński.

Mieszkańcy Giełczyna nie chcą wojny. 
Mają nadzieję przekonać sąsiada gospodaru-
jącego na sporym areale, aby odsunął chlewnię 
ode wsi. Mogą także wspomóc go w stara-
niach o dobrą drogę dojazdową.

Rozumieją też wójta, który musi dbać, aby 
gmina miała podatki z takich m. in. przed-
sięwzięć gospodarczych. Chcą Piotra Kłysa 
jednak przekonać, aby zlecił ocenę oddziały-
wania na środowisko i maksymalnie opóźnił 
administracyjne procedury. Wybierają się do 
niego z podpisami i zaproszeniem na kolejne 
spotkanie.

Protestujący przeciwko "fabryce trzody" 
chcą sięgnąć także po inne możliwe  środki: 
droga prawna i zatrudnienie fachowca z tej 
dziedziny, skrupulatne sprawdzanie zapisów  
w dokumentach, zainteresowanie proble-
mem mediów i organizacji ekologicznych, 
zaangażowanie w sprawę prezydenta Łomży 
w związku z zagrożeniem dla ujęcia wody. Na 
początek będzie to kolejne spotkanie z for-
malnym zaproszeniem wójta. Gorzej może 
być z obecnością inwestora. Jak wyjaśniła soł-
tys Renata Zaremba, przekazał jej, że wszyst-
kich, którzy chcą dyskutować, zaprasza do 
siebie. Będzie musiał przygotować naprawdę 
spory pokój. Możliwe, że przyjdą wszyscy 
mieszkańcy Giełczyna.      

Czy Łomży zagrozi skażenie ujęcia wody? 
Walczymy – mówią mieszkańcy Giełczyna   

Radna Gminy Łomża, Jolanta Jałowiecka i sołtys Giełczyna, Renata Zaremba



Adam Andruszkiewicz (rocznik 
1990), pochodzący z Grajewa poseł 

z województwa podlaskiego to 
"najgorętsze" nazwisko w polskiej 

polityce na przełomie 2018 
i 2019 roku. Został wiceministrem 

cyfryzacji w rządzie premiera 
Mateusza Morawieckiego 

i bohaterem niezliczonej liczby 
artykułów w mediach.

Na wielu drogach 

Nawet oficjalne noty biogra-
ficzne Adama Andruszkiewicza 
wskazują, że jego kariera polityczna  
nie przebiega po "linii prostej", choć 
konsekwentnie po prawej stronie 
sceny politycznej. Jest absolwentem 
kierunku stosunki międzynarodo-
we na Uniwersytecie w Białymsto-
ku. Działacz studencki, polityczną 
aktywność zaczął od Młodzieży 
Wszechpolskiej i w 2015 roku zo-
stał prezesem tej organizacji w Pol-
sce. Związał się także z Ruchem 
Narodowym i w tych barwach 
próbował dostać się do parlamentu 
Europejskiego. W wyborach parla-
mentarnych 2015 roku znalazł się 
na liście komitetu Kukiz'15 i zdobył 
poselski mandat. W następnym roku 
opuścił Ruch Narodowy i zrezy-
gnował  funkcji prezesa Młodzieży 
Wszechpolskiej. Był wśród współ-
założycieli Stowarzyszenie Endecja. 
W 2017 odszedł z klubu parlamen-
tarnego Kukiz'15 i dołączył do koła 
poselskiego Wolni i Solidarni sku-
pionego wokół Kornela Morawiec-
kiego (ojca premiera). W kolejnych 
miesiącach opuścił Endecję, u schył-
ku roku 2018 także koło WiS i od  
2 stycznia 2019 jest wiceministrem 
w resorcie kierowanym przez Marka 
Zagórskiego. Na oficjalnej stronie 
Sejmu przedstawiony jest jako "po-
seł niezrzeszony".            

We wszystkich wcieleniach był 
aktywnym i bardzo wyrazistym 
użytkownikiem mediów społeczno-
ściowych, ma tam sporą grupę ob-
serwatorów, a jest także częstym go-
ściem programów publicystycznych 
(zwłaszcza w mediach publicznych). 
To, podobno, było jego atutem dla 
szefostwa resortu cyfryzacji.  Nowy 
wiceminister pozostawił w tym wir-
tualnym świecie sporo słów i zacho-
wań, które teraz są wykorzystywane 
w artykułach, często przeciwko nie-
mu.

Krytycy z lewej...

Wokół nominacji Adama An-
druszkiewicza rozgorzała bowiem 
medialna burza. Doniesienia na 
temat nowego wiceministra są 

w przeważającej masie krytyczne. 
Poszczególne redakcje prześciga-
ją się w wydobywaniu z przeszło-
ści wypowiedzi i wydarzeń, które 
przedstawiają go w niekorzystnym 
świetle. Oczywiście, akcentują to 
zwłaszcza media krytyczne wobec 
rządu, PiS czy w ogóle prawicy. Tam 
są  przywoływane jego słowa np. 
o krwi niewinnych ludzi na rękach  
"panie Merkel czy pana Junckera", 
ale także o konieczności zbliżania 
się z Białorusią czy usunięcia z Pol-
ski wszelkich obcych wojsk, bardzo 
ostre w stosunku do środowisk ge-
jowskich, imigrantów i uchodźców, 
"lewactwa", niektórych zjawisk 
w polityce europejskiej.

Obiegła media wypowiedź 
Abrahama Foxmana, byłego dyrek-
tora Ligi Przeciwko Zniesławieniu 
i szefa programu w Muzeum Dzie-
dzictwa Żydowskiego, który zajmu-
je się zwalczaniem  antysemityzmu 
opublikowana w  "The Algemeiner". 
"Wydaje się, że Polska osiągnęła 
nowy poziom, powołując neonazi-
stowskiego antysemitę, który będzie 
odpowiedzialny za Internet i media 
społecznościowe - stwierdził Abra-
ham Foxman, dopytując także 
o "głosy oburzenia"  Polsce, Europie 
i  stanowisko Departamentu Stanu 
USA. Słowa "faszysta" użył w swo-
ich mediach społecznościowych 
były minister finansów Jan Vincent 
Rostowski. 

Wypomniane zostało sądowe 

ukaranie Adama Andruszkiewicza 
za wykroczenie polegające na zorga-
nizowaniu w 2014 roku w Białym-
stoku nielegalnego zgromadzenia 
(nie może to stanowić podstawy np. 
do odebrania mandatu poselskiego). 
Także sprawa tzw. kilometrówek, 
czyli zwrotów pieniędzy za paliwo 
z Kancelarii Sejmu w okresie, gdy 
nie miał  samochodu, ani prawa jaz-
dy, ani kierowcy.   

... i z prawej

Krytyka, i to bardzo ostra do-
tknęła polityka również z prawej 
strony.  Robert Winnicki, prezes 
Ruchu Narodowego, poseł , a także 
były szef Młodzieży Wszechpol-
skiej w wywiadzie dla "Rzeczpospo-
litej":  "Wzorem narodowca w życiu 
publicznym powinien być człowiek 
merytoryczny, a przy tym stanowczy 
w sprawach najważniejszych dla na-
szej idei. Tymczasem Andruszkie-
wicz robi za pisowskiego pieniacza, 
a zarazem nigdy nie wystąpił z od-
ważnym głosem w tematach szcze-
gólnie ważnych. Nie było go sły-
chać przy okazji niszczenia ustawy 
o IPN, w kwestii aborcji, masowej 
imigracji".

W innej rozmowie uznał nomi-
nację za zabawne wydarzenie, a ka-
rierę Adama Andruszkiewicza za 
budowaną "na wazelinie".  

Paweł Kukiz wiadomość 
o awansie swego dawnego posła 

zilustrował rozbudowaną fraszką 
Katarzyny Nowocin-Kowalczyk 
"Robaczek - Karierowicz". Jeszcze 
ostrzejszy był wicemarszałek Sejmu 
z Kukiz'15 Stanisław Tyszka w ra-
diu ZET: „Chciałbym powiedzieć 
bardzo głośno i wyraźnie, że to, co 
się wydarzyło, czyli ta nominacja, 
to jest całkowita kompromitacja in-
telektualna i moralna, ale nie pana 
Andruszkiewicza, tylko pana Mate-
usza Morawieckiego. O ile ja wiem, 
to jest osobista decyzja premiera”.

Portal "Najwyższy czas" także 
nie używa delikatnych słów: "Partia 
rządząca sowicie nagradza zdrajców 
własnych formacji macierzystych, 
którzy zdecydują się do nich przy-
stać. Poseł Adam Andruszkiewicz 
został wiceministrem cyfryzacji. 
Rządzący kompromitują się takimi 
nominacjami, ale opozycja tak samo 
kompromituje się wygadywaniem 
głupot". 

I przytacza jeszcze opinię pu-
blicystki "Polityki Narodowej" 
Wioletty Ostapkiewicz, która ma 
ilustrować "poziom kompetencji" 
nowego wiceministra cyfryzacji. 

<Na Facebooku pojawiła się 
wstrząsająca relacja dotycząca 
kompetencji nowego wicemini-
stra cyfryzacji, a raczej jej braku. 
Wioletta Ostapkiewicz napisała, że 
„Andruszkiewicz nie wie nic o cy-
fryzacji, co najwyżej wie jak dostać 
lajka”. – Mogę nawet się pochwalić, 
że nasz przyszły wiceminister jakiś 
czas temu prosił mnie o przekon-
wertowanie pliku z doc na pdf  – 
ujawnia">.

Pochwał niewiele

Głosów zachwalających mini-
sterialny awans Adama Andrusz-
kiewicza i jego samego nie jest 
wiele, ale jednak są.  Np. Marka 
Jakubiaka, do niedawna czołowej 
postaci Kukiz'15, obecnie posła nie-
zrzeszonego.

" Nie widzę powodów, żeby 
znęcać się nad tą nominacją – po-
wiedział Jakubiak. – Nie rozumiem 
po co ta burza w szklance wody 
dotycząca kompetencji Adama An-
druszkiewicza – dodał polityk". 

Korzystniej dla nowego wice-
ministra brzmią także wypowiedzi 
przedstawicieli PiS. Np. Tadeusza 
Cymańskiego, Janusza Śniadka 
i Krzysztofa Jurgiela opublikowa-
ne w Super Expressie:  "Trzeba dać 
szansę Andruszkiewiczowi, choć 
byłem zaskoczony decyzją o wejściu 
do rządu młodego człowieka ja-
kim jest Adam Andruszkiewicz. To 
jest błyskawiczny awans. Ale życzę 
Adamowi Andruszkiewiczowi, żeby 
pozytywnie zaskoczył. Jeśli się nie 
sprawdzi będzie musiał odejść. To 
normalne. Daję mu 100 dni – mówi 
nam Tadeusz Cymański. Janusz 
Śniadek z kolei chwali młodego 
wiceministra za jego przedsiębior-
czość. 

- Andruszkiewicz to przed-
siębiorczy, młody człowiek. Lubię 
pana Andruszkiewicza, znam go 
głównie z występów z telewizji. 
Nie mam wiedzy o kompetencjach 
Andruszkiewicza, nie mam pojęcia 
jakie ma CV, jakie ma wykształce-
nie… Ale sprawia wrażenie bardzo 
inteligentnego – zaznacza Śniadek. 
A były minister rolnictwa Krzysztof 
Jurgiel dodaje, że na ocenę przyjdzie 
czas. - Premier tak zdecydował, my-
ślę, że wie, co robi. Będziemy mo-
gli powiedzieć po jakimś czasie, czy 
Andruszkiewicz spełnia zadania czy 
nie – mówi Jurgiel".

A sam najbardziej zainteresowa-
ny? Niewiele od objęcia ministerial-
nej funkcji udzielił wywiadów, ale 
zdecydowanie odrzucił oskarżenia 
o faszyzm: "Nigdy nie byłem faszy-
stą. To ideologia, która mnie brzy-
dzi, podobnie jak komunizm". Za 
swoje kompetencje uznaje wyższe 
wykształcenie. Chciałby swemu re-
sortowi pomóc w dotarciu do mło-
dego pokolenia   

"Stoi za mną mnóstwo moich 
ludzi i to jest duża siła. Widać to 
zresztą na moim koncie na Facebo-
oku. Moje zasięgi w sieci oscylują 
często wokół kilku milionów od-
biorców miesięcznie" - przekonywał 
w Super Expressie. 
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Joanna Koroniewska.  
Uśmiechnięta, pełna energii i życia.  

Aktorka, która rodzinę stawiała na pierwszym miejscu.

Aktorstwo  
to spełnienie  

moich marzeń
Stanie przed kamerą pierwszy raz po urodzeniu drugiej córki Helenki. 

To też pierwsza duża rola od czasu pożegnania z Małgosią z „M jak miłość", a w tym serialu grała 12 lat. 
Teraz zagra w polsatowskim serialu „Ślad”, który obejrzymy od października.

Jej postać, Maja Oleander, to będzie charakterna, twarda babka. Z wykształcenia jest psychologiem, ale 
w ABW zajmowała się cyberprzestępczością i inwigilacją zorganizowanych grup przestępczych. Współpracowa-
ła też z Interpolem, a dzięki szkoleniu w FBI została profilerem (kreśli charakterystykę sprawcy przestępstwa na 
podstawie zebranych do tej pory danych). Takiej postaci jeszcze nie było w polskim serialu – czytamy w Show.

Joanna Koroniewska była jedną z największych gwiazd serialu „M jak Miłość". Jednak w 2013 roku aktorka 
podjęła decyzję o odejściu z telenoweli i zajęła się córką Janiną, urodzoną w 2009 roku. W lutym ubiegłego roku 
na świat przyszła druga pociecha artystki, córka Helena.  

Ponoć producenci serialu „Ślad” postarali się, aby aktorka miała komfortowe warunki pracy, ze względu 
na małą córeczkę. Koroniewska będzie zabierała ze sobą Helenkę na plan zdjęciowy do Wrocławia – donosi  
plotek.pl.

– Moja bohaterka z „M jak miłość”, Małgosia była kompletnie inną osobą niż ja. Prywatnie nigdy nie byłam 
rozpieszczoną dziewczynką. Nie urodziłam się w wielkim mieście, mieszkałam w zwykłym bloku z płyty na osie-
dlu Dekerta w Toruniu. Wychowywała mnie tylko mama Teresa (tata odszedł, gdy Joasia była malutka). Byłam 
dzieckiem z kluczem na szyi.

Joanna tańczyła, brała udział w konkursach recytatorskich, śpiewała w chórze kościelnym, w zespole ludo-
wym... 

Aktorstwo było spełnieniem jej marzeń. Do legendarnej łódzkiej filmówki dostała się za pierwszym razem. 
Przed rozpoczęciem roku akademickiego pojechała na dwa i pół miesiąca do pracy do Londynu. Była pokojówką, 
kelnerką i w końcu asystentką menedżera w restauracji. Właściciel zaproponował jej, by została na stałe. Nama-
wiał ją, by przyjęła posadę drugiego menedżera i zdawała do Shakespeare Theatre Company. Ale Joanna wolała 
Łódź. Wróciła do Polski i zaczęła intensywną naukę.

– Naprawdę silną osobą stałam się na trzecim roku studiów. Wtedy wydarzyła się największa tragedia w moim 
życiu. Umarła mama. Postanowiłam jeszcze bardziej skupić się na mojej pasji, aktorstwie, szkole. Mama zawsze 
we mnie wierzyła i powtarzała: dasz radę! – opowiedziała Stylowi.pl

Joanna wciąż wierzy, że aktorstwo to nie tylko zawód, ale przede wszystkim powołanie.
Od kilku lat z Maciejem Dowborem tworzą jedną z najpiękniejszych par show-biznesu i wychowują Janinę 

i Helenkę. Poznali się na planie serialu, na którym dziennikarz przeprowadzał wywiady. Oboje starają się dbać 
o swoją prywatność, dlatego rzadko pokazują się razem publicznie.

– Cudowna moja rola, to rola mamy i na razie ta rola jest mi najbliższa. To na pewno przełomowy czas. 
Rzeczywiście czuję, że przeistoczyłam się z dziewczynki w matkę – opowiada Gali. Pojawienie się pierwszego 
dziecka to jest taki skok, że wszystko się w głowie przewraca. Najpierw coś dziwnego dzieje się z ciałem kobiety. 
Uwalniają się ogromne pokłady energii, chociaż najpierw jesteś właściwie zmaltretowana. Po nieprzespanych 
nocach, kupkach i zupkach, zaczyna się w ogóle wątpić, że kiedykolwiek jeszcze będzie się atrakcyjnym. Stałam 
się dokładnie taką kobietą-matroną, z jakich się wcześniej śmiałam. Zawsze wydawało mi się, że co jak co, ale to 
mnie nie będzie dotyczyło. A tu proszę – szlafrok, karmienie, przeciery, pieluszki.

Wcześniej zajmowałam się tylko sobą... Byłam w centrum! Byłam hedonistką! Używałam życia! A tu od-
dałam całą siebie, włącznie z moim ciałem, tej małej istotce. Długo żyłam w przeświadczeniu, że już się nie 
podźwignę. Miałam cellulit, nie mogłam schudnąć. Ale tajemnica ciała jest niezwykła. Ono ma w sobie taką moc 
zmian…

Mam słabości – wyznaje Vivie. Jestem prawdziwym kawoszem, kawa to coś, z czego nie jestem w stanie 
zrezygnować. Poza tym, jak każda kobieta, mam różne kompleksy, ale staram się na nich nie skupiać i cieszyć się 
z tego, co mam. Najważniejsze dla mnie jest zdrowie i rodzina. Powinniśmy bardziej skupiać się na tym, żeby nie 

być w życiu samemu, a mniej na tym, jak wyglądamy.
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Kino Millenium – gorące emocje 
na zimowe dni 

Repertuar kina 11-17.01.2019
Grinch – 11-13.01, Duża sala, godz. 
12.
Sekretny świat kotów – 11-17.01, 
Duża sala, godz. 14.00
        
dodatkowo: 12.01, Duża sala, godz. 
10.00
Zabawa, zabawa – 11-17.01, Duża 
sala, godz. 16.00
Underdog – 11-17.01, Duża sala, 
godz. 18.00, 20.30
Ralph demolka w internecie – 11-
17.01, Mała sala, godz. 13.00, 15.30, 
18.00
dodatkowo: 12-13.01, Mała sala, 
godz. 10.30
Mój piękny syn – 11-17.01, Mała sala, 
godz. 20.30
53 wojny – 15.01, Mała sala, godz. 
10.00

Młody polityk z Grajewa  
w rządzie i w oku medialnej burzy
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Joanna Koroniewska.  
Uśmiechnięta, pełna energii i życia.  

Aktorka, która rodzinę stawiała na pierwszym miejscu.

Aktorstwo  
to spełnienie  

moich marzeń
Stanie przed kamerą pierwszy raz po urodzeniu drugiej córki Helenki. 

To też pierwsza duża rola od czasu pożegnania z Małgosią z „M jak miłość", a w tym serialu grała 12 lat. 
Teraz zagra w polsatowskim serialu „Ślad”, który obejrzymy od października.

Jej postać, Maja Oleander, to będzie charakterna, twarda babka. Z wykształcenia jest psychologiem, ale 
w ABW zajmowała się cyberprzestępczością i inwigilacją zorganizowanych grup przestępczych. Współpracowa-
ła też z Interpolem, a dzięki szkoleniu w FBI została profilerem (kreśli charakterystykę sprawcy przestępstwa na 
podstawie zebranych do tej pory danych). Takiej postaci jeszcze nie było w polskim serialu – czytamy w Show.

Joanna Koroniewska była jedną z największych gwiazd serialu „M jak Miłość". Jednak w 2013 roku aktorka 
podjęła decyzję o odejściu z telenoweli i zajęła się córką Janiną, urodzoną w 2009 roku. W lutym ubiegłego roku 
na świat przyszła druga pociecha artystki, córka Helena.  

Ponoć producenci serialu „Ślad” postarali się, aby aktorka miała komfortowe warunki pracy, ze względu 
na małą córeczkę. Koroniewska będzie zabierała ze sobą Helenkę na plan zdjęciowy do Wrocławia – donosi  
plotek.pl.

– Moja bohaterka z „M jak miłość”, Małgosia była kompletnie inną osobą niż ja. Prywatnie nigdy nie byłam 
rozpieszczoną dziewczynką. Nie urodziłam się w wielkim mieście, mieszkałam w zwykłym bloku z płyty na osie-
dlu Dekerta w Toruniu. Wychowywała mnie tylko mama Teresa (tata odszedł, gdy Joasia była malutka). Byłam 
dzieckiem z kluczem na szyi.

Joanna tańczyła, brała udział w konkursach recytatorskich, śpiewała w chórze kościelnym, w zespole ludo-
wym... 

Aktorstwo było spełnieniem jej marzeń. Do legendarnej łódzkiej filmówki dostała się za pierwszym razem. 
Przed rozpoczęciem roku akademickiego pojechała na dwa i pół miesiąca do pracy do Londynu. Była pokojówką, 
kelnerką i w końcu asystentką menedżera w restauracji. Właściciel zaproponował jej, by została na stałe. Nama-
wiał ją, by przyjęła posadę drugiego menedżera i zdawała do Shakespeare Theatre Company. Ale Joanna wolała 
Łódź. Wróciła do Polski i zaczęła intensywną naukę.

– Naprawdę silną osobą stałam się na trzecim roku studiów. Wtedy wydarzyła się największa tragedia w moim 
życiu. Umarła mama. Postanowiłam jeszcze bardziej skupić się na mojej pasji, aktorstwie, szkole. Mama zawsze 
we mnie wierzyła i powtarzała: dasz radę! – opowiedziała Stylowi.pl

Joanna wciąż wierzy, że aktorstwo to nie tylko zawód, ale przede wszystkim powołanie.
Od kilku lat z Maciejem Dowborem tworzą jedną z najpiękniejszych par show-biznesu i wychowują Janinę 

i Helenkę. Poznali się na planie serialu, na którym dziennikarz przeprowadzał wywiady. Oboje starają się dbać 
o swoją prywatność, dlatego rzadko pokazują się razem publicznie.

– Cudowna moja rola, to rola mamy i na razie ta rola jest mi najbliższa. To na pewno przełomowy czas. 
Rzeczywiście czuję, że przeistoczyłam się z dziewczynki w matkę – opowiada Gali. Pojawienie się pierwszego 
dziecka to jest taki skok, że wszystko się w głowie przewraca. Najpierw coś dziwnego dzieje się z ciałem kobiety. 
Uwalniają się ogromne pokłady energii, chociaż najpierw jesteś właściwie zmaltretowana. Po nieprzespanych 
nocach, kupkach i zupkach, zaczyna się w ogóle wątpić, że kiedykolwiek jeszcze będzie się atrakcyjnym. Stałam 
się dokładnie taką kobietą-matroną, z jakich się wcześniej śmiałam. Zawsze wydawało mi się, że co jak co, ale to 
mnie nie będzie dotyczyło. A tu proszę – szlafrok, karmienie, przeciery, pieluszki.

Wcześniej zajmowałam się tylko sobą... Byłam w centrum! Byłam hedonistką! Używałam życia! A tu od-
dałam całą siebie, włącznie z moim ciałem, tej małej istotce. Długo żyłam w przeświadczeniu, że już się nie 
podźwignę. Miałam cellulit, nie mogłam schudnąć. Ale tajemnica ciała jest niezwykła. Ono ma w sobie taką moc 
zmian…

Mam słabości – wyznaje Vivie. Jestem prawdziwym kawoszem, kawa to coś, z czego nie jestem w stanie 
zrezygnować. Poza tym, jak każda kobieta, mam różne kompleksy, ale staram się na nich nie skupiać i cieszyć się 
z tego, co mam. Najważniejsze dla mnie jest zdrowie i rodzina. Powinniśmy bardziej skupiać się na tym, żeby nie 

być w życiu samemu, a mniej na tym, jak wyglądamy.



10 www.narew.infoakademicka Łomżaz drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Grzech mojej córki

TVP2 piątek 23.25

Thriller. Peyton jest załamana, kiedy jej nagie zdjęcia 

ukazują się na portalach społecznościowych. Czuje się 

upokorzona. Matka Peyton informuje policję, ale ta nie 

zamierzają interweniować. Zdesperowana rozpoczyna 

śledztwo na własna rękę. Trafia na trop właściciela strony 

pornograficznej. 

Kangur Jack
TVN7 piątek 22.05

Komedia przygodowa. Dwaj oszuści, Charlie i Louis mają 

przewieźć do Australii sporą sumę pieniędzy. Na miejscu 

postanawiają zrobić sobie zdjęcia z kangurem, zakładają 

mu kurtkę Louisa. Zwierzę ucieka wraz z ubraniem 

pełnym pieniędzy. Pechowcy ruszają w pościg za 

umykającym kangurem. 

Zauroczenie
TVP2 sobota 22.20

Thriller. Scott jest najlepszym zawodnikiem szkolnej 

drużyny futbolowej. Jego dobrą passę przerywa 

kontuzja kolana. W tym czasie w życiu chłopaka 

pojawia się nieśmiała i delikatna Bess. Nastolatka jest 

zafascynowana Scottem. Wkrótce jednak jej zauroczenie 

przeradza się w obsesję.

Transporter: Nowa moc
TV Puls sobota 22.05

Sensacyjny. Były agent specjalny Frank, dostaje zlecenie 

od pięknej Anny i jej trzech atrakcyjnych wspólniczek. 

Przekonuje się, że został wplątany w ryzykowną 

intrygę, a przebiegła kobieta chce go wykorzystać 

w porachunkach z rosyjskim gangiem. By zmusić Franka 

do współpracy, Anna porywa jego ojca. 

Plan doskonały
TV Puls niedziela 22.10

Oddział banku przy Wall Street zostaje opanowany przez 

złodziei. Budynek otacza policja. Pertraktacje okazują 

się bezskuteczne. Przestępcy wyrażają jednak zgodę na 

rozmowę z Madeleine White, szarą eminencją świata 

polityki. Reprezentuje ona człowieka, który chce odzyskać 

zawartość bankowej skrytki. Kobieta przystępuje do 

skomplikowanej gry.

Atrakcyjna Marty (Meg Ryan) ma wielu adora-
torów, jednak żadnego z nich nie traktuje poważnie, 
aż do momentu, kiedy zakochuje się w światowej 
sławy... złodzieju dzieł sztuki, Tommy’m (Antonio 
Banderas). 

Jedyny problem tkwi w tym, że Marty jest matką 
agenta FBI – Henry’ego, który pewnego dnia otrzy-
muje zlecenie śledzenia znanego przestępcy. Okazuje 
się, że to nikt inny jak właśnie Tommy... 

Co może wyniknąć z połączenia romantyzmu 
Marty i zawadiackiego uroku Tommy’ego, gdy miło-
ści próbuje przeszkodzić FBI?

Krytycy pisali: Ryan i Banderas stworzyli na 

ekranie niezwykłą parę, od której po prostu nie moż-
na oderwać oczu! 

Pewnie nie wiesz…
Meg Ryan jest w filmie matką Henry’ego, którego 

gra Colin Hanks, syn Toma Hanksa.
Film został nakręcony w Shreveport w Luizja-

nie. Pierwotnie miał być kręcony w Nowym Orleanie, 
ale z powodu huraganu Katrina w 2005 r stało się to 
niemożliwe.

Centralne Biuro Uwodzenia
Stopklatka TV piątek 17.55

Czy są sobie przeznaczeni?

Historia 
płomiennej 

miłości
Przydadzą się chusteczki, bo ten film to kla-

syczny wyciskacz łez. Mocnym atutem filmu jest 
para głównych bohaterów – Ryan Gosling i Rachel 
McAdams.

Allie i Noah zakochują się w sobie jeszcze jako 
nastolatkowie. Jednak młoda para zostaje rozdzielo-
na przez rodziców Allie. 

Chłopak pisze do dziewczyny każdego dnia, 
przez kolejny rok, jednak jej opiekunowie nie prze-
kazują jej żadnego z listów. Noah zamyka się w sobie. 
Buduje dom, wspomina, staje się samotnikiem. 

Po 14 latach oboje się spotykają... Lecz ona ma 
już wtedy na palcu pierścionek zaręczynowy... Czy 
rozstaną się na zawsze, a może poczują, że są sobie 
przeznaczeni?

Pewnie nie wiesz…
Ryan Gosling (Młody Noah) nosił brązowe szkła 

kontaktowe ponieważ jego bohater w powieści Ni-
cholasa Sparksa, której film jest adaptacją, miał takie 
oczy. 

Scena, w której Noah pokazuje Allie zakątek je-
ziora, gdzie gromadzą się ptaki, była uważana za 
niemożliwą do sfilmowania i miano wyciąć ją ze sce-
nariusza. Regularnie karmiono ptaki w tym właśnie 
miejscu przez kilka tygodni. To pozwoliło oswoić je na 
tyle, by sfilmować ten fragment.

Pamiętnik TVN sobota 22.20

40-latka, która emanuje seksem

Zakochana  
w… złodzieju
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TVP2 piątek 23.25

Thriller. Peyton jest załamana, kiedy jej nagie zdjęcia 

ukazują się na portalach społecznościowych. Czuje się 

upokorzona. Matka Peyton informuje policję, ale ta nie 

zamierzają interweniować. Zdesperowana rozpoczyna 

śledztwo na własna rękę. Trafia na trop właściciela strony 

pornograficznej. 

Kangur Jack
TVN7 piątek 22.05

Komedia przygodowa. Dwaj oszuści, Charlie i Louis mają 

przewieźć do Australii sporą sumę pieniędzy. Na miejscu 

postanawiają zrobić sobie zdjęcia z kangurem, zakładają 

mu kurtkę Louisa. Zwierzę ucieka wraz z ubraniem 

pełnym pieniędzy. Pechowcy ruszają w pościg za 

umykającym kangurem. 

Zauroczenie
TVP2 sobota 22.20

Thriller. Scott jest najlepszym zawodnikiem szkolnej 

drużyny futbolowej. Jego dobrą passę przerywa 

kontuzja kolana. W tym czasie w życiu chłopaka 

pojawia się nieśmiała i delikatna Bess. Nastolatka jest 

zafascynowana Scottem. Wkrótce jednak jej zauroczenie 

przeradza się w obsesję.

Transporter: Nowa moc
TV Puls sobota 22.05

Sensacyjny. Były agent specjalny Frank, dostaje zlecenie 

od pięknej Anny i jej trzech atrakcyjnych wspólniczek. 

Przekonuje się, że został wplątany w ryzykowną 

intrygę, a przebiegła kobieta chce go wykorzystać 

w porachunkach z rosyjskim gangiem. By zmusić Franka 

do współpracy, Anna porywa jego ojca. 

Plan doskonały
TV Puls niedziela 22.10

Oddział banku przy Wall Street zostaje opanowany przez 

złodziei. Budynek otacza policja. Pertraktacje okazują 

się bezskuteczne. Przestępcy wyrażają jednak zgodę na 

rozmowę z Madeleine White, szarą eminencją świata 

polityki. Reprezentuje ona człowieka, który chce odzyskać 

zawartość bankowej skrytki. Kobieta przystępuje do 

skomplikowanej gry.

Atrakcyjna Marty (Meg Ryan) ma wielu adora-
torów, jednak żadnego z nich nie traktuje poważnie, 
aż do momentu, kiedy zakochuje się w światowej 
sławy... złodzieju dzieł sztuki, Tommy’m (Antonio 
Banderas). 

Jedyny problem tkwi w tym, że Marty jest matką 
agenta FBI – Henry’ego, który pewnego dnia otrzy-
muje zlecenie śledzenia znanego przestępcy. Okazuje 
się, że to nikt inny jak właśnie Tommy... 

Co może wyniknąć z połączenia romantyzmu 
Marty i zawadiackiego uroku Tommy’ego, gdy miło-
ści próbuje przeszkodzić FBI?

Krytycy pisali: Ryan i Banderas stworzyli na 

ekranie niezwykłą parę, od której po prostu nie moż-
na oderwać oczu! 

Pewnie nie wiesz…
Meg Ryan jest w filmie matką Henry’ego, którego 

gra Colin Hanks, syn Toma Hanksa.
Film został nakręcony w Shreveport w Luizja-

nie. Pierwotnie miał być kręcony w Nowym Orleanie, 
ale z powodu huraganu Katrina w 2005 r stało się to 
niemożliwe.

Centralne Biuro Uwodzenia
Stopklatka TV piątek 17.55

Czy są sobie przeznaczeni?

Historia 
płomiennej 

miłości
Przydadzą się chusteczki, bo ten film to kla-

syczny wyciskacz łez. Mocnym atutem filmu jest 
para głównych bohaterów – Ryan Gosling i Rachel 
McAdams.

Allie i Noah zakochują się w sobie jeszcze jako 
nastolatkowie. Jednak młoda para zostaje rozdzielo-
na przez rodziców Allie. 

Chłopak pisze do dziewczyny każdego dnia, 
przez kolejny rok, jednak jej opiekunowie nie prze-
kazują jej żadnego z listów. Noah zamyka się w sobie. 
Buduje dom, wspomina, staje się samotnikiem. 

Po 14 latach oboje się spotykają... Lecz ona ma 
już wtedy na palcu pierścionek zaręczynowy... Czy 
rozstaną się na zawsze, a może poczują, że są sobie 
przeznaczeni?

Pewnie nie wiesz…
Ryan Gosling (Młody Noah) nosił brązowe szkła 

kontaktowe ponieważ jego bohater w powieści Ni-
cholasa Sparksa, której film jest adaptacją, miał takie 
oczy. 

Scena, w której Noah pokazuje Allie zakątek je-
ziora, gdzie gromadzą się ptaki, była uważana za 
niemożliwą do sfilmowania i miano wyciąć ją ze sce-
nariusza. Regularnie karmiono ptaki w tym właśnie 
miejscu przez kilka tygodni. To pozwoliło oswoić je na 
tyle, by sfilmować ten fragment.

Pamiętnik TVN sobota 22.20

40-latka, która emanuje seksem

Zakochana  
w… złodzieju

będzie się działo

Co się stało w czasie katastrofy?

Tajemnica 
astronauty
Spencer Armacost ( Johnny Deep) 

kochał swoją żonę Jillian (Charlize The-
ron) ponad wszystko na świecie. Wiedli 
wspaniałe życie i pragnęli się razem ze-
starzeć. 

Podczas jednej z kosmicznym misji 
Spencer na dwie minuty stracił przytom-
ność. Cokolwiek wtedy zaszło, pozostało 
jego tajemnicą. 

Wraca na Ziemię jako bohater narodowy. 
Prezydent mu gratuluje, ludzie wielbią. Tylko 
Jillian widzi zmianę, jaka zaszła w mężu. Za-
czyna mieć niejasne obawy, dziwne przeczucia. 

Jillian zachodzi w ciążę i niedługo urodzi 
bliźnięta. Ma stany lękowe, boi się Spencera, 
podejrzewa wszystkich o spiskowanie za jej 
plecami. Nie jest pewna, czy te obawy są słusz-
ne, czy wynikają z zawirowań hormonalnych. 
A może znów nadchodzi załamanie nerwowe? 
Chociaż były pracownik NASA ostrzegał ją 
przed ciążą... Ale jak to możliwe, żeby nosiła 
w sobie zagładę?

Żona astronauty
Metro, piątek 20.45

Atomowa awaria

Niebezpieczna 
łódź podwodna

Liam Neeson kontra Harrison Ford. Film nawiązuje do wydarzeń z lat 60. 
Jest rok 1961, apogeum zimnej wojny. Radziecki atomowy okręt podwodny K-19 

zostaje wysłany w swój pierwszy rejs. 
Dowództwo wie, że nie jest jeszcze w pełni sprawny, ale na skutek nacisków 

politycznych decyduje się zaryzykować. Jego kapitan, Polenin, został zdegrado-
wany, bo domagał się usunięcia usterek technicznych. Jego miejsce zajął służbista 
Wostrikow.

W wodach północnego Atlantyku, załoga odkrywa awarię reaktora. Ewentualny 
wybuch doprowadzi nie tylko do zniszczenia łodzi, ale też może spowodować wybuch 
wojny nuklearnej. ZSRR i USA dysponują w tym czasie taką ilością broni jądrowej, 
która mogłaby zniszczyć wielokrotnie kulę ziemską. Załoga K-19 musi zrobić wszyst-
ko, by zapobiec katastrofie. Sytuację utrudnia narastający konflikt między kapitanem 
i załogą.

Pewnie nie wiesz…
Sowieccy marynarze, którzy ocaleli z wydarzeń przedstawionych w filmie, dobrze 

ocenili film, choć stwierdzili, że daleko mu do szarej rzeczywistości życia na łodzi pod-
wodnej. 

Harrison Ford otrzymał 25 milionów dolarów za 20 dni pracy na planie filmu.

K-19
TV6 sobota 10.55

Epicka relacja z pola walki

Sierżant  
dwóch wojen

II wojna światowa. Czterech amerykańskich żołnierzy trafia do batalionu 1. Dy-
wizji Piechoty. Biorą udział we wszystkich najważniejszych bitwach, od Afryki Pół-
nocnej, po Sycylię, Normandię, Czechosłowację i Niemcy. 

Śmierć wielokrotnie zagląda im w oczy, ale dzięki opiece i doświadczeniu sier-
żanta udaje im się wyjść cało ze wszystkich opresji. Wojna jest dla nich szkołą życia, 
zaś ich dowódca (Lee Marvin) – autorytetem i nauczycielem. Pewnego dnia sierżant 
trafia na pole bitwy, na którym prawie ćwierć wieku temu, podczas I wojny światowej, 
popełnił błąd.

Pewnie nie wiesz…
Reżyser Samuel Fuller był weteranem II wojny światowej i służył w 1. Dywizji 

Piechoty, nazywanej Wielką Czerwoną Jedynką.
Oryginalny film Fullera z 1980 roku trwał 270 minut. Został skrócony do 113 mi-

nut, na co, z ciężkim sercem, reżyser się zgodził. Na Festiwalu Filmowym w Cannes 
w 2004 roku, siedem lat po jego śmierci, przedstawiono wersje 158 minutową, która 
zdobyła uznanie widzów.

Zdjęcia do tego filmu były kręcone w 1978 roku na terenie Izraela. Fuller wspomi-
nał, że czuł się dziwnie, patrząc jak po skończonej scenie, statyści zdejmowali hełmy 
Wehrmachtu i czapki SS, ukazując noszone pod spodem jarmułki. Osobliwym wido-
kiem byli ludzie ubrani w nazistowskie mundury i czytający Torę, w czasie wolnym od 
zdjęć lub rozmawiających po hebrajsku.

Wielka czerwona jedynka
TV4 sobota 00.00



zostać Miss

Najpiękniejsze na Ziemi Łomżyńskiej 
Pełne wdzięku, naturalnej urody i marzeń o zdobyciu tytułu najpiękniejszej dziewczyny Ziemi Łomżyńskiej. To uczestniczki IV edycji wyborów Miss Ziemi Łomżyńskiej i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej. Kilka tygodni temu organizatorka regionalnej odsłony wyborów, 

których finałem może być korona Miss Polski, Anna Kurządkowska – Kosińka rozesłała wici, że rozpoczyna się kolejna edycja konkursu. Za nimi już próby choreograficzne, a także pierwszy kontakt z obiektywem aparatu i kamery.  
W ostatnim wydaniu Tygodnika Narew publikowaliśmy pierwszą część wizytówek nastoletnich kandydatek. W tym wydaniu Tygodnika zamieszczamy pozostałą część. 

11. Aleksandra Wacławek
15 lat, Łomża
Jestem uczennicą Publicznego Gimnazjum 
nr. 2 im. Jana Pawła II w Łomży. Moją pa-
sją jest muzyka a konkretnie śpiew, piłka 
ręczna i doskonalenie swoich umiejętności 
w makijażu. W wolnych chwilach uwiel-
biam spędzać czas z najbliższymi, rozwijać 
swoje pasje, uczestniczyć w akcjach charyta-
tywnych oraz czytać książki. W przyszłości 
chciałabym zostać wizażystką lub diete-
tykiem. Za największy życiowy autorytet 
uważam autorkę książek psychologicznych 
Regine Brett ponieważ jej książki nauczyły 
mnie radzić sobie z problemami i nauczyły 
mnie kochać siebie pomimo wad.  Najlepiej 
opisują mnie słowa: „ Od tego, jak spędza-
my każdy dzień, zależy to, jak spędzamy 
całe życie.” — Regina Brett. Jeśli zostanę 
Miss Ziemi Łomżyńskiej Nastolatek 2019 
to spełnię jedno ze swoich marzeń i będę 
starała się dawać przykład swoją osobą in-
nym dziewczynom, które tak jak ja walczą 
z brakiem pewności siebie.

12. Julia Sendrowska
15 lat, Grajewo
Jestem uczennicą klasy gimnazjum w Szko-
le Podstawowej nr 2 w im. A.Mickiewicza 
w Grajewie. Moją pasją jest śpiew i taniec. 
W wolnych chwilach rozwijam swoją wie-
dzę oraz ćwiczę głos. W przyszłości chcia-
łabym być związana z muzyką, ponieważ 
towarzyszy mi od najmłodszych lat. Myślę, 
że nie posiadam konkretnego autorytetu. 
Jest wielu ludzi bardzo godnych naślado-
wania ale uważam, że najważniejsze jest 
pozostanie sobą. Najlepiej opisują mnie 

słowa Dana Brown’a „Wszystko jest moż-
liwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej 
czasu”. Jeśli zostanę Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej 2019 chciałabym pokazać, że 
w każdym z nas najważniejszy jest charakter 
i jego siła, bo jeśli chcemy spełniać marze-
nia, wystarczy im w tym pomóc .

13. Amelia Piaścik
14 lat, Śniadowo

Jestem uczennicą 8 klasy Szkoły Podstawo-
wej w Śniadowie. Moją pasją jest gimnastyka 
artystyczna oraz piłka nożna. W wolnych 

chwilach lubię wychodzić na długie spacery 
z moim psem oraz czytać książki. W przy-
szłości chciałabym zostać wolontariuszką 
w schronisku dla zwierząt. Za największy ży-
ciowy autorytet uważam rodziców. Pomagają 
mi w problemach oraz wspierają. Najlepiej 
opisują mnie słowa: „Dobrze widzi się tylko 
sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla 
oczu”. Jeśli zostanę Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej 2019 to chciałabym nagłośnić 
sprawę zwierząt żyjących w schroniskach 
oraz zorganizować zbiórkę pieniędzy na ich 
wyżywienie oraz godne warunki życia i za-
chęcić ludzi do bezinteresownej pomocy.

14. Patrycja Kuzia
16 lat, Grajewo

Jestem uczennicą pierwszej klasy, I Liceum 
Ogólnokształcącego w Grajewie. Moja 
pasją jest: teatr, sport oraz taniec. W wol-
nych chwilach spędzam czas z przyjaciół-
mi oraz rozwijam swoje zainteresowania, 
chodząc na zajęcia teatralne, czy taneczne. 
W przyszłości chciałabym zostać architek-
tem, ewentualnie nauczycielką/przedszko-
lanką, gdyż lubię kontakt z dziećmi. Za 
największy autorytet uważam moją mamę, 
bo bo jest to silna kobieta, która nigdy się 
nie poddaje i zawsze stawia na swoim. Naj-
lepiej opisują mnie słowa Walta Disneya-”-
Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to 
zrobić.”, ponieważ zawsze staram dążyć do 
celów, które sobie postawiłam. Jeśli zostanę 
Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2019 
to udowodnię, iż ciężką pracą można osią-
gnąć wszystko.

15. Patrycja Turowska
15 lat, Grajewo

Uczęszczam do klasy gimnazjalnej w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza 
w Grajewie. Moją pasją jest sport i taniec. 
W wolnych chwilach biegam, biorę udział 
w akcjach charytatywnych oraz spotykam 
się z przyjaciółmi. W przyszłości chciała-
bym nadal rozwijać swoją pasję związaną 
ze sportem, zarażać nią innych i odnosić 
w tym wielkie sukcesy. Moim największym 
autorytetem są rodzice. Mamę podziwiam 
za ogromną cierpliwość, optymistyczne po-
dejście do każdego problemu oraz otwartość 
do innych. Natomiast tatę za sumienność, 
pracowitość i zdrową upartość w dążeniu 
do celu. Najlepiej opisują mnie słowa Bruce 
Lee’a: „Aby przebyć tysiąc mil, trzeba zro-
bić pierwszy krok’’. Gdybym została Miss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej udowodni-
łabym, że warto zrobić ten pierwszy krok. 

16. Aleksandra Gałązka
14 lat, Łomża
Jestem uczennica 8 klasy Szkoły Podsta-
wowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży. 
Moją pasją jest sport, szczególnie pływanie. 
W wolnych chwilach czytam książki oraz 
spotykam się z przyjaciółmi. W przyszło-
ści chciałabym zostać dekoratorem wnętrz. 
Za największy życiowy autorytet uważam 
moich rodziców, ponieważ zawsze mogę 
na nich liczyć i są dla mnie największym 
wsparciem. Najlepiej opisują mnie słowa: 



zostać Miss

Najpiękniejsze na Ziemi Łomżyńskiej 
Pełne wdzięku, naturalnej urody i marzeń o zdobyciu tytułu najpiękniejszej dziewczyny Ziemi Łomżyńskiej. To uczestniczki IV edycji wyborów Miss Ziemi Łomżyńskiej i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej. Kilka tygodni temu organizatorka regionalnej odsłony wyborów, 

których finałem może być korona Miss Polski, Anna Kurządkowska – Kosińka rozesłała wici, że rozpoczyna się kolejna edycja konkursu. Za nimi już próby choreograficzne, a także pierwszy kontakt z obiektywem aparatu i kamery.  
W ostatnim wydaniu Tygodnika Narew publikowaliśmy pierwszą część wizytówek nastoletnich kandydatek. W tym wydaniu Tygodnika zamieszczamy pozostałą część. 

,,Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź 
sobą.’’ Jeśli zostanę Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej 2019 to pokonam pierwszy 
krok do spełnienia marzeń.

17. Martyna Choińska
16 lat, Stare Grodzkie

Jestem uczennicą w Zespole Szkół Zawo-
dowych im. Stanisława Staszica w Wyso-
kiem Mazowieckiem. Moją pasją jest sport, 
a w szczególności piłka ręczna. Ponadto 
interesuje mnie moda i gotowanie. W wol-
nych chwilach spotykam się ze znajomymi, 
czytam książki i pracuję. W przyszłości 
chciałabym być szczęśliwa i mieć obok sie-
bie ludzi, którzy będą mnie kochać pomimo 
moich wad. Za największy autorytet uwa-
żam moje rodzeństwo, ponieważ pomimo 
przeciwności losu zawsze się wspieramy 
i kochamy, dzięki czemu nie ma dla nas rze-
czy niemożliwych. Jestem osobą pozytyw-
nie nastawioną do życia, staram się czerpać 
radość z najmniejszych drobiazgów oraz 
jestem wrażliwa na ludzkie krzywdy. Niena-
widzę kłamstwa i łamania obietnic. Kiedy 
zostanę Miss Nastolatek Ziemi Łomżyń-
skiej 2019 to w końcu uwierzę w siebie. 

18. Aleksandra Czerwińska
16 lat, Stare Kupiski

Jestem uczennicą 1 klasy I LO w Łomży 
o profilu biologiczno-chemicznym. Odkąd 
pamiętam moją pasją jest sport. Jako sze-
ścioletnia dziewczynka rozpoczęłam grę 
w tenisa ziemnego w klubie „UKS Return” 
Łomża. Rok później zaczęłam przygo-
dę z tańcem towarzyskim w klubie „KTT 
AKAT” Łomża, którą kontynuuje do dzisiaj. 

Uwielbiam podróżować. Najpiękniejszym 
miejscem, które do tej pory odwiedziłam 
był Rzym.  W przyszłości chciałabym re-
alizować swoje pasje i być szczęśliwą osobą. 
Nie wiem jeszcze, gdzie będzie moje własne 
miejsce na ziemi, ale zrobię wszystko, aby 
żyć w zgodzie z samą sobą, otaczając się 
kochającymi mnie ludźmi. Za największy 
życiowy autorytet uważam moją mamę. Od 
zawsze uczyła mnie szczerości, uczciwości 
i szacunku do innych. Zawsze mogę liczyć 
na jej wsparcie i miłe słowa. Jest osobą, bez 
której w życiu byłoby mi ciężko i jestem jej 
za wszystko bardzo wdzięczna. Słowami 
mądrymi i wartościowymi, jakimi się kie-
ruje w życiu są: „Prawdziwie piękne jest to, 
co czyni człowieka lepszym”. Jeżeli zostanę 
Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2019, 
będę szczęśliwa i postaram się dalej godnie 
reprezentować naszą społeczność.

19. Patrycja Kowalik
16 lat, Łomża
Uczę się w III Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskie-
go Armii Krajowej w Łomży. Moją pasją 
jest sport , a zwłaszcza trening siłowy oraz 
boks. W wolnym czasie rozwijam swoje pa-
sję i czytam książki. W przyszłości marzą 
mi się podróże po całym świecie. Jedynym 
i niepodważalnym autorytetem są moi ro-
dzice ponieważ nauczyli mnie wszystkich 

wartości jakie są ważne w życiu. Dzięki 
nim wiem jak uczciwie postępować oraz 
ciężką pracą osiągnąć swój sukces. Moi 
rodzice przede wszystkich nauczyli mnie 
być dobrym człowiekiem oraz wyrobili we 
mnie silny charakter dzięki czemu jestem 
dziś tu gdzie jestem. Gdybym została Miss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2019 pra-
gnęłabym aktywnie działać w akcjach cha-
rytatywnych, udowodniałabym, że warto 
podążać za własnymi marzeniami oraz god-
nie reprezentowała bym nasz region.

20. Wiktoria Żebrowska
14 lat, Gnatowo

Jestem uczennicą Szkoły Podstawowej im. 
Antoniego i Jakuba Wagów w Grabowie. 
Moją pasją jest opieka nad zwierzętami. 
W wolnych chwilach lubię słuchać muzyki 
i czytać książki. W przyszłości chciałabym 
studiować prawo. Za największy życiowy 
autorytet uważam moją mamę, ponieważ to 
właśnie ona pokazuje mi że pomimo cięż-
kich chwil w życiu, nigdy nie warto się pod-
dawać. Najlepiej opisują mnie słowa ,,Czło-
wiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz 
przez to kim jest, i nie przez to, co ma, lecz 
przez to czym dzieli się z innymi”. Jeśli zo-
stanę Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 
2019, to spełni się jedno z moich najwięk-
szych marzeń.



a to ciekawe

Elektryczność, transport, komunikacja

Dwanaście 
wynalazków

Za każdym razem, gdy włączamy 
światło lub gotujemy wodę w czajniku, 
korzystamy z wynalazków, które maja 
swoją długą i ciekawą historię.

Serial opowiada o niezwykłych na-
ukowcach, którzy pomogli zbudować 
współczesny świat.

W tym odcinku dziennikarz Micha-
el Mosley i naukowcy, prof. Mark Mio-
downik i dr Cassie Newland opowiadają 

niesamowite historie trzech największych 
i najbardziej rewolucyjnych wynalazkach 
wszechczasów: silniku parowym, genera-
torze prądu i turbinie parowej.

Eksperci wyjaśniają, jak powstały – 
dzięki wynalazczym geniuszom ale i cią-
głym drobnym udoskonaleniom.

W następnych odcinkach: Historia 
lokomotywy, silnika spalinowego i silnika 
odrzutowego. Telegrafu, telefonu i komu-
nikacji bezprzewodowej. Fotogra� i, obra-
zów ruchomych i telewizyjnych.

Genialne wynalazki
TVP Historia sobota 10.25, 

odc. 1/4

Prof. Mark Miodownik, 
dr Cassie Newland 
i dziennikarz Michael 
Mosley prowadzą 
cykl o największych 
wynalazkach.

Tajemnice historii

Co się stało 
z wielkim 
skarbem?
Serial ukazuje wydarzenia z nowej 

historii Polski, które wstrząsnęły opi-
nią publiczną. Nie tylko przypomina 
sprawy z pierwszych stron gazet, ale 
i demaskuje fałszywe teorie na ich te-
mat. 

Podczas dziennikarskiego śledz-
twa Tomasz Sekielski dotarł do no-
wych dowodów, odkrył istotne fakty, 

a także obnażył manipulacje wokół 
historii, które nigdy nie miały wyjść 
na światło dzienne. Widzowie poznają 
kulisy afer politycznych.

W tym odcinku dowiemy się, co 
stało się ze skarbem przedwojen-
nego FON. Setki kilogramów zło-
ta, prawie 2,5 tony srebra, biżuteria 
i inne kosztowności – to tylko część 
depozytu, który składał się na Fun-
dusz Obrony Narodowej. Powołana 
przed II wojną światową instytucja 
miała pomóc w do� nansowaniu pol-
skiej armii przygotowującej się do 
obrony kraju. 

Tomasz Sekielski, Teoria spisku. 
Operacja „Złoto FON”, odc. 3/10

Focus TV piątek 23.55

Kompozytor Giacomo 
Puccini w młodości był ko-
ścielnym organistą w rodzin-
nym mieście Lucca we Wło-
szech. Emocjonalną inspiracją 
dla artysty był związek z Elvi-
rą, która porzuciła dla niego 
męża, ale także romans z pięk-
ną dziennikarką Lizą Berman 
i platoniczny związek z mło-
dą gosposią Dorią. „W dniu, 
w którym nie będę już więcej 
zakochany, sprawcie mi po-
grzeb” – powtarzał.

Dwuczęściowy � lm przed-
stawia burzliwe, ob� tujące 
w skandale i pełne pasji życie 
osobiste Pucciniego, jego mi-
łość do muzyki i do kobiet. 

Pierwszym ważnym dzie-
łem Giacomo Pucciniego 
była opera „Manon Lescaut", 
która miała swą premierę 
1 lutego 1893 r. w Teatro Reg-
gio w Turynie, i która stała 
się początkiem kariery 35 - 
letniego wówczas włoskiego 
kompozytora. Ale światowy 
sukces przyniosła mu dopiero 
„Cyganeria", potem były ko-
lejne wielkie dzieła: „Madame 
Butter¢ y", „Tosca" oraz „Tu-
randot". 

Puccini
TVP2 niedziela 22.35

Taki był Puccini…

Muzyka namiętności, 
miłości, bólu…

Lucca, Włochy, pomnik Giacomo Pucciniego przed domem, w którym się urodził.

Giacomo Antonio 
Domenico Michele 

Secondo Maria Puccini 
(22 grudnia 1858 

- 29 listopada 1924).
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Święty może zwiększyć sprzedaż…

Proces Mikołaja
Nowy Jork, Wigilia Bożego Naro-

dzenia. Dorey Walker jest kierowniczką 
luksusowego sklepu z odzieżą i galanterią, 
zagrożonego przejęciem przez inną sieć. 
Kris Kringle, zaangażowany w sklepie 
w charakterze Świętego Mikołaja, przy-
czynia się do podwojenia obrotów dzięki 
niekonwencjonalnym pomysłom. Męż-
czyzna utrzymuje, że jest prawdziwym 
Mikołajem. Szef konkurencyjnej sieci ob-
myśla intrygę, która ma skompromitować 
domniemanego świętego. Niebawem Kris 
staje przed sędzią Harperem, mającym 
ustalić jego tożsamość.

Pewnie nie wiesz…
Pierwszy raz nakręcono film w 1947 roku. Wytwórnia Twentieth 

Century Fox zaoferowała wtedy zwrot pieniędzy za bilety każdemu, 
komu film się nie podobał. Oddano około 1500 biletów.

Cud na 34. ulicy Polsat sobota 10.50

Kto, jak może pomóc

Wieloryby pod lodem
Opowieść zainspirowana prawdziwymi wy-

darzeniami, które poruszyły cały świat.
Rok 1988, okolice koła podbiegunowego. 

Pod lodem zostają uwięzione trzy wieloryby. 
Amatorskie nagranie, na którym widać morskie 
ssaki walczące o przeżycie, obiega świat. Miej-
scowy reporter, wolontariuszka Greenpeace 
(Drew Barrymore) i 11-letni chłopiec z Ala-
ski podejmują akcję ocalenia rodziny majesta-
tycznych szarych wielorybów. Wspólnie muszą 
utworzyć niezwykłą koalicję lokalnej ludności, 
kompanii naftowych oraz rosyjskich i amerykańskich wojskowych. 
Wszystko po to, by w szybkim czasie uratować wieloryby. Sprawa jest 
o tyle trudna, że świat ciągle tkwi w epoce zimnej wojny... bez telefonii 
komórkowej i Internetu.

Na ratunek wielorybom TVN sobota 15.45

Co stanie się z Ziemią? 

Diaboliczny twór Megamocnego
Twórcy „Shreka", „Madagaskaru" i „Kung Fu Panda" przedstawiają 

nowego bohatera – diabolicznego Megamocnego.
Od ponad 20 lat usiłuje on podbić Ziemię, za każdym razem jed-

nak, jego plany krzyżuje zamaskowany super-bohater Metro Man. 
Wszystko zmienia się w dniu, kiedy Megamocny podczas jednej ze 
swoich akcji przypadkowo zabija Metro Mana. 

Nie mając już do pokonania żadnego wroga, zniechęcony geniusz 
zła postanawia stworzyć sobie nowego super-przeciwnika – większego, 
lepszego i silniejszego niż ten jakim kiedykolwiek był Metro Man. 

Pewnie nie wiesz…
Aby promować film, Will Ferrell, aktor który dał głos Megamocne-

mu, zgromadził 1580 swoich przyjaciół i ich znajomych w kostiumach 
superbohaterów. To rekord Guinnessa dla największego zgromadzenia 
superbohaterów.

Eksplozję w obserwatorium rysowało przez cztery miesiące siedmiu 
artystów.

Megamocny TVN7 piątek 20.00

Panika  
w Dębkach 

Dużych

Ma mały wzrost, 

ale wiele uporu i odwagi

Historia Kurczaka Małego, wyszydzonego 
przez wszystkich za to, że spadające mu na głowę 
żołędzie wziął za kawałki nieba. 

Kurczak bardzo chciałby odzyskać utracony 
szacunek. Kiedy prawie mu się to udaje, rzeczywi-
ście kawałek nieba ląduje mu na głowie. Okazuje 
się, że naszej planecie zagraża niebezpieczeństwo 
z kosmosu. Kiedy latające talerze przybywają do 
miasta, nikt nie wie, co robić. Mieszkańcy wpa-
dają w panikę. Kurczak Mały wraz z grupą przy-
jaciół postanawia ruszyć światu na ratunek. Losy 
Ziemi nagle zaczynają zależeć od świnki, rybki, 
kaczki oraz niewyrośniętego kurczaka.

Pewnie nie wiesz…
Kurczak Mały ma 76 tysięcy indywidualnie 

animowanych piór różnych typów, z czego 55 ty-
sięcy znajduje się na głowie. 

Człowiek ma ponad 600 mięśni, Kurczak 
Mały aż 750, zaprojektowanych i kontrolowanych 
przez animatorów. 

Dębki Duże to okolica pełna drzew. Każde 
drzewo ma od 15 do 20 tysięcy liści.

Kurczak Mały
TVN 7 sobota 13.25
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Święty może zwiększyć sprzedaż…

Proces Mikołaja
Nowy Jork, Wigilia Bożego Naro-

dzenia. Dorey Walker jest kierowniczką 
luksusowego sklepu z odzieżą i galanterią, 
zagrożonego przejęciem przez inną sieć. 
Kris Kringle, zaangażowany w sklepie 
w charakterze Świętego Mikołaja, przy-
czynia się do podwojenia obrotów dzięki 
niekonwencjonalnym pomysłom. Męż-
czyzna utrzymuje, że jest prawdziwym 
Mikołajem. Szef konkurencyjnej sieci ob-
myśla intrygę, która ma skompromitować 
domniemanego świętego. Niebawem Kris 
staje przed sędzią Harperem, mającym 
ustalić jego tożsamość.

Pewnie nie wiesz…
Pierwszy raz nakręcono film w 1947 roku. Wytwórnia Twentieth 

Century Fox zaoferowała wtedy zwrot pieniędzy za bilety każdemu, 
komu film się nie podobał. Oddano około 1500 biletów.

Cud na 34. ulicy Polsat sobota 10.50

Kto, jak może pomóc
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Opowieść zainspirowana prawdziwymi wy-

darzeniami, które poruszyły cały świat.
Rok 1988, okolice koła podbiegunowego. 

Pod lodem zostają uwięzione trzy wieloryby. 
Amatorskie nagranie, na którym widać morskie 
ssaki walczące o przeżycie, obiega świat. Miej-
scowy reporter, wolontariuszka Greenpeace 
(Drew Barrymore) i 11-letni chłopiec z Ala-
ski podejmują akcję ocalenia rodziny majesta-
tycznych szarych wielorybów. Wspólnie muszą 
utworzyć niezwykłą koalicję lokalnej ludności, 
kompanii naftowych oraz rosyjskich i amerykańskich wojskowych. 
Wszystko po to, by w szybkim czasie uratować wieloryby. Sprawa jest 
o tyle trudna, że świat ciągle tkwi w epoce zimnej wojny... bez telefonii 
komórkowej i Internetu.

Na ratunek wielorybom TVN sobota 15.45

Co stanie się z Ziemią? 
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zła postanawia stworzyć sobie nowego super-przeciwnika – większego, 
lepszego i silniejszego niż ten jakim kiedykolwiek był Metro Man. 

Pewnie nie wiesz…
Aby promować film, Will Ferrell, aktor który dał głos Megamocne-
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superbohaterów.
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region

Rok 2000 był pierwszym, za który przy-
znane zostały ZAMBROWSKIE ŻUBRY, 
a zatem można mówić o tradycji, która 
przeprowadziła ważne miasto regionu 
z XX w XXI wiek. Mimo upływu lat to 
nadal wydarzenie młode i przynoszą-
ce miłe zaskoczenia. A zatem czas na 
Nagrodę Burmistrza Zambrowa  ZAM-
BROWSKIE ŻUBRY 2018. 

Urząd Miasta w Zambrowie 
przypomina najważniejsze reguły 
tego wydarzenia. Zaczyna się od 
zgłaszania nominacji. Można to 
zrobić do 15 stycznia w następują-
cych kategoriach:     

1) Najlepszy reportaż promujący 

Miasto Zambrów;
2) Najlepsza fotografia Miasta 

Zambrów;
3) Wydarzenie roku;
4) Osobowość roku;
5) Przedsiębiorca roku;
6) Najlepszy nauczyciel;
7) Najlepszy uczeń;
8) Najlepszy sportowiec;
9) Grand Prix Publiczności.
Wnioski w zamkniętej kopercie 

należy kierować do Biura Promocji 
Urzędu Miasta Zambrów na adres: 
Urząd Miasta Zambrów, ul. Fa-
bryczna 3, 18-300 Zambrów dopi-
skiem ZAMBROWSKIE ŻUBRY 

w terminie do 15 stycznia 2019 roku 
(decyduje data stempla pocztowe-
go).

Nagroda jest przyznawana za 
osiągnięcia kalendarzowego roku 
poprzedniego (w tym przypadku 
2018), za wyjątkiem kategorii Naj-
lepszy Nauczyciel, gdzie pod uwagę 
bierze się całokształt pracy dydak-
tycznej oraz Najlepszy Uczeń, gdzie 
pod uwagę bierze się osiągnięcia 
w roku szkolnym.

Nominacje mogą propono-
wać: radni Zambrowa, jednostki 
oświatowe, organizacje pozarzą-
dowe, parafie, redakcje telewizyj-

ne, radiowe oraz internetowe, au-
torzy zdjęć, dyrektorzy placówek 
oświatowych, rady rodziców, rady 
pedagogiczne, samorządy szkolne, 
grupy co najmniej 30 mieszkań-
ców  Zambrowa, grupy co naj-
mniej 50 rodziców (w kategorii 
Najlepszy nauczyciel). 

Laureaci w poszczególnych 
kategoriach będą wybierani przez 
mieszkańców i przyjaciół  Zam-
browa w głosowaniu online, które 
odbędzie się w lutym  na stronie 
www.zambrowskiezubry.pl  oraz na 
formularzach dostępnych w różnych 
częściach miasta.

W kategorii Najlepszy uczeń 
decyzję o przyznaniu nagrody na-
dal będzie podejmowała 5 osobowa 
kapituła powoływana przez Burmi-
strza Zambrowa Regulamin, wzór 
wniosku i wiele innych informacji 
o ZAMROWSKICH ŻUBRACH 
można znaleźć na stronie www.za-
mbrowskiezubry.pl

Żubry nadciągają do Zambrowa

Podatki. Najważniejsze 
zmiany w PIT dla 

podatników i pracodawców 
Pierwsze miesiące nowego roku, to czas na przygotowanie PIT-ów, czyli 
zeznań  podatkowych dotyczących dochodów osiągniętych w 2018 roku. 
Od 1 stycznia 2019 roku mamy w tym zakresie rewolucję – urząd skarbo-
wy wypełni za podatnika PIT-37 lub PIT-38 i to bez żadnego dodatkowego 
wniosku podatnika. Wszystko w ramach usługi Twój e-PIT – informuje Ra-
dosław Hancewicz, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 przygotuje urząd skarbowy
Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-38, które 

od 15 lutego udostępnione będzie w serwisie www.podatki.gov.pl 
Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje je i udostępni ko-

rzystając z posiadanych przez siebie informacji, a podatnik będzie 
mógł gotowy Twój e-PIT:

zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
poprawić (np. zmienić organizację pożytku publicznego, której 

chce przekazać 1% podatku),
uzupełnić o dane, których nie posiada urząd skarbowy (np. ulgi 

i odliczenia).
Twój e-PIT można będzie też odrzucić i rozliczyć się samo-

dzielnie. Natomiast, jeżeli podatnik nic nie zrobi z zeznaniem PIT, 
przygotowanym przez urząd skarbowy i nie rozliczy się samodziel-
nie, to 30 kwietnia 2019 r. Twój e-PIT zostanie uznany za złożony 
i za zaakceptowany.

Nowa usługa będzie propozycją dla większości podatników 
ponieważ formularz PIT-37 jest najczęściej składanym zeznaniem 
podatkowym. Ponadto, usługą Twój e-PIT objęto podatników roz-
liczających się zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem 
oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących 
dzieci.

Ponadto, wszystkich ucieszy z pewnością zmiana dotycząca ter-
minu zwrotu nadpłaty. Od 2019 r. dla rozliczeń złożonych elektro-
nicznie obowiązuje krótszy termin zwrotu – jest to 45 dni. 

- Pamiętajmy jednak, że nawet jeśli prześlemy swój PIT przed 
15 lutego (za pośrednictwem systemu e-Deklaracje) to będzie on 
uznany za złożony 15 lutego i skrócony termin zwrotu będzie liczo-
ny od tej daty – wyjaśnia Radosław Hancewicz.

Nowe zasady przesyłania informacji o dochodach przez płat-
ników 

Nowy rok przyniósł także zmiany dotyczące pracodawców. No-
wości dotyczą zarówno formy, jak i terminu przesyłania informacji 
o dochodach pracowników, czyli najczęściej PIT-11, PIT-11A, ale 
także PIT-8C, PIT-40A oraz PIT-R.

Od 2019 r. wszystkie informacje o wypłaconych w 2018 r. do-
chodach należy przesłać do urzędu skarbowego wyłącznie elektro-
nicznie. Druga zmiana dotyczy terminu – płatnicy mają na to czas 
do 31 stycznia 2019 r. 

Jak podkreśla Radosław Hancewicz, nie zmienia się termin 
przesłania tych informacji podatnikowi – nadal jest na to czas do 
końca lutego.

Więcej szczegółów dotyczących zmian oraz tego w jaki sposób 
przesyłać dokumenty, można znaleźć na stronie www.podatki.gov.pl 

Zachęcamy również do kontaktu z Krajową Informacją Skar-
bową, tel. +22 330 03 30 (z telefonów komórkowych), 0 801 055 
055 (z telefonów stacjonarnych) lub miejscowymi urzędami skar-
bowymi – dodaje rzecznik IAS w Białymstoku. 

Podlaski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 

w Szepietowie z nowym 
zwierzchnikiem

Od 2 stycznia Wojciech Mojkowski jest nowym dyrektorem Pod-
laskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Przez 
ostatnich 12 lat (trzy kadencje) pełnił funkcję wójta gminy Ko-
bylin Borzymy. 

Jak czytamy w nocie biograficznej opublikowanej 
na stronie PODR, nowy dyrektor ma 46 lat, wykształce-
nie wyższe, ukończył Akademię Rolniczo – Techniczną 
w Olsztynie (dzisiejszy Uniwersytet Warmińsko – Mazur-

ski) na Wydziale Rolnictwa w za-
kresie Ekonomiki Rolnictwa. Jest 
czynnym rolnikiem, prowadzi go-
spodarstwo, w którym zajmuje się 
produkcją roślinną i hodowlą bydła 
mięsnego. Żonaty, ma jedną córkę.

Poprzedni dyrektor PODR 
Adam Niebrzydowski (od 2016 
roku) również jest rolnikiem 
praktykiem w gminie Jedwabne. 
W jesiennych wyborach samorzą-
dowych zdobył tam stanowisko 
burmistrza.

Podlaski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie, który 
świętował w ubiegłym roku swoje 
70-lecie, ma zasłużoną renomę jed-
nej z najlepszych w swej dziedzinie 
placówek w Polsce. Słynie nie tylko 
z upowszechniania innowacyjnych 
rozwiązań w gospodarce rolnej, ale 
także jako organizator imprez tar-
gowych i wystawienniczych o ran-
dze ogólnopolskiej i regionalnei 
np. wystawy zwierząt hodowlanej, 
targów ogrodniczych czy święto 
kukurydzy.     

Gwiazdka z Nieba 
w Kościele Ojców 

Kapucynów 
To już 19 raz, kiedy Miejski Dom Kultury 
– Dom Środowisk Twórczyh wraz z Mag-
dą Sinoff zapraszają na niezwykły kon-
cert „Gwiazdka z Nieba”. 

Tegoroczny koncert wykona 
Magda Sinoff  z towarzyszeniem 
grup wokalnych dzieci, młodzieży 
i dorosłych i solistów z: KIDSów, 
studia eMDeK i TEAMU doro-
słych. Wszyscy wspólnie zaśpiewają 
rodzinny koncert z nastrojowymi 
piosenkami o tematyce bożonaro-
dzeniowej i zimowej. 

Wokalistce i zespołom będzie 
towarzyszył zespół muzyków: Grze-
gorz Sekmistrz - piano, Przemysław 
Kamiński - gitary,  Artur Pawelczyk 
- gitara basowa oraz  Tomasz Swaj-

da – perkusja. 
Podczas koncertu będą zbierane datki na Świetlicę 

PROMYCZKI działającą przy klasztorze ojców kapucy-
nów.   

Koncert odbędzie się 16 stycznia (środa), o godzinie 
19:00, w Kościele Ojców Kapucynów w Łomży. 
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STYCZEŃ

Jak przez całą kadencję prezy-
denta Mariusza Chrzanowskiego, 
Nowy Rok rozpoczął się wspólną 
zabawą na Starym Rynku. Niekwe-
stionowaną i bardzo odpowiednią 
gwiazdą była Cleo, która lubi jak 
się ludzie się kołyszą i umie to za-
pewnić. Zakończeniem roku była 
również impreza masowa z folkiem 
i muzyka taneczną.

Noworoczna zabawa i słowa 
prezydenta rozpoczęły w Łomży 
szczególny rok Wielkiego Jubi-
leuszu 600-lecia praw miejskich. 
Jeszcze w styczniu odbyła się po-
święcona rocznicowym wydarze-
niom  konferencja prasowa i wspa-
niały koncert gwiazd w Katedrze. 
Działo się przez cały rok, a kul-
minacja nastąpiła później (patrz: 
Czerwiec).

Początek roku oznacza w Łom-
ży także wspomnienie Romana 
Dmowskiego w rocznicę jego śmier-
ci w Drozdowie 2 stycznia 1939 
roku. Tym razem było bardzo oka-
zale, m. in.  z sesją naukową.

 Ma też Łomża swój tradycyj-
ny i kolorowy Orszak Trzech Króli. 
Inicjatywa trzech parafii - Bożego 
Ciała, Krzyża Świętego i św. An-
drzeja Boboli - bardzo się spodoba-
ła. W Orszaku  z królami Baltaza-
rem. Kacprem i Melchiorem szedł 
tym razem także książę. Mazowiec-
ki książę Janusz I Starszy.

Coraz więcej łomżyniaków jeź-
dzi do Warszawy przez Zambrów, 
a nie przez Śniadowo. Jest dalej, 
ale bardziej komfortowo, szyb-
ciej  i płynniej  na ekspresowej S8. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad do końca 2018 
roku otworzyła dla kierowców już 
wszystkie modernizowane odcinki 
trasy i od Białegostoku do samej 
stolicy można pędzić setką, a nawet 
jeszcze szybciej.      

Premier Mateusz Morawiecki 
w tym roku Łomży nie odwiedził, 
ale był blisko, w styczniu w Wyso-
kiem Mazowieckiem, potem także 
w Białymstoku. I tu i tam deklaro-
wał, że o Łomży pamięta. U progu 
roku zrekonstruował rząd. Nasi, 
czyli minister Krzysztof Jurgiel 
i wiceminister Jacek Bogucki w rol-
nictwie oraz wiceminister Jarosław 
Zieliński w sprawach wewnętrz-
nych,  jeszcze wtedy zostali, ale po-
tem w rolnictwie dużo się zmieniło.

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy pod regionalną batutą Mo-
niki Orłowskiej-Laskowskiej gra 
dynamicznie i skutecznie już kilka 
lat. Życzymy, aby jak najdłużej.

 Prestiżowy ranking "Perspek-
tyw" potwierdził, że I LO w Łomży 
to nadal szkoła z regionalnej i kra-
jowej czołówki, ale przydałoby się 

jeszcze coś więcej zwojować w olim-
piadach przedmiotowych.

Poseł Mieczysław Baszko prze-
niósł się z PSL do Porozumienia Ja-
rosława Gowina. I coś jakby zniknął.

Teresa Adamowska, Karolina 
Skłodowska., Piotr Domalewski  
oraz Anna Kaptór  i Przemysław 
Starachowski, czyli Funkasanki zo-
stali laureatami kulturalnych nagród 
prezydenta Łomży. 

LUTY

Wicepremier Piotr Gliński po-
słuchał jak grają i uznał, że pięknie. 
Ministerstwo Kultury zostało wraz 
z miastem podmiotem współzarzą-
dzającym Filharmonią Kameralną 
im. Witolda Lutosławskiego. Szef 
resortu obejrzał także, jako jedna 
z ostatnich osób, jak wyglądała Hala 
Targowa na Starym Rynku zanim 
zamieni się w Halę Kultury. Wszy-
scy powinniśmy się przekonać co 
będzie w środku  (bo na zewnątrz  
mniej więcej to samo) w tym roku.

Przedstawiciele Ministerstwa 
Infrastruktury, zwykle osobiście mi-
nister Andrzej Adamczyk, często 
gościli w regionie. W lutym w Ostro-
wi Mazowieckiej i Śniadowie, po-
tem m. in. w Szczuczynie i wreszcie 
w Łomży. Brali udział w podpisywa-
niu umów między GDDKiA a wy-
konawcami kolejnych fragmentów 
ekspresowej S61, czyli Via Baltica. 
Prace dokumentacyjne trwają już 
dla wszystkich odcinków ważnego 
szlaku od Ostrowi Mazowieckiej 
do granicy z Litwą, a w niektórych 
miejscach uwijają sie już ekipy bu-
dowlane (patrz też: Październik).

Z rąk prezydenta RP Andrze-
ja Dudy i przewodniczącego "So-
lidarności" Piotra Dudy dyrektor 
łomżyńskiego MPK Janusz No-
wakowski  otrzymał tytuł "Praco-
dawcy Przyjaznego Pracownikom". 
Łomżyńska firma komunikacyjna 
ma za sobą ważny rok, a ten może 
być jeszcze ważniejszy ze względu 
na planowane inwestycje, zmiany 
strukturalne i organizacyjne. Zapo-
wiadana przez prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego perspektywa to 
bezpłatna komunikacja miejska.

Opublikowany został Narodo-
wy Program Trzeźwości.  Głównym 
twórcą dokumentu jest łomżyński 
biskup pomocniczy Tadeusz Brona-
kowski, który w Konferencji Episko-
patu Polski przewodniczy zespołowi 
ds. Apostolstwa Trzeźwości. Istotny 
udział w tworzeniu NPT miała tak-
że ówczesna wiceprezydent Łomży 
Agnieszka Muzyk.

Odszedł Zdzisław Witkowski 
"Płomień". Kilka miesięcy później 
pożegnaliśmy Bronisława Karwow-
skiego "Groma". To jedni z ostat-

nich na Ziemi Łomżyńskiej nie-
złomnych bohaterów walki i oporu 
przeciwko powojennemu reżimowi. 
Będziemy pamiętać.

Małgorzata Dajnowicz zosta-
ła wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. To bardzo dobra wiado-
mość dla Łomży, bo doskonale zna 
ze swej naukowej pracy historyka 
Ziemię Łomżyńską i od dawna 
działa w Łomżyńskim Towarzy-
stwie Naukowym im. Wagów.

MARZEC

Ogólnoświatowe zamieszanie 
wokół  ustawy o IPN zwróciło uwag 
ę mediów na osobę łomżyńskiej se-
nator Anny Marii Anders, która 
ma także funkcję rządową do spraw 
dialogu międzynarodowego. "Przy 
okazji" wypomniano jej także duże 
wydatki na podróże. A my, jej wybor-
cy, mieliśmy przynajmniej okazję zo-
rientować się co u niej słychać, bo już 
właściwie w swoim okręgu nie bywa.

Jak wiosna to tylko w Łomżyń-
skim Parku Krajobrazowym Doli-
ny Narwi. Wody było wiele, życie 
kipiało od ptaków. Obserwowane 
przez kamerę bociany we wsi Rako-
wo-Czachy dochowały się aż piątki 
młodych. Potem jednak zrobiło się 
sucho i Narew nie imponuje rozle-
wiskami. 

KWIECIEŃ

Certyfikat potwierdzający obec-
ność wśród najlepszych ośrodków 
medycznych otrzymał Szpital Wo-
jewódzki w Łomży. To był udatny 
czas placówki także pod względem 
inwestycji i modernizacji. Końców-
ka roku przyniosła jednak tragedię 
śmierci matki i dziecka, która jest 

przedmiotem skrupulatnych badań.
Odeszli dwaj kapłani, bardzo 

zasłużeni dla diecezjalnego Kościo-
ła i lokalnych  wspólnot wiernych: 
księża Heliodor Piotr Sawicki i Fer-
dynand Jan Gryszko.

Studiu BK Step, czyli taneczne 
uniwersum Marka Kisiela, rozpo-
częło pasmo sukcesów na presti-
żowym festiwalu w Pile. Kolejne 
miesiące były jeszcze lepsze aż do 
medalowej kulminacji na jesiennych  
mistrzostwach świata. Znakomicie 
też wypadła kolejna edycja "Wi-
rującej Strefy", której BK Step jest 
organizatorem.

Spółdzielnia MLEKPOL 
w Grajewie została Lokomotywą 
Polskiej Gospodarki. Obsypywa-
na w ciągu roku nagrodami firma 
kierowana przez prezesa Edmunda 
Borawskiego potwierdziła, że potra-
fi potwierdzać mistrzostwo.     

Do porachunków gangsterskich 
doszło w Łomży. Mimo, a może 
w konsekwencji  udziału detektywa 
Krzysztofa Rutkowskiego, sprawa 
jest nadal niejasna. Najważniejsze, 
że jednak nikt nie został  poważnie 
poszkodowany.  

Łomża wsiadła na rowery. Roz-
począł swoje istnienie system "rowe-
ru miejskiego" zwany ŁoKeR-em. 
Jak kilka miesięcy później komento-
wał prezydent Mariusz Chrzanow-
ski, inicjatywa okazała się fantastycz-
nym prezentem dla łomżyniaków. 
Ponad 2300 osób spędziło na dwóch 
kółkach 11,5 tysiąca godzin. Zima to 
czas pojazdów bardziej zabudowa-
nych, zatem ŁoKeR wróci wiosną.

MAJ

Święto Pracy w Łomży po raz 
pierwszy od lat bez choćby naj-

mniejszej manifestacji lewicy. A ja-
kaś lewica jest, bo potem startowała 
w wyborach.       

Święto Flagi z setkami narodo-
wych flag od posła Lecha Antoniego 
Kołakowskiego. Święto Konstytucji 
obchodzone bez podziałów poli-
tycznych. Łomża ma kilka napraw-
dę budujących tradycji świętowania.    

Doniosłe wydarzenie w Zam-
browie. Wieloletnie starania synów 
i wnuków doprowadziły do odnale-
zienia szczątków kapitana Włady-

sława Dąbrowskiego, jednego 
z bohaterów polskiego Wrze-
śnia 1939  na Ziemi Zam-
browskiej.  

Rekomendację regional-
nych struktur Prawa i Spra-
wiedliwości, aby ubiegać się 
o reelekcję otrzymał prezy-
dent Łomży Mariusz Chrza-
nowski. Ale to był dopiero 
początek politycznej burzy 
w Łomży. Jeszcze w maju pre-
zydent odwołał ze stanowiska  
swoją zastępczynię Agnieszkę 
Muzyk, bo okazało się, że to 
ona będzie reprezentować PiS. 
Wyborczy serial zdominował 
wydarzenia w kolejnych łom-
żyńskich miesiącach.      

"Bardzo Łomży się przy-
dała/wielka kulka, czyli Gała" 
- napisał Wawrzyniec Kło-
siński, wiceprezes TPZŁ, 
z okazji urodzinowego be-
nefisu Henryka Gały. Poeta, 
literat, animator kultury jest 

jednym z najlepszych zjawisk, które 
się Łomży udało pozyskać z Polski. 
Życzymy jeszcze wielu jubileuszy 
i benefisów.

Szkoła w Konarzycach koło 
Łomży ma tyle lat co niepodległa 
Polska. Piękny  jubileusz placówka 
uczciła w ubiegłym roku na wiele 
sposobów.

"Łomża to miasto modelowej 
polityki społecznej" - oceniła gosz-
cząca na oficjalnym otwarciu Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
minister rodziny Elżbieta Rafalska.           

Kolno doczekało się remontu 
swojej komunikacyjnej aorty, czyli 
ulicy Wojska Polskiego, która jest 
miejskim odcinkiem drogi krajo-
wej nr 63. Prace jeszcze trwają, ale 
wkrótce będzie w mieście bezpiecz-
niej. 

CZERWIEC

Wielki Jubileusz i wszystko ja-
sne! Uroczystości upamiętniające 
600. rocznicę nadania Łomży praw 
miejskich miały 15, 16 i 17 czerw-
ca swoją kulminację. Było i bardzo 
uroczyście, i historycznie, i zabawo-
wo. Zostaną na dłużej wspomnienia, 
książki i inne wydawnictwa, pamiąt-
kowa moneta.

Festiwal teatralny "Walizka" 
to już taka marka, że nie potrze-
buje promowania. Ale zachwalania 
nigdy za dużo. Dyrektor Teatru 
Lalki i Aktora Jarosław Antoniuk 
i jego współpracownicy zapewni-
li wielbicielom teatru jak zwykle 
wiele wspaniałych przeżyć  i za-
myśleń.     

Ekonomia społeczna to coraz 
lepiej znana specjalizacja Łom-
ży. Spółdzielnie socjalne, fundacje, 
firmy rosną jak grzyby po deszczu 

Rok rocznic, jubileuszy  
i politycznych emocji 

Rok 2018 zakończył się z hukiem fajerwerków. Na balach, domówkach i na Starym Rynku. Jaki był? Co zostanie w pamięci.  
Zapraszamy na "twitterowy" (bo w dużym skrócie)  przegląd ważnych wydarzeń, głównie  w Łomży, ale nie tylko.
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dzięki inicjatywom Podlaskiej Fe-
deracji Organizacji Pozarządowych, 
Ośrodka Wspierania Ekonomii 
Społecznej.     

Nowy sztandar otrzymała Ko-
menda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Łomży. Podobne wyróż-
nienie otrzymała nieco później tak-
że Komenda Miejska Policji.

Tej rekonstrukcji już nie prze-
trwali "nasi" w ministerstwie rol-
nictwa. Jan Krzysztof Ardanowski 
zastąpił ministra Krzysztofa Jur-
giela i jedną z pierwszych służbo-
wych podróży odbył do Podlaskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie. Niedługo potem 
funkcję wiceministra stracił poseł 
Jacek Bogucki z Czyżewa.      

Łomżyniacy objęli niemal pełną 
władzę w Sejmiku województwa. Po 
miesiącach negocjacji przewodni-
czącym został Jacek Piorunek z PO. 
Wiceprzewodniczącymi byli w tym 
czasie Marek Olbryś z PiS i Mie-
czysław Bagiński z PSL, a doszedł 
Cezary Cieślukowski z Suwałk.  

Rozpoczął się najdziwniejszy 
sezon letni nad Narwią. Oficjalna 
plaża w Łomży mogła działać tyl-
ko przez miesiąc, bo takie są nowe 
przepisy.

Politycznej burzy samorządowej 
ciąg dalszy. Prawo i Sprawiedliwość 
oficjalnie wskazało Agnieszkę Mu-
zyk jako kandydatkę na prezydenta 
Łomży. Prezydent Mariusz Chrza-
nowski próbował się odwoływać 
i walczyć, ale w rezultacie utworzył 
własny komitet wyborczy i został 
z PiS usunięty.  

     
LIPIEC

Całe szczęście, że nawet w go-
rących politycznie latach, można się 
od tego oderwać i przenieść w kra-
inę piękna. Od ćwierć wieku za-
pewnia to na Ziemi Łomżyńskiej 
i w województwie podlaskim Jacek 
Szymański, i jego muzyczni przyja-
ciele. Niech nam żyje i powraca co 
roku Festiwal Muzyczne Dni Droz-
dowo - Łomża.  

Katarzyna Kuklińska jest 
w Łomży bohaterką znaną i cenio-
ną. Stała się także znana w Polsce 
za sprawą radiowego reportażu Ewy 
Michałowskiej  "Mała, wielka oso-
bowość".   

Kolej wraca na Ziemię Łom-
żyńską.  To tak zawikłana sprawa, że 
znaki zapytania należałoby posta-
wić przy każdym słowie tego zda-
nia (może z wyjątkiem "na"). Poseł 
Lech Antoni Kołakowski prowadzi 
zakrojone na całą Europę starania 
o projekt kolei wielkich prędkości 
z krajów nadbałtyckich na zachód 
i południe kontynentu. Mogłaby 
przebiegać w okolicach Łomży. 
Inny projekt to ogromne inwestycje 
w szynowe szlaki prowadzące z każ-
dego zakątka Polski do Centralne-
go Portu Komunikacyjnego. Mówił 
o tym w Łomży, która miałaby uzy-
skać nowoczesne połączenie z War-
szawą, CPK, ale także Kolnem i Pi-
szem, pełnomocnik rządu Mikołaj 
Wild. Wreszcie plan minimum, 
czyli modernizacja torowiska Łom-
ża - Śniadowo z możliwością dojaz-
du do Białegostoku i Ostrołęki. Ale 
to też stanęło pod znakiem zapyta-
nia, bo koleje wolą wydać pieniądze 

gdzie indziej. To będzie ta kolej, czy 
nie?

 Co piąty maturzysta nie zdał 
w maju swego najważniejszego eg-
zaminu  - ogłosiła Okręgowa Komi-
sja Egzaminacyjna w Łomży. Część 
pechowców sprężyła się i powalczy-
ła jeszcze w sierpniu. Całkiem sku-
tecznie i wskaźnik zdanych matur 
wzrósł  z 80 do 87 procent w wo-
jewództwie podlaskim  (w Łomży 
nawet do 89).            

Ponad 600 mieszkańców woje-
wództwa zarobiło w 2017 roku co 
najmniej milion złotych - podsu-
mowała Izba Skarbowa. 65 takich 
osób mieszka w Łomży. Jak zatem 
miniemy na ulicy około 1000 osób. 
to jest szansa, że był wśród nich je-
den prawdziwy bogacz.      

Jak wybory to i nie ma waka-
cji.  Zjechali do Łomży promować 
swoich kandydatów ważni politycy: 
Grzegorz Schetyna z PO, Katarzy-
na Lubnauer z Nowoczesnej, Paweł 
Kukiz z Kukiz'15.    

Kampania wyborcza pokazała 
swoją najobrzydliwszą twarz. Nie-
znani sprawcy uszkodzili samochód 
prezydenta Mariusza Chrzanow-
skiego. Równie nieznani sprawcy 
otworzyli internetowe rynsztoki. 
Prokuratura bada jeszcze sprawę 
niektórych ataków na Agnieszkę 
Muzyk.     

Po raz pierwszy odbył się Łom-
żyński Piknik Patriotyczny. To ini-
cjatywa młodszych mieszkańców 
miasta. Nie wiadomo jednak czy 
będzie kolejny.    

Mieszkańcy obronili Łomżę 
przed rzezią. Ofiarami miały być 
zwierzęta. Wprawdzie w profesjo-
nalnej ubojni, ale okazało się, że 
takiego biznesu łomżyniacy pod 
swoimi oknami nie chcą. I firma się 
wycofała.    

Upały nie ominęły Łomży. Zimą 
i wiosną Narew była piękna i bogata 
w wodę. Po letniej suszy skurczyła 
się do rozmiarów wstążki. I do tej 
pory nie może odzyskać formy.   

SIERPIEŃ

W spiekocie wyruszyli na Jasną 
Górę pielgrzymi z Łomży. Już po 
raz 34. Szczęśliwie doszli i wrócili.

Wrócił po rocznej przerwie Go-
ściniec Łomżyński. Były gwiazdy 
i było fajnie.   

Inżynierowie i technicy umieją 
skonstruować wszystko. Jak się okaza-
ło podczas jubileuszu 40-lecia Naczel-
nej Organizacji Technicznej w Łom-
ży, potrafią też skonstruować dobro. 
Pospieszyli ze wsparciem siostry Mi-
chaeli Rak, która tworzy pierwsze na 
Litwie hospicja. Dla dorosłych już 
jest, powstaje dla dzieci, a Piotr Gra-
bani i jego współpracownicy z NOT 
bardzo to dzieło wspierają.    

WRZESIEŃ

Czas do szkoły. Kolejny rok re-
formy się rozpoczął. Kłopotów jesz-
cze trochę będzie.   

W pięknej scenerii sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Ludu Kur-
piowskiego w Dąbrówce odbyło się 
Święto Dziękczynienia za Plony 
Diecezji Łomżyńskiej.   

To rzeczywiście był rok jubile-
uszy. Okrągłe rocznice świętowały 

Ochotnicze Hufce Pracy, w któ-
rych ważną postacią jest łomżyniak 
Piotr Modzelewski, a także Podla-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie.    

Wicepremier Jarosław Gowin 
odwiedził Łomżę, a przede wszyst-
kim Państwową Wyższa Szkołę In-
formatyki i Przedsiębiorczości.

PAŹDZIERNIK

Anioły zleciały się w Łomży. 
Anioły Biznesu w drugiej edycji cie-
kawego przedsięwzięcia promujące-
go lokalne i regionalne firmy. Statu-
etki w poszczególnych kategoriach 
trafiły tym razem do Iwony Gosk, 
firmy Nemitech, firmy Bona, firmy 
Ubojnia Zwierząt Robert Rytel, fir-
my Sonarol, Moniki Żochowskiej, 
firmy Edpol, firmy PEPEES.

Samorząd województwa uhono-
rował Łomżę w roku 600-lecia praw 
miejskich wyjazdowa sesją w auli 
I LO, a biskupa seniora Stanisława 
Stefanka honorową Odznaką  Wo-
jewództwa Podlaskiego.         

Swój 15. rok akademicki roz-
poczęła Państwowa Wyższa Szkoła 
Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży. Prezentami były m. in. 
budynek od samorządu wojewódz-
twa i miliony na inwestycje od mi-
nisterstwa nauki.

Włoska firma TOTO ma zbu-
dować najważniejszą dla Łomży 
część trasy Via Baltica z nowym 
mostem nad Narwią. Podpisaniu 
umowy przypatrywali się m. in. 
minister Andrzej Adamczyk, parla-
mentarzyści, samorządowcy, a za ich 
plecami, ulicą Zjazd, jechały i ha-
łasowały tiry, których za jakieś trzy 
lata nie powinno już w Łomży być.

Imię księcia Janusza I otrzymała 
Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży.  

Odpowiedź na wiele pytań 
przyniosła pierwsza tura wyborów 
samorządowych. Okazało się, że 
władzę w województwie traci ko-
alicja PO - PSL, bo to PiS ma 16 
z 30 radnych. Rozstrzygnęły się 
także sprawy rządów w wielu mia-
stach i gminach, np. w Białymsto-

ku, Suwałkach, Kolnie, Zambrowie, 
Wysokiem Mazowieckiem. Ale 
w Łomży musiało dojść do dogryw-
ki  (patrz; Listopad).

LISTOPAD   

Pamięć o zmarłych i troska 
o materialne ślady tej pamięci. To 
tradycyjny w Łomży początek listo-
pada. Kwesta na ratowanie zabyt-
ków nekropolii przy ul. Kopernika 
organizowana przez Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 
przyniosła ponad 52 tysiące złotych.

Druga tura wyborów samorzą-
dowych wyjaśniła ostatnie zagadki. 
W Łomży więcej niż przekonująco 
prezydent Mariusz Chrzanowski 
pokonał Agnieszkę Muzyk. W kil-
ku gminach doszło do zmian, np. 
w Piątnicy, gdzie wygrał Artur 
Wierzbowski.         

Rozchorowali się policjanci (nie 
tylko w Łomży). Stopniowo wrócili 
do zdrowia, gdy znalazły się pienią-
dze na podwyżki płac i załatwione 
zostały inne sprawy tej służby.

Pięknie i wielu odsłonach 
upamiętnione zostało w Łom-
ży 100-lecie niepodległej Polski. 
Bez podziałów politycznych bra-
li w nim udział przedstawiciele 
różnych sił. Zapamiętane zostaną 
słowa biskupa Janusza  Stepnow-
skiego o obowiązku odpowiedzial-
ności za miasto, które trzeba prze-
kazywać kolejnym pokoleniom bez 
weksli do spłacenia.      

Zgrzytliwie zaczęła się nowa 
kadencja samorządów (pięciolet-
nia tym razem). W województwie 
udało się wybrać marszałka Artura 
Kosickiego z PiS i przewodniczą-
cego Sejmiku Karola Pileckiego, ale 
z Koalicji Obywatelskiej. Więcej 
funkcji już się nie udało obsadzić. 
Podobnie w Łomży. Rada Miejska 
wybrała  Jana Olszewskiego z PiS 
na przewodniczącego, ale nic wię-
cej nie zdołała uzgodnić (patrz: 
Grudzień). Starostą łomżyńskim 
został bez problemów Lech Sza-
błowski.

Odszedł w Warszawie Zbigniew 

Korpolewski. Przyjaciel Hanki Bie-
lickiej, autor wielu jej scenicznych 
monologów, autor książki o łom-
żyńskiej gwieździe.

GRUDZIEŃ

25 lat ma łomżyńskie Hospi-
cjum założone przez Teresę Stec-
kiewicz. Niezłomna pielęgniarka 
rozpoczęła właśnie kolejną rozbu-
dowę placówki, która jest miejscem 
miłosierdzia, miłości i cierpliwości, 
jak powiedział biskup Janusz Step-
nowski.    

Adwent, czyli czas oczekiwania 
na narodziny Zbawiciela ogłosiły li-
gawki i inne instrumenty pasterskie 
podczas 38. już konkursu w Mu-
zeum Rolnictwa w Ciechanowcu. 

Łomżyński biskup senior Sta-
nisław Stefanek, były senator Lech 
Feszler, profesor Kazimierz Pień-
kowski, pierwszy rektor PWSIiP,  
znaleźli się wśród uhonorowanych 
specjalnymi medalami 100-lecia 
niepodległej Polski.

Żeby ruszyć z miejsca czasami 
potrzebny jest nie zapłon, tylko 
kompromis. Prawo i Sprawiedli-
wość pozostawiło przedstawiciela 
opozycji na czele Sejmiku, ale za 
to, już bez problemów, sformo-
wało zarząd województwa, który 
tworzą  marszałek Artur Kosicki, 
wicemarszałkowie Marek Olbryś 
i Stanisław Derehajło oraz Wie-
sława Burnos i Marek Malinow-
ski. Łomżyniak Marek Olbryś jest 
pierwszym zastępca marszałka, 
odpowiada też m. in. za sprawy 
infrastruktury i transportu oraz 
ochrony środowiska. Także  Radzie 
Miejskiej Łomży nie wszyscy ko-
chają wszystkich, ale przynajmniej 
zaczęła się normalna praca. Prezy-
dium RM utworzyli przedstawicie-
le wszystkich klubów. 

I wreszcie nad Łomżę i całą 
Ziemię Łomżyńską nadciągnęło 
świąteczne wyciszenie. Kolorowy 
Stary Rynek, Miejska Wigilia  ko-
lędy, opłatek, światło pokoju, życzli-
wość. Oby wszystkim nam udało się 
spotkać za rok w sercu Łomży.            



20 www.narew.infominął rok

Wiktoria, która przyszła na świat 
w asyście strażaków

O rozpoczętym z ogromnym szczę-
ściem 2018 roku może mówić maleńka 
Wiktoria, która przyszła na świat w… 
samochodzie. Po prostu na drodze, ale 
w asyście dzielnych strażaków i policjan-
tów. Była marcowa noc, godzina 1:45, 
kiedy u 28-letniej kobiety rozpoczęła 
się akcja porodowa. Wraz z mężem zde-
nerwowana zmierzała do łomżyńskie-
go szpitala. Jednak dziecko tak bardzo 
chciało przyjść na świat, że postanowiło 
dłużej nie czekać. Wszystko rozegrało 
się błyskawicznie. Na szczęście na drodze 
młodych małżonków pojawili się łom-
żyńscy strażacy.  Pracowali  akurat przy 
usuwaniu plamy oleju z jezdni, kiedy 
o pomoc poprosił ich mąż rodzącej. Bez 
chwili wahania założyli odpowiednie rę-
kawiczki i pobiegli udzielić pomocy.  

- Kiedy podbiegliśmy, było widać już 
główkę dziecka. Wiedzieliśmy, że nie ma 
czasu na zastanawianie się i czekanie na 
przyjazd pogotowia. Wystarczyło jedno, 
później drugie silniejsze parcie i dzieciąt-
ko pojawiło się na świecie. Była to zdro-
wa, różowiutka dziewczynka – wspomina 
Łukasz Piech, starszy sekcyjny. - Mama 
i dziecko poradzili sobie doskonale. 
Pani Ania współpracowała z nami, a po-
ród przebiegł niemal książkowo. Kiedy 
dziewczynka się urodziła okryliśmy ją 
kocem wełnianym, by w cieple mogła po-
czekać na przyjazd pogotowia ratunko-
wego. Mieliśmy przy tym dużo szczęścia, 
gdyż warunki nie były łatwe. I to, że poród od-
był się bez żadnych komplikacji to ogromna 
radość – dodaje Wojciech Żebrowski, młod-
szy ogniomistrz.   

Wiktoria urodziła się silna i zdrowa. Po 
kilku dniach w ramionach mamy opuściła 
łomżyński szpital, by dołączyć do taty i 3-let-
niego braciszka. 

Piękni i Młodzi, a do tego znani w kraju i na 
świecie 

O niezwykle intensywnie wykorzystanym 
2018 roku mogą mówić Piękni i Młodzi, czyli 
muzyczne trio z Łomży.  Jak sami przyznają, 
te 12 miesięcy to dla nich czas pełen pracy, 
rozwoju i setek tysięcy przebytych kilome-
trów. A do tego mnóstwo  koncertów, zarów-
no w Polsce jak i zagranicą. 

- 2018 rok to w życiu i karierze naszego 
zespołu ogrom pozytywnych ludzi w postaci 
naszych fanów, którzy nigdy nas nie opusz-
czają. To dzięki wam mamy siłę, chęci i moc 
do dalszego działania – czytamy we wpisie 
zamieszczonym przez zespół w mediach spo-
łecznościowych. 

Poza koncertami i godzinami spędzony-
mi w busie, zespołowi udało się także zaser-
wować swoim fanom niemałą niespodziankę. 
W ostatnich dniach 2018 roku do sieci trafił 
numer „Nie mów że”, który ma być przedsma-
kiem nowych, 12 miesięcy.  

Elwira i Zuzanna, najpiękniejsze w Łomży 
i w kraju 

Elwira Talkowska, Miss Ziemi Łomżyń-
skiej 2018 i Zuzanna Poteraj, Miss Nastolatek 

Ziemi Łomżyńskiej 2018, to kobiety, które 
w ubiegłym roku zachwycały swoją urodą. El-
wira Talkowska wygrywając plebiscyt regio-
nalny dzielnie reprezentowała Ziemię Łom-
żyńską na finale Miss Polski 2018. Dotarła 
do ścisłego finału, znajdując się w gronie 10. 
najpiękniejszych kobiet w Polsce. 

- Dla mnie to był cudowny rok. Przeży-
łam wiele pięknych momentów, które będę 
wspominać do końca życia. Poznałam war-
tościowych ludzi, doświadczyłam sytuacji, 
które od zawsze wydawały się dla mnie nie-
możliwe. Ten okres dostarczył mi mnóstwo 
emocji smutku i szczęścia. W nowym roku 
chciałabym Wam życzyć wiary w siebie i sa-
moakceptacji, podstawowy fundament do 
budowania swojego własnego, wymarzone-
go świata – podsumowuje 2018 rok Elwira 
Talkowska. 

O niebywałym sukcesie może mówić Zu-
zanna Poteraj, która z regionalnego konkursu 
piękności, z koroną I Wicemiss Nastolatek 
Ziemi Łomżyńskiej poszybowała na deski 
wielkiego wybiegu, by zostać Miss Polski 
Nastolatek 2018. Niezwykle skromna, a jed-
nocześnie naturalnie piękna Zuzia zaskarbiła 
sobie serca jurorów.  

- Rok 2018, był dla na nas rokiem szcze-
gólnym. Bardzo szczęśliwym, pełnym pięk-
nych niespodzianek. Po niespełna 4 latach 
od rozpoczęcia realizacji wyborów Miss 
w Łomży, w czerwcu tego roku nasza Zu-
zanna Poteraj wywalczyła tytuł Miss Polski 
Nastolatek 2018.  Ciężko dziś wrócić do tych 
emocji i wzruszeń jakie nam towarzyszyły. 
To był po prostu przepiękny wieczór, który 
zapoczątkował całą masę dalszych sukcesów. 
Nie będziemy dziś wszystkich wymieniać bo 

było ich całkiem sporo, wciąż się mnożą i dają 
nam magiczną moc, aby iść do przodu – pisze 
w mediach społecznościowych Anna Kurząd-
kowska–Kosińska, organizatorka regionalne-
go plebiscytu piękności. 

Aleksandra, zwana Adelajdą 

Wśród osób, na które skierowane było 
wiele par oczu w minionym roku jest także 
Aleksandra Przesław, która wcieliła się w rolę 
Adelajdy Heskiej, drugiej żony Kazimierza 
III Wielkiego w produkcji Telewizji Polskiej 
„Korona Królów”. Ola ukończyła Państwo-
wą Wyższą Szkołę Filmowo Telewizyjną 
i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi . Do 
tej pory można było zobaczyć ją w spektaklu 
takim jak: „Diabeł, który…” reż. Mariusza 
Grzegorzka, „Lovecraft” Roberta Bolesto 
reż. Łukasza Kosa,  „Filozofia po góralsku” 
Józefa Tischnera, reż. Marcina Brzozow-
skiego, „Derby. Białoczerwoni”, reż. Tomasza 
Rodowicza, oraz w filmie dyplomowym wy-
produkowanym przez PWSFTviT w Łodzi 
„Soyer” reż. Łukasza Barczyka. Do tej pory 
Ola nie miała na swoim koncie tak dużej 
produkcji. To właśnie 2018 rok przyniósł jej 
taką szansę. 

Maciek Fighter 

Na Ziemi Łomżyńskiej kryją się także 
niezwykłe talenty sportowe. Jednym z nich, 
dla którego rok 2018 okazał się być przełomo-
wy, jest Maciej Tercjak. Ten czas zaowocował 
u niego wieloma zmianami, przede wszystkim 
zmianą dyscypliny, co poskutkowało mniej-
szą ilością startów i medali, a większą ilością 

czasu spędzonego na sali treningowej. Mimo 
wszystko Maćkowi udało się wywalczyć 1 i 2 
miejsce na Mistrzostwach Europy w karate 
kyokushin. Młody zawodnik zdobył także 
Puchar Polski w kickboxingu.  

- Rok 2018 był przełomowy w mojej spor-
towej karierze. Miałem przyjemność poznać 
i trenować z wielkimi postaciami Polskiego 
Sportu m.in. Andrzejem Fonfarą oraz spotkać 
się ze wspaniałym trenerem boksu Bogda-

nem Maciejczykiem z Chicago. Treno-
wałem również w klubie Chicago Muay 
Thai Kickboxing Club, gdzie mogłem 
sparować z zawodnikiem walczącym dla 
największej organizacji kickboxingu na 
świecie – Glory Ryot Waller. Sportowa 
rywalizacja pozwoliła mi odwiedzić trzy 
kraje: Stany Zjednoczone, Hiszpanię 
i Bułgarię – podsumowuje swoje osią-
gnięcia Maciej Tercjak. - Cele na nowy 
rok są już wyznaczone i dzięki nim mam 
spokojną głowę o to, że się uda – dodaje.

Patryk, mistrz Armia Fight Night 

Od kilku już lat na oczach fanów swo-
ją sportową karierę rozwija także Patryk 
Surdyn. Dla młodego zawodnika MMA 
był to wyjątkowo aktywny i owocny rok. 
Minione 12 miesięcy Patryk zamyka sto-
czonymi trzema zawodowymi pojedynka-
mi. Wszystkimi pod skrzydłami Federacji 
Armia Fight Night. Zwyciężył w nich nad 
Piotrem Kamińskim i Igorem Wojtasem. 
Zwieńczeniem roku wytężonej pracy był 
pojedynek o mistrzowski pas, w którym 
Yuri Bosyi z Ukrainy został pokonany 
przez łomżyniaka w zaledwie kilkadzie-
siąt sekund. To właśnie ta walka uczyniła 
z Patryka pierwszego mistrza Federacji 
Armia Fight Night. 

- Dziękuje całej organizacji na czele 
z Filipem Bątkowskim za wspaniałe emo-
cje, które mogliśmy przeżywać wspólnie. 
Nie było by mnie dzisiaj w tym miejscu 
gdyby nie wsparcie całego klubu BLACK 
HORSE MMA ŁOMŻA, z którym je-

stem od samego początku mojej przygody 
z tym sportem. Zamykam ten rok i pewien 
etap w moim życiu. Stawiam sobie nowe cele 
na rok 2019, które juz niebawem będziecie 
mogli zobaczyć -  mówi Patryk Surdyn.  

Adam i Piotr, którzy w przestworzach 
spełniają marzenia 

Wielu sukcesów, zdobytego doświad-
czenia i przygód nie można nie zauważyć 
u Adama Pupka i Piotrka Kozikowskiego, 
motoparalotniowego duetu z Łomży. Już na 
początku 2018 roku obaj zostali ogłoszeni  
najlepszymi sportowcami lotniczymi w Pol-
sce, zdobywając Złotego Cumulsa 2017. Na 
przełomie kwietnia i maja Adam i Piotrek 
spełnili swoje największe marzenie. Polecie-
li do Tajlandii, by walczyć o tytuł Mistrzów 
Świata. Wrócili z indywidualnym brązem 
oraz drużynowym złotem, a byli jedną z naj-
młodszych załóg. 

- Już wiele za nami ale jeszcze więcej przed 
nami. Często jesteśmy niewyspani, zmęczeni 
czy zawiedzeni, gdy coś nie wychodzi. Inwe-
stujemy swój czas, pieniądze i zdrowie, ale ro-
bimy to, co kochamy i nie zamierzamy prze-
stać. Żyjemy z pasją i staramy się zarażać tym 
innych. Mając tak wspaniałych ludzi za sobą 
wierzymy że możemy przenosić (przelatywać 
) największe góry. Dziękujemy – piszą w me-
diach społecznościowych lotnicy.

I tak o to każdy z nich małymi krokami, 
systematycznie buduje swoją drogę, realizując 
swoje pasje i spełniając najskrytsze marzenia, 
pokazując tym samym jak bogata w talenty 
jest Ziemia Łomżyńska. Wiele z tych osób 
mieliśmy okazją gościć także w naszym studiu.

2018, to był ich rok 
Na Ziemi Łomżyńskiej rodzi się, niekiedy nawet dosłownie, wiele talentów czy barwnych osobowości.  

Muzyków, artystów, sportowców. Wielu z nich dojrzewa i osiąga szczyty na naszych oczach. A jak wyglądał 
pod tym względem rok 2018? Dla kogo okazał się wyjątkowy i zapisze się jako ten przełomowy?  
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783. 

Hydraulik, Instalacje sanitarne 
i C.O. montaż kotłowni, grzejników, 
ogrzewanie podłogowe, przeróbki, 
odkurzacze centralne, pompy ciepła 
C.W.U. Tel. 668 645 922. 

U s ł u g i 
dekarskie 
- Perfekt 
dach: po-
krycia dachowe, wymiana konstruk-
cji dachowych, kominy z klinkieru, 
podbitki, montaż okien dachowych 
i włazów, materiały. Łomża, Boguszy-
ce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.  
IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego i  
i ogrodniczego:
- młoty wyburzeniowe i inne
- zagęszczarki
- rusztowania
- piły spalinowe
- kosiarki, wykaszarki do trawy, are-
ator
- sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B. Tel. 
600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER  Sobociń-
ski Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno – kanalizacyjne, montaż urzą-
dzeń sanitarnych, kotłownie (olejowe, 
gazowe, węglowe), kolektory słonecz-
ne, pełen zakres usług. Tel. 516 376 389.  

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

USŁUGI ABI I BHP
Centrum Szkoleń „WIKTOR”  to 
kompleksowa obsługa firm pod 
względem BHP, PPOŻ oraz ABI – do-
kumentacja ochrony danych oso-
bowych. Zadzwoń, my zajmiemy 
się szkoleniem i dokumentacją. Te. 
501  627  081, 86  219 93 94, Łomża, 
ul. Sikorskiego 166/2. 

USŁUGI TRANSPORTOWE
Transport maszyn rolniczych, auto-
holowanie 24/h, przewóz rzeczy róż-
nych. Tel. 514 805 123. 

USŁUGI FINANSOWE
Pożyczki pozabankowe pod grunty 
rolne i nieruchomości bez BIK, umo-
wa notarialna, RRSO 36%, szybko 
i uczciwie. Tel. 577 873 616.

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

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

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

Express szewc. ZMIANA ADRESU, 
teraz: MAŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 

505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – 
FILMOWANIE, ZESPOŁY MUZYCZNE
Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

Zespół muzyczny Amor. Zagramy 
na weselu, studniówce, balu oko-
licznościowym i inne imprezy. Tel. 
508 637 509. www.zespol-amor.dzs.pl 

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

NIERUCHOMOŚCI
Kupię ziemię, nieużytki, las w Czar-
nocinie, Nagórkach, Pęzie, Drożęci-
nie, Lubijewie lub innej miejscowo-
ści w sąsiedztwie rzeki lub jeziora. 
Tel. 600 588 666.

Kupię mieszkanie w Łomży za go-
tówkę również do remontu w rozli-
czeniu mogę dać działkę budowla-
ną. Tel. 535 480 220.

Sprzedam 1,28 ha pola, 2,76 ha lasu 
Jurzec Włościański. Tel. 600 343 819.

Sprzedam 0.60 ha, siedliska, dom 
murowany, dwa budynki gospodar-
cze, ogród. Jurzec Włościański. Tel. 
600 343 819.

Sprzedam 1,28 ha pola i 2,76 ha lasu, 
Jurzec Włościański. Tel. 600 343 819.

Sprzedam M-5, 80 m2, I piętro w Kol-
nie. Tel. 600 343 819.

Sprzedam las 1 ha. Tel. 600 062 532. 

Sprzedam las 1,3 ha koło Morgow-
nik. Tel. 604 261 674.

Sprzedam gospodarstwo rolne 3,4 
ha z budynkami. Nowe Kupiski. Tel. 
862 179 234, 518 273 277. 

Sprzedam  9 ha łąki, okolice Łomży 
plus ciągnik 363 P z turem. Tel. 512 
807 562.

RÓŻNE

Sprzedam kostkę brukową używaną 
NASTOLIT,  7-letnią 300 m2, 15 zł/m. 
Tel. 600 289 289.

Sprzedam lodówkę, kuchnie gazo-
wą oraz ładne sanie. Lipniki. Tel. 721 
807 932.

Sprzedam gęsie pióra, niedrogo. 
Dzwonić wieczorem. Tel. 29 594 02 75.

ZGUBIONO BURSZTYNOWY RÓŻA-
NIEC, PROSZĘ O ZWROT, NAGRODA. 
Tel. 508 479 725.

Sprzedam kredens dębowy, po re-
nowacji. Tel. 512 996 615. 

CHOINKI DO KOŚCIOŁÓW OD 3 DO 7 
METRÓW Z DOSTAWĄ DO 30 KM OD 
ŁOMŻY. KONTAKT 608 412 919

Sprzedam piec olejowy 2H ZAGEL-
-HELD +baniak 1500 l i rury. Tel. 604 
351 692

MOTORYZACJA
Sprzedam Poloneza GLI, bordowy, 
1998 rok, mały przebieg. Tel. 508 
223 884.

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

ZDROWIE I URODA

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

Kupię Mercedesa „kaczke” ze skrzy-
nią ładunkową, kontener lub samą 
ramę. tel..600 588 666.  oraz do 
rubryki Różne: Kupię silosy płasko-
denne o średnicy min. 4metry, za-
trudnię stolarzy z doświadczeniem 
do produkcji mebli ogrodowych. 
Tel. 600 588 666.

PRACA

Zatrudnię do budowy domów drew-
nianych i przyuczę do zawodu cieśli. 
Tel. 600 289 289.

Przyjmę pracownika do gospo-
darstwa rolnego. Tel. 515  830  196, 
696 619 679. 

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ, PRAWO JAZDY 
KAT.B. PIEKARNIA PIĄTNICA. 

TEL. 86 219 13 34 (DZWONIĆ DO GODZ.13).

GABINET TLENOTERAPII 
HIPERBARYCZNEJ. 

UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 
REUMATYZM, BOLERIOZA, AUTYZM, STOPA 

CUKRZYCOWA,
 SM, PROBLEMY DERMATOLOGICZNE

 Łomża, ul. Mazowiecka 1/21
 www.tlenoterapia. 

lomza.pl Tel. 660 345 055. 

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44
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Bieganie po schodach
Jedyna dziedzina sportu, w której Łomża 

jest absolutną światową potęgą. Na razie tylko 
za sprawą Piotra Łobodzińskiego, zawodni-
ka klubu LŁKS „PREFBET ŚNIADOWO” 
Łomża, ale w 2018 roku zajaśniała jutrzenka 
nadziei na coś więcej. Dominujący od kilku lat 
na schodach świata sportowiec ożenił się, a jego 
wybranka Iwona Wicha, to także znakomita 
lekkoatletka. Osiągnęła w 2018 roku już kilka 
sukcesów na schodach, ale z fachową pomocą 
najlepszego możliwego specjalisty można się 
spodziewać jeszcze lepszych osiągnięć.

Piotr Łobodziński wygrał w 2018 roku 
zawody światowego cyklu towerrunningu 
i został mistrzem świata. Był także pierwszy 
na szczycie Wieży Eiffla w Paryżu i Empire 
State Building w Nowym Jorku. Próbował też 
sił np. w biegach górskich i na bieżni, ale to 
treningowo. Ale okazało się również, że jest 
człowiekiem i w jeszcze jednej ważnej impre-
zie był drugi. Ma przynajmniej motywację, 
żeby w tym roku wygrać już wszystko.

Tenis
Uczniowski Klub Sportowy „Return” 

działający przy III Liceum Ogólnokształcą-
cym w Łomży i kierowany szkoleniowo przez 
Tomasza Waldzińskiego staje się prawdziwym 
źródłem talentów. W chwili, gdy Agnieszka 
Radwańska zakończyła karierę, a Iga Świątek 
dopiero puka do drzwi na światowe salony, 
miło jest pomyśleć, że to może w Łomży ro-
sną następcy. Wiktor Kosowski, Antek Śmie-
chowski, Szymon Klewicki, Aniela Galińska 
- mamy nadzieję – zapewnią nam wiele pozy-
tywnych emocji już w niedalekiej przyszłości.

Wiktor Kosowski zresztą bardzo dobrze 
rozpoczął także 2019 rok od medalowych 
miejsc w singlu i deblu w prestiżowym turnie-
ju kadetów w Warszawie.

Boks         
Oczywiście Adam Kownacki, ale o nim za 

chwilę. Zbigniew Maleszewski z klubu Tiger 
wszedł do władz Polskiego Związku Bokser-
skiego. Święcił ze swoimi podopiecznymi suk-
cesy, ma liczną gromadkę młodych i bardzo 
młodych adeptów sztyuki pięściarskiej. Kto 
wie czy to nie w tej dziedzinie sportu Łomża 
doczeka się pierwszego od lat olimpijczyka. 
Zbigniew Maleszewski dobrze zna się z Ada-
mem Kownackim, gości go w czas pobytów 
mistrza w Polsce.

„Babyface” to obecnie ogromna nadzieja 
Polski na najwyższe zaszczyty w boksie zawo-
dowym w kategorii wszechwag. Na początku 
poprzedniego roku Adam Kownacki zbił przed 
czasem Gruzina Iago Kiładze. Jesienią pokonał 

na punkty byłego mistrza świata Charlesa Mar-
tina. Jest o krok, a może dwa lub trzy od wal-
ki o mistrzostwo świata. Rodzinne Konarzyce, 
Łomża, cała Polska trzyma kciuki za Adama.

Łomża zaistniała także bardzo poważnie 
na pięściarskiej mapie kraju jako współorga-
nizator gali, której kulminacją była walka – 
zwycięska - Kamila Szeremety  o mistrzostwo 
Europy. Impreza była transmitowana przez 
TVP. 

Kulturystyka
Po ulicach Łomży przechadza się mistrz 

świata w kulturystyce panów liczących so-
bie więcej niż 50 lat - Zbigniew Turowski. 
Ogromne gratulacje. Co więcej, nie jest w tych 
siłowniach sam. Pięknie prezentują się na za-
wodach krajowych i międzynarodowych także 
m.in. Damian Turowski czy Kamil Miecz-
kowski.

Lekkoatletyka        
„Królowa sportu” ma w Łomży prawdzi-

wie królewskie oblicze za sprawą Andrze-
ja Korytkowskiego i całego klubu „Prefbet 
Śniadowo” Łomża. Kiedy pod koniec 2018 
roku prezes i szkoleniowiec w jednej osobie 
podsumowywał dokonania tego okresu, sam 
był zaskoczony: 13 medali mistrzostw Polski 
w różnych kategoriach wiekowych i specjal-
nościach oraz 132 punkty w w krajowej rywa-
lizacji dzieci i młodzieży. Tak dobrego roku 
w historii klubu jeszcze nie było.

Trudno wymienić wszystkie najbardziej 
przynoszące dumę sukcesy, ale są to m.in. zło-
to Mateusza Demczyszaka w przełajach oraz 
sukcesy drużynowe w tej rywalizacji, meda-
le Olgi Ochal i Szymona Kulki oraz drużyn 
w seniorskich mistrzostwach kraju na 10 000 
metrów rozegranych po raz pierwszy na sta-
dionie w Łomży. Złoto i srebro mistrzostw 

Polski juniorów zdobyli Przemysław Łyskawy 
w trójskoku i Rafał Pogorzelski w biegu prze-
szkodowym. Szymon Kulka wygrał mistrzo-
stwo Polski w półmaratonie, a Olga Ochal 
dołożyła sukcesy w wojskowych mistrzo-
stwach świata. W znakomity stylu powróciła 
do sportu po przerwie macierzyńskiej Justyna 
Korytkowska.

Jest jedną z podopiecznych swego męża 
Andrzeja, kóry świętował w tym roku 20-lecie 
pracy trenerskiej. Uzbierało się w tym czasie 
ponad 60 medali imprez rangi mistrzowskiej 
dla wychowanków szkoleniowca.            

Trudno też nie dostrzec dokonań Andrzeja 
Korytkowskiego i jego współpracowników jako 
organizatorów. Wspomniane mistrzostwa Pol-
ski na 10 000 metrów, a w początkach czerwca 
bardzo dobrze obsadzony i sprawnie przepro-
wadzony mityng. Startowali m.in. późniejszy 
wicemistrz Europy w kuli Konrad Bukowiecki 
czy Małgorzata Hołub-Kowalik ze złotej szta-
fety 4x400 metrów, a Piotr Lisek ustanowiłim-
ponujący rekord łomżyńskiego stadionu w sko-
ku o tyczce na wysokości 5,70 m.   

Tenis stołowy     
Znakomity czas mają za sobą Weronika 

Łuba i jej koleżanki z Klubu Uczelniane-
go AZS PWSIiP Metal – Technik Łomża. 
Akademiczki zakończyły rok na pozycji li-
derek pierwszej ligi kobiet. Podczas meczów 
u siebie (na wyjazdach zresztą też) dają ki-
bicom mnóstwo emocji i satysfakcji, bo nie 
poddają się nigdy. Kilka razy potrafiły wy-
rwać rywalkom punkty w beznadziejnych 
niemal sytuacjach.

Dzielnie spisywały się także w indywidu-
alnych zawodach, czy np. w Akademickich               
Mistrzostwach Polski (7 miejsce w finale)

Piłka nożna
Niewesoła okazała się w Łomży druga 

połowa roku dla najpopularniejszej ze spor-
towych dyscyplin. ŁKS nie zdołał utrzymać 
solidnego poziomu z poprzedniego sezonu 
i wiosną musi się bardzo, bardzo zmobilizo-
wać, aby nie opuścić dotychczasowej klasy 
rozgrywkowej.

Trudne dni ma zapewne także najwybit-
niejszy wychowanek ŁKS Rafał Boguski. Od 
lat związany z Wisłą Kraków znalazł się wraz 
z klubem na rozdrożu. Długi, niejasne relacje 
właścicielskie, zawieszona przez PZPN licen-
cja na grę w Ekstraklasie. Nie wiadomo jaki 
los czeka Rafała Boguskiego i jego kolegów 
pod Wawelem.

Jakby co, zapraszamy do Łomży. Grają-
cy trener Rafał Boguski? To może być dobry 
start do nowego etapu kariery.         

sport

Sportowy rok 2018
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Gem, set, mecz  
w „Siódemce”

„Waść machasz, jak cepem” – tego cytatu z ulubionego przez Polaków 
„Potopu” Henryka Sienkiewicza (w książce mówi to Wołodyjowski do 

Kmicica, gdy toczą pojedynek na szable, w filmie Tadeusz Łomnicki do 
Daniela Olbrychskiego – przyp. Narew) nijak nie da się użyć w stosunku 

do któregokolwiek uczestnika realizowanego w Szkole  Podstawowej nr 7 
w Łomży programu Tenis10.

Pierwsze półrocze szkolnych zajęć tenisa podsumowane. Młodzi następ-
cy Agnieszki Radwańskiej i Jerzego Janowicza od początku roku szkolnego 
uczestniczący w programie Tenis10, odebrali pamiątkowe medale, a także 
puchary za rozegrane w ramach podsumowania zawody sprawdzające ich 
umiejętności.

Choć oczywiście w tym wieku zwycięzcami są wszyscy uczestnicy pro-
gramu, to jednak rywalizacja przeprowadzona w zabawowej formie przez 
koordynatora programu – panią Aleksandrę Durzyńską, sprawiła młodym 
adeptom białego sportu wiele radości. 

W klasie 1a zwyciężył Bartosz Turowski przed Karolem Kłysem i Jac-
kiem Zarębą, a w klasie 1b triumfowała Izabela Waldzińska przed Magda-
leną Biedrzycką i Leną Pezowicz. 

Talentiada tenisowa przeznaczona była dla uczniów klas pierwszych, 
a w dalszej kolejności wezmą w niej udział starsi. Zabawa polegała na ro-
zegraniu trzech konkurencji ogólnorozwojowych dość luźno związanych 
z tenisem (z uwagi na wiek uczestników). Najlepsi uczniowie z klas 1a i 1b 
odebrali puchary, medale zawisły na wszystkich szyjach, a uśmiechy zago-
ściły na wszystkich twarzach. 

Tenis10 to program realizowany w 50 krajach. Ma na celu promocję 
tenisa wśród najmłodszych, adresowany jest do dzieci w wieku 6 - 10 lat. 
Jego ideą jest zaprezentowanie tenisa jako dyscypliny atrakcyjnej i łatwej 
do nauczenia, dzięki odpowiednio dostosowanemu sprzętowi. Twarzami 
programu są Agnieszka i Urszula Radwańskie, jest on również wspierany 
m.in. Jerzego Janowicza, Łukasza Kubota i innych członków naszych repre-
zentacji kobiet i mężczyzn. W 2018 r. z poparciem Prezydenta Miasta Pana 
Mariusza Chrzanowskiego do udziału w programie przystąpiła „Siódemka” 
jako pionierska szkoła nie tylko w Łomży, ale w całym województwie pod-
laskim.

Skala tego przedsięwzięcia budzi respekt. W zajęciach programu 
uczestniczą wszyscy uczniowie klas 1 -3 (ok. 150 osób) oraz kilkudziesięciu 
uczniów z klas 4 – 8. Wszystko odbywa się w pełnej współpracy szkoły 
z Polskim Związkiem Tenisowym oraz Uczniowskim Klubem Sportowym 
Return Łomża. 

Udział w zajęciach programu jest całkowicie bezpłatny, a rodzice uczest-
ników zajęć programu nie muszą inwestować w jakikolwiek sprzęt. Szkoła 
dysponuje 45 rakietami, 4 siatkami do mini tenisa, kortem głównym w no-
wej hali sportowej oraz pełnowymiarową siatką, setkami piłek wszystkich 
typów dostosowanych do możliwości i wieku ćwiczących (piłki gąbkowe 
i tenisowe o różnej twardości), wszelkimi znacznikami, wózkami i masą in-
nego drobnego sprzętu przydatnego podczas zajęć. Same treningi wyglądają 
wręcz profesjonalnie i, co nie dziwi, cieszą się wzięciem wśród uczestników, 
których wciąż przybywa. A to przecież dopiero pierwszy rok realizacji pro-
gramu.

Widać jednak już teraz, że tenis na dobre zadomowił się w ”Siódemce”, 
a w kolejnych latach liczba uczestników zajęć może znacznie się zwiększyć. 
Ale przecież o to chodzi! 

RELACJA I ZDJĘCIA: SP 7

Mamy lidera
Miły świąteczny prezent zrobiły samym 
sobie i całej klubowej społeczności 
oraz łomżyńskim kibicom zawodniczki 
KU AZS PWSIiP Metal- Technik Łomża.  
W ostatniej kolejce pierwszej rundy 
rozgrywek I ligi kobiet w tenisie stoło-
wym wygrały 8:2 z drużyną MAR-BRUK 
ZRB GOSRiT Luzino 

Akademiczki podejmowały ry-
walki na własnym parkiecie. Jak re-
lacjonuje Weronika Łuba z PWSIiP,  
spotkanie od początku układało się 
na korzyść gospodyń spotkania. Po 
dwóch seriach gier pojedynczych 
podopieczne Wacława Tarnackie-
go prowadziły 3-1. Gry podwójne 
przyniosły kolejne 2 punkty. W dru-
giej serii gier pojedynczych łomżan-
ki wygrały kolejne 3 z 4 pojedynków. 

Przedświąteczne spotkanie za-

kończyło się wynikiem 8:2 dla ekipy 
z Łomży. Oba punkty dla przyjezd-
nych zdobyła doświadczona Nuriya 
Zhaludok. Punkty dla AZS zdoby-
ły: 2.5 - Anna Monika Zielińska, 
2.5  - Ren Bingran, 1.5 -  Weronika 
Łuba, 1.5  - Aleksandra Jarkowska.

Zespół KU AZS PWSIP Me-
tal- Technik Łomża po I rundzie 
rozgrywek ligowych  zajmuje po-
zycję lidera tabeli z dorobkiem 13 
punktów.

Mikołajki z koszykówką
W ostatnim dniu nauki w kalendarzowym roku 2018 hala wi-
dowiskowo – sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łom-
ży wypełniła się kolorami i emocjami. Od wczesnych godzin 
porannych z inicjatywy Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Dziewiątka” Łomża i Samorządu Uczniowskiego SP 9 Łomża 
rozpoczęły się tam mecze koszykarskie pomiędzy zespołami 
białych, żółtych, czerwonych, niebieskich oraz czarnych. 

Jako pierwsze na plac gry wyszły dwie drużyny ko-
szykarzy złożone z chłopców klas V i VI . Pełne try-
buny,  profesjonalne sędziowanie Łukasza Kurowskiego 
i Daniela Chojnowskiego, ambicja i umiejętności gra-
czy. Nie brakowało niczego, aby stworzyć prawdziwie 
sportową atmosferę rywalizacji.  Zespoły niebieskich 
i czerwonych rozegrały bardzo wyrównany, emocjonu-
jący i trzymający w napięciu do końca spotkania mecz 
minikoszykówki. 

W kolejnych również zmierzyły się kolorowe zespo-
ły z młodszych roczników:  niebieskich i żółtych chłop-
ców z klas IV; niebieskich i białych - dziewcząt z klas 
IV – VI, żółtych i czerwonych –  chłopców z  klas VII, 
niebieskich i czarnych - chłopców z klas VIII. 

Na koniec mecz koszykówki rozegrały dziewczęta 
z klas od VII – do III gimnazjum, które  - podzielone 
na białe i niebieskie - zakończyły całodniowe zmagania 
koszykarskie.

Podczas rozgrywek, na trybunach wśród kibiców 
przechadzał się Mikołaj z  Elfami rozdając cukierki 
i inne słodycze ufundowane przez organizatorów.

Po sportowym wysiłku każdy uczestnik otrzymał 
napoje, słodycze, a najlepsi dodatkowo nagrody rzeczo-
we. Świąteczną atmosferę budowała także odpowiednia 
muzyka z głośników.  Kibice ubrani w czapki i inne 
akcesoria „mikołajkowe” doskonale się bawili i entuzja-
stycznie dopingowali koleżanki i kolegów. Nad całością 
czuwali nauczyciele wychowania fizycznego i komentu-
jący całą imprezę Wojciech Kamiński. Na zakończenie 
przy pięknie ubranej choince wykonano pamiątkowe 
zdjęcie wszystkich uczestników.

Impreza ta to dobra zabawa, a także okazja do za-
prezentowania się przez uczniów uczęszczających na 
zajęcia koszykówki w sekcjach sportowych Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Dziewiątka” Łomża. Była to 
II edycja „Mikołajek z koszykówką”, która wpisała się 
na stałe w życie szkoły. Tak więc – do zobaczenia za rok.   

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
 przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 t.j)
 zawiadamiam, że dnia 27 grudnia 2018 r. została wydana decyzja Nr 9/2018, znak: 
ROŚB.6740.2.5.2018 udzielająca Wójtowi Gminy Łomża zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej nr 105  761 B ulica Janowska we wsi Stare Kupiski”,
 droga gminna, klasa drogi D,
Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach geodezyjnych:
1. Działki istniejącego pasa drogowego: 
12/10, 13/5, 13/17, 14/11, 14/14 obręb 0036 Stare Kupiski,
2. Działki do czasowego zajęcia:
14/6, 15 obręb 0036 Stare Kupiski,
166/1 obręb 0011 Janowo,
3. Działka ulegająca podziałowi (nr działki po podziale oznaczony tłustym drukiem – przeznaczona 
pod projektowaną drogę):
obręb ewidencyjny 0036 Stare Kupiski, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża:
�d ziałka 14/7 dzielona na: 14/15 o pow. 0,0522ha (do wykupu), 14/16 o pow. 0,6404ha,
Zakres robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym obejmuje między innymi:  budowę 
drogi gminnej, rozbiórkę zjazdu z drogi krajowej (likwidacja zjazdu na ul. Janowską), wykonanie: 
zjazdów na posesje, chodnika, pobocza, odwodnienia drogi, 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Łomży 
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży,
 pok. 316.
Postępowanie administracyjne w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy 
prowadzone będzie w  Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Łomży p.220.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy, w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik 
wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio 
wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, 
lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru 
natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa 
użytkowania wieczystego.
Z awiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego
 ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej bip, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Łomży i Urzędu Gminy Łomża.
O d decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem organu 
wydającego decyzję, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie,
 doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

OBWIESZCZENIE STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO
27 grudnia 2018 r.
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16 lutego godz. 16.30 i 19.00 Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, Sadowa 12.
Bilety w cenie 50 zł i 65 zł do nabycia w Telewizji Narew, Łomża, 

Stary Rynek 13, tel. 862 167 444

                                          OBWIESZCZENIE  STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO
                                            o wszczęciu postępowania administracyjnego

   
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
 i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) oraz
art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4 ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, żena wniosek Zarządu Powiatu
 Łomży reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 28 grudnia 2018 r., 
ostało wszczęte postępowanieadministracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
 inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI01028662 
w miejscowości  Dobrzyjałowo wraz z przebudową  i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatowa
 nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe”, gm. Piątnica  i gm. Jedwabne pow. łomżyński,
 woj. Podlaskie”, 
- droga powiatowa klasy D,
- przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej od km 0+000,00 do km 2+395,36”,
- przebudowa mostu na rzece Łojewek w km 0+471,33, 
Zakres robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym obejmuje między 
innymi:  
Rozbudowa obiektu mostowego, budowa kanału deszczowego, budowa przepustów pod zjazdami 
i koroną drogi, usunięcie kolizji:  sieci w linii napowietrznej nn oraz sieci kablowej nn i linii sieci 
telekomunikacyjnej, sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej, budowa nowej konstrukcji jezdni, budowa
i przebudowa zjazdów, budowa ciągu pieszego, przebudowa i budowa miejsc postojowych.
Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach geodezyjnych:
1. Działki istniejącego pasa drogowego: 
384/3, 377/1, 268/1, 269/4, 392, 269/6, 270/1, 271/3, 271/5, 274/1, 393,
376/17, 376/23, 376/21, 390/1, 324/3, 395/1, 324/5 i 394 obręb Dobrzyjałowo;
157 i 156/2 obręb Pieńki Borowe;
2. Działki do czasowego zajęcia:
378/4, 405/1, 133, 272, 270/2, 274/2, 376/18, 420, 376/11, 376/20, 376/22,
 390/2, 377/5 obręb Dobrzyjałowo;
162 i 156/1 obręb Pieńki Borowe;
3. Działki do przejęcia w całości pod projektowaną drogę:
376/19 i 377/2 obręb Dobrzyjałowo;
4. Działki ulegające podziałowi (nr działki po podziale oznaczony tłustym drukiem
– przeznaczone są pod projektowaną drogę): 
obręb ewid. Dobrzyjałowo, jednostka ewid. Piątnica:
d ziałka 324/6 dzielona na: 324/7 o pow. 0,0165ha (do wykupu), 324/8 o pow. 0,5664ha,
d ziałka 345/1 dzielona na: 345/8 o pow. 0,0016ha (do wykupu), 345/9 o pow. 0,0037ha
(do wykupu), 345/18 o pow. 0,0087ha (do wykupu), 345/19 o pow. 1,79ha,
d ziałka 396 dzielona na: 396/1 o pow. 0,0003ha (do wykupu), 396/2 o pow. 0,33ha, 
d ziałka 345/4 dzielona na: 345/10 o pow. 0,0014ha (do wykupu), 345/11 o pow. 0,40ha,
d ziałka 345/5 dzielona na: 345/12 o pow. 0,0304ha (do wykupu), 345/13 o pow. 0,17ha,
d ziałka 345/6 dzielona na: 345/14 o pow. 0,0032ha (do wykupu), 345/15 o pow. 0,04ha,
d ziałka 345/7 dzielona na: 345/16 o pow. 0,0030ha (do wykupu), 345/17 o pow. 0,08ha,
d ziałka 577 dzielona na: 577/1 o pow. 0,0849ha (do wykupu), 577/2 o pow.  30,39ha,
d ziałka 376/9 dzielona na: 376/28 o pow. 0,0029ha (do wykupu), 376/29 o pow. 0,0026ha
(do wykupu), 376/34 o pow. 0,93ha,
d ziałka 376/15 dzielona na: 376/30 o pow. 0,0005ha (do wykupu), 376/31 o pow. 0,10ha, 
d ziałka 376/16 dzielona na: 376/32 o pow. 0,0467ha (do wykupu), 376/33 o pow. 3,68ha,
d ziałka 376/6 dzielona na: 376/24 o pow. 0,0883ha (do wykupu), 376/25 o pow. 6,39ha,
d ziałka 376/7 dzielona na: 376/26 o pow. 0,0054ha (do wykupu), 376/27 o pow. 2,06ha,
obręb ewid. Pieńki Borowe, jednostka ewid. Jedwabne:
d ziałka 77 dzielona na: 77/1 o pow. 0,0013ha (do wykupu), 77/2 o pow. 0,48ha,
d ziałka 76 dzielona na: 76/1 o pow. 0,0056ha (do wykupu), 76/2 o pow. 0,69ha,
d ziałka 64 dzielona na: 64/1 o pow. 0,1351ha (do wykupu), 64/2  o pow. 1,59ha,
d ziałka 160 dzielona na: 160/1 o pow. 0,0016ha (do wykupu), 160/2 o pow. 0,21ha,
d ziałka 19/1 dzielona na: 19/5 o pow. 0,0336ha (do wykupu), 19/6 o pow. 6,65ha,
d ziałka 31/3 dzielona na: 31/5 o pow. 0,0035ha (do wykupu), 31/6 o pow. 0,30ha,
d ziałka 70 dzielona na: 70/1 o pow. 0,0286ha (do wykupu), 70/2 o pow. 3,81ha,
d ziałka 74/2 dzielona na: 74/3 o pow. 0,0285ha (do wykupu), 74/4 o pow. 0,58ha
d ziałka 158 dzielona na: 158/1 o pow. 0,0008ha (do wykupu), 158/2 o pow. 0,07ha,
d ziałka 66/1 dzielona na: 66/3 o pow. 0,0012ha (do wykupu), 66/4 o pow. 2,9988ha,
d ziałka 1 dzielona na: 1/1 o pow. 0,0032ha (do wykupu), 1/2 o pow. 0,74 ha,
d ziałka 19/3 dzielona na: 19/7 o pow. 0,0007ha (do wykupu), 19/8 o pow. 0,0778ha, 
d ziałka 19/4 dzielona na: 19/9 o pow. 0,0403ha (do wykupu), 19/10 o pow. 1,17ha,
d ziałka 18/3 dzielona na: 18/6 o pow. 0,0032ha (do wykupu), 18/7 o pow. 0,22ha,
d ziałka 18/2 dzielona na: 18/4 o pow. 0,0022ha (do wykupu), 18/5 o pow. 0,23ha,

Z uwagi na powyższe informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia tj. do dnia 22 stycznia 2019 r. oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski 
w przedmiocie zamierzonej inwestycji do dnia 29 stycznia 2019 r. w Starostwie 
Powiatowym w Łomży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, 
ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży, pok. 328 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 - 15.30.
Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody
 i materiały.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa
 się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
ppZgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu i zgodnie
 z art. 41 § 2 k.p.a. w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Bilety do nabycia w Telewizji Narew, Łomża, 
Stary Rynek 13, tel. 862 167 444


