
Jest miejsce, w którym ludowe zwy-
czaje są wciąż żywe. Gdzie drobna 
okruszyna, tak powszednia i codzien-
na przeobraża się w źródło życiowej 
mocy. Muzeum Rolnictwa im. ks. 
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu już 
19. raz otworzyło swoje bramy, by 
podczas Podlaskiego Święta Chleba, 
wyjątkowe tradycje żniwne w postaci 
koszenia zboża, ustawiania snopków, 
młócenia cepem czy młocarnią, oraz 
obrzędy im towarzyszące, jak cho-
ciażby „oborywanie przepiórki”, które 
bezpowrotnie zniknęły z polskiej wsi, 
mogły podziwiać dziesiątki tysięcy 
osób z regionu, najdalszych zakątków 
kraju, a nawet z zagranicy. 

- Podlaskie Święto Chleba 
jest największą imprezą orga-
nizowaną w regionie. To dzień, 
w którym 5-tysięczny Ciechano-
wiec powiększa swoją populację 
kilkukrotnie. Jest to święto wyjąt-
kowe. Święto radości i wdzięcz-
ności za zdobyte plony, ale także 
za całoroczny trud i to, co udało 
się osiągnąć. Ten dzień szczegól-
nie należy do rolników, młynarzy 
i piekarzy – przyznaje Dorota 

Łapiak, dyrektor Muzeum Rol-
nictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 
w Ciechanowcu.

Wydarzenie rozpoczęła nie-
zwykle uroczysta Msza Święta 
w kościele pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w Ciechanowcu, po 
której bryczkami w uroczystym 
korowodzie przyjechali do mu-
zeum organizatorzy oraz ze-
społy folklorystyczne, piekarze, 
rolnicy, turyści z Podlasia i in-
nych regionów Polski, a także 
zaproszeni goście i władze sa-
morządowe. Korowód prowa-
dził zabytkowy wóz drabiniasty 
z gospodarzami, którzy wieźli 
tradycyjny wieniec dożynkowy. 

Wojsko  
i Łomża

Trzydniowe uroczystości zaplanowali 
organizatorzy obchodów Święta Woj-
ska Polskiego w Łomży. Zapraszają na 
nie wspólnie prezydent, Łomży, staro-
sta łomżyński, dowódca 13. Batalionu 
Lekkiej Piechoty, kierownik Warszta-
tów Technicznych Łomża 2 Regional-
nej Bazy Logistycznej, komendant 
Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Historia
W tym roku mija 99 lat od 

wydarzeń, które stały się pod-
stawą ustanowienia Święta 
Wojska Polskiego. W Bitwie 
Warszawskiej, 15 sierpnia 1920 
roku żołnierze polskiej armii 
i ochotnicy ze wszystkich sfer 
społecznych i zawodowych do-
wodzeni przez Józefa Piłsud-
skiego zatrzymali w okolicach 
Radzymina i Ossowa Armię 
Czerwoną. Zasłonili kraj i Eu-
ropę osłabioną  i  pogrążoną 
w społecznych niepokojach 
przed rewolucją i komuni-

zmem niesionym na bagnetach. 
Wśród obrońców Warszawy 
byli żołnierze z Łomży.

Kilkanaście dni wcześniej 
żołnierze części łomżyńskiego 
33 pułku piechoty i innych jed-
nostek oraz mieszkańcy Łomży 
i Ziemi Łomżyńskiej dopisa-
li swój rozdział do tej historii 
powstrzymując na kilka dni so-
wieckie dywizje. „Cud nad Nar-
wią” nie pojawia się w każdym 
podręczniku historii. A szko-
da...   

Łomża w każdej epo-
ce historycznej ma związki 
z wojskiem. Rycerze z tej zie-
mi walczyli pod Grunwaldem, 
pod Wiedniem, pod komendą 
marszałka Kazimierza Puła-
skiego, w powstaniach, pod 
Wizną i Nowogrodem, w od-
działach AK i NSZ, w anty-
komunistycznym podziemiu. 
Nawet w PRL miasto było 
garnizonem różnych jednostek. 
Obecnie wojsko w Łomży to: 
Warsztaty Techniczne Regio-

nalna Baza Logistyczna, WKU 
i rozbudowujący się 13. bata-
lion lekkiej piechoty Obrony 
Terytorialnej. Ale jest realna 
szansa na ogromne rozbudowa-
nie tego „zielonego” potencjału. 

Szansa
Wiąże się z decyzjami 

o utworzeniu nowej, 18. Dywi-
zji Zmechanizowanej. Tak pisa-
ła o tym  w kwietniu tego roku 
Magdalena Miernicka z portalu 
polska-zbrojna.pl:  

„Zmiany w wojskowej lo-
gistyce. Minister obrony na-
rodowej zdecydował, że każda 
dywizja będzie    miała pułk lo-
gistyczny. Trzy jednostki są for-
mowane na bazie istniejących 
batalionów remontowych, a jed-
na – Warsztatów Technicznych 
w Łomży. Za jej utworzenie od-
powiada powstająca 18 Dywizja 
Zmechanizowana, której pułk 
ma podlegać.

Warsztaty Techniczne 
w Łomży to jednostka, która 
zajmuje się między innymi re-
montami czołgów Leopard. Do 
2011 roku funkcjonowała jako 
batalion remontowy, ale z po-
wodu rozformowania 1 Dywi-
zji Zmechanizowanej, której 
wówczas podlegała (dziś wcho-
dzi w skład 2 Regionalnej Bazy 
Logistycznej), jej kompetencje 
zostały ograniczone. Jednak już 
niedługo ta sytuacja się zmieni. 
Wkrótce na bazie Warsztatów 
Technicznych Łomża zostanie 
utworzony 18 Pułk Logistyczny. 
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Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1945 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łomża uchwały Nr VII/60/19 z dnia 
30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża. 
Zakres zmiany Studium dotyczy wprowadzenia obszarów udokumentowanych 
złóż kopalin.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej 
sprawy oraz składać do niej wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 1a, 18-400 Łomża, w terminie 21 dni od dnia ukazania się 
niniejszego ogłoszenia.

Jednostka będzie bezpośrednio 
podlegała  18 Dywizji Zmecha-
nizowanej. Proces  jej formowa-
nia już się rozpoczął.

– Na bazie Warsztatów 
Technicznych w Łomży będzie 
utworzony 18 Pułk Logistycz-
ny, w skład którego wejdą ba-
taliony: remontowy, transpor-
towy i zabezpieczenia. Chcemy 
zwiększać zdolności jednostki, 
ale zależy nam również na tym, 
aby nie stracić tych dotychcza-
sowych – mówi gen. dyw. Jaro-
sław Gromadziński, dowódca 
18 Dywizji Zmechanizowanej. 
– Aby pułk mógł funkcjono-
wać, musimy też przygotować 
odpowiednią infrastrukturę. 
Dlatego w Łomży powstaną 
między innymi nowe magazyny, 
garaże oraz – co bardzo ważne 
– nowa hala remontowa. Jednak 
najważniejsi są dla nas ludzie. 
Zadbamy o to, aby w związku z 
restrukturyzacją warsztatów nie 
stracić ani jednego pracownika, 
bo to są świetni fachowcy, któ-
rzy doskonale znają się na tym, 
co robią – dodaje. Dowódca 
podkreśla, że docelowo w puł-
ku znajdą się etaty zarówno dla 
cywilów, jak i żołnierzy, ale ich 
liczba kilkukrotnie się zwiększy. 
Obecnie warsztaty zatrudniają 
130 osób – głównie pracowni-
ków cywilnych, natomiast kadra 
nowo powstającej jednostki ma 
liczyć 650 osób.

Decyzja o zmianach w 
wojskowej logistyce zapadła w 
ubiegłym roku. Jak poinformo-
wał wówczas Sztab Generalny 
Wojska Polskiego, była efek-
tem analiz, które „wykazały 
potrzebę sformowania nowych 
jednostek logistycznych, reali-
zujących zadania w czasie po-
koju, kryzysu i wojny na rzecz 
dowódców związków taktycz-
nych”. 

Wojsko i ŁomżaKampania 
krótka, jak się 

tylko da
Prezydent Andrzej Duda wyznaczyl nie-
dzielę 13 października jako datę wybo-
rów do Sejmu i Senatu. Odpowiednie 
zarządzenie podpisał, gdy tylko Pań-
stwowa Komisja Wyborcza nie wniosła 
żadnych uwag do zgłoszonej do konsul-
tacji propozycji głowy państwa.

- Chciałbym, aby kampania 
była jak najkrótsza. Myślę, że Pola-
kom też zależy na tym, żeby spory 
polityczne, które w czasie kampa-
nii są czymś naturalnym, a ludzie 
nie przepadają za takimi sporami, 
zostały jak najszybciej zakończo-
ne – tłumaczył prezydent Andrzej 
Duda dziennikarzom jeszcze 
przed oficjalną decyzją.

13 października, to zgodnie 
z kalendarium kadencji parla-
mentarnej, pierwszy możliwy ter-
min. W rozważaniach pojawiała 
się jeszcze data 20 października, 
ale wyjaśnienia prezydenta tłu-
maczą decyzję.

Jak poinformował na konfe-
rencji prasowej Błażej Spychal-
ski, rzecznik prezydenta An-
drzeja Dudy, zarządzenie zostało 
od razu przesłane do Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, do pu-
blikacji w Dzienniku Ustaw RP. 

Kiedy to nastąpi, formalnie 
ruszy kampania wyborcza.

W województwie podlaskim 
mamy do wybrania 14 posłów 
w okręgu, który tworzy całe wo-
jewództwo. To oznacza, że na 
listach startujących ugrupowań 
znajdziemy  nawet 28 nazwisk. 
Do Senatu wybierzemy trzech 
przedstawicieli, ale już w okrę-
gach jednomandatowych. Jed-
nym z nich będzie Białystok 
i okolice, drugim Łomża i Su-
wałki oraz powiaty z zachod-
niej i północnej części regionu, 
a trzecim Bielsk  Podlaski, Wy-
sokie Mazowieckie i pozostałe 
powiaty z południa i wschodu 
województwa.      

WARSZTATY TECHNICZNE ŁOMŻA:
Tradycje Wojska Polskiego na terenie Łomży sięgają okresu wybuchu I   
wojny światowej, kiedy to w Warszawie na zebraniu porozumiewawczym 
Drużyn Strzeleckich doszło do podjęcia uchwały o utworzeniu Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Już w czerwcu 1915 roku podjęta została próba 
utworzenia POW w Łomży. Ostatecznie rozkazem nr 4 z dnia 30 paździer-
nika 1918 roku utworzony został Łomżyński Okręg Wojskowy, którego 
głównym zadaniem było utworzenie Łomżyńskiego Pułku Piechoty. For-
mowanie Pułku zakończono 22 grudnia 1918 roku i oznaczono liczbą 33. 
Miejscem stacjonowania zostały koszary-obecna siedziba Warsztatów 
Technicznych 2 RBLog. Po zakończeniu działań bojowych w 1920 roku 
pułk powrócił do Łomży i wszedł w skład 18 Dywizji   Piechoty. W kam-
panii wrześniowej 1939 roku do pierwszego kontaktu pułku z nieprzyja-
cielem doszło 7 września w okolicach Łomży. Kolejne walki stoczył pod 
Łętownicą i Andrzejewem, gdzie został rozbity i przestał istnieć. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej w dawnych koszarach 33 pp przy Al. Legionów 
133 sformowano 33 Szkolny Batalion Młodszych Specjalistów Remontu 
Traktorów z numerem 5523 przekształcony następnie w 33 Szkolny Bata-
lion Naprawy Traktorów. Pod tym samym numerem jednostki wojskowej 
funkcjonowały kolejno:
- 33 Szkolny Batalion  Ciągników Gąsienicowych;
- 33 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Samochodowych;
107 Okręgowe Warsztaty Remontu Konserwacyjnego Pojazdów Kołowych.
Wspomniany 33 Szkolny Batalion przejął tradycje 33 Pułku Piechoty stacjo-
nującego w Łomży w latach 1918 – 1939. W dniu 16 sierpnia 2003 r. w dowód 
uznania i szacunku społeczeństwo Ziemi Łomżyńskiej ufundowało i wręczy-
ło batalionowi sztandar wojskowy, jednocześnie Decyzją Ministra Obrony 
Narodowej nadano nazwę wyróżniającą „Łomżyński”. Po rozformowaniu 1 
Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki z dniem 31.12.2012 r. 1 
Łomżyński Batalion Remontowy przestał istnieć, a w jego miejsce z dniem  
01.01.2013 r. powołane zostały i włączone w strukturę 2. Regionalnej Bazy 
Logistycznej Warsztaty Techniczne.
 Warsztaty Techniczne Łomża kultywują tradycje jednostek wojskowych:
 - 33 Pułk Piechoty – sformowany w 22 grudnia 1918 r.;
 - 33 Szkolny Batalion Młodszych Specjalistów Remontu Traktorów;
 - 33 Szkolny Batalion Naprawy Traktorów;
 - 33 Szkolny Batalion Ciągników Gąsienicowych;
 - 33 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Samochodowych;
  -107 Okręgowe Warsztaty Remontu Konserwacyjnego Pojazdów Koło-
wych;
 - 15 Rejonowe Warsztaty Techniczne – 1 lipca 1996 r.;
 - 1 Łomżyński Batalion Remontowy;

źródło:  2 Regionalna Baza Logistyczna, https://2rblog.wp.mil.pl
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Pod ziemią i w rzekach
Sytuacja jest poważna. 

Główne państwowe instytucje  
i ośrodki badawcze są zgodne: 
trzeba bić na alarm. Na ko-
niec lipca Państwowy Instytut 
Geologiczny wydał ostrzeżenie 
dla 12 województw, w których 
mogą pojawić się problemy 
z zaopatrzeniem z płytkich ujęć 
wód podziemnych. 

"W okresie od 1 sierpnia do 
31 sierpnia 2019 roku na obsza-
rach usytuowanych w granicach 
województw: wielkopolskiego, 
lubuskiego, opolskiego, śląskie-
go, mazowieckiego, łódzkiego, 
lubelskiego, zachodniopomor-
skiego oraz lokalnie warmińsko-
-mazurskiego, dolnośląskiego, 
świętokrzyskiego i podlaskiego 
prognozuje się wystąpienie stanu 
zagrożenia hydrogeologicznego 
związanego z niżówką hydrogeo-
logiczną" – prognozują hydrolo-
dzy PGI.

W przełożeniu na język prak-
tyczny oznacza to, że - jeżeli 
nie zacznie solidnie padać - "na 
wskazanych obszarach, w wyniku 
obniżenia zwierciadła wód pod-
ziemnych, mogą wystąpić utrud-
nienia w zaopatrzeniu w wodę 
z płytkich ujęć wód podziemnych 
(indywidualne studnie gospodar-
skie) oraz z ujęć komunalnych 
eksploatujących pierwszy poziom 
wodonośny".

Że stany rzek są niskie, bar-
dzo niskie, wiadomo dosyć po-
wszechnie, bo wszystkie media 
obiegły dramatycznie symbo-
liczne zdjęcia Warszawy z Wisłą, 
która można by  przejść na pie-
chotę, nawet niespecjalnie mo-
cząc buty.       

Kilka tygodni temu miesz-
kań w napięciu obserwowali 
przechodzenie przez miasto fali 
powodziowej, gdy Wisła sięgała 

6 metrów. Teraz na tych samych 
wodowskazach jest 40 - 50 cen-
tymetrów. Na Narwi jest także 
dramatycznie. Wskazania z nie-
których punktów pomiarowych 
z 12 sierpnia: Wizna - 144 cm 
(stan ostrzegawczy - 440 cm), 
Łomża/Piątnica - 82 (410), No-
wogród - 34 (360), Ostrołęka - 
53 (360).   

- Chodzi nie tylko o rzeki. 
- Wysychają studnie. A często 
są głównym, jeśli nie jedynym, 
źródłem wody dla wielu gospo-
darstw domowych na wsiach 
i w mniejszych miasteczkach - 
powiedział portalowi money.pl 
Romuald Bieleń, zastępca kie-
rownika Programu Hydrologia 
i Środowisko PIG.

Jeśli susza będzie trwać da-
lej, również ze zbiorowym za-
opatrzeniem mogą być kłopoty, 
zwłaszcza w sieciach zasilanych 
przez wodociągowe studnie, ko-
rzystające płytszych ujęć. Jak 
podkreślają eksperci, powołując 
się na dane GUS, takie ujęcia za-
pewniają ok. 70 proc. zaopatrze-
nia w wodę.

Naukowcy sygnalizują, że 
zjawisko "niżówki hydrologicz-
nej", wysoce prawdopodobne, 
według prognoz, na znacznych 
obszarach kraju, b jest powo-
dem wprowadzenia stanu za-
grożenia hydrogeologicznego 
dla ośmiu województw lub 
ich części (podlaskiego wśród 
nich, na szczęście, nie ma): 
wielkopolskiego, lubuskiego, 
opolskiego (część południowo-
-wschodnia), śląskiego (część 
zachodnia i północno-zachod-
nia), mazowieckiego (część pół-
nocno-zachodnia), łódzkiego 
(część południowo-wschodnia), 
lubelskiego (część północna), 
zachodniopomorskiego(część 
południowo-zachodnia).

Na polach
Instytut Upraw Nawożenia 

i Gleboznawstwa - Państwowy 
Instytut Badawczy w Puławach 
(IUNG) opracował wartości kli-
matycznego bilansu wodnego dla 
wszystkich gmin Polski (2477) 
oraz w oparciu o kategorie gleb 
określił w tych gminach aktualny 
stan zagrożenia suszą rolniczą."-
Stwierdzamy wystąpienie suszy 
rolniczej na obszarze Polski" - 
podsumowali naukowcy.

Średnia wartość Klimatycz-
nego Bilansu Wodnego (KBW), 
na podstawie której dokonywana 
jest ocena stanu zagrożenia suszą 
była ujemna, wynosiła -133 mm. 

"Największy deficyt wody 
w okresie 21 maj – 20 lipiec br., 
podobnie jak w poprzednich 
okresach raportowania, notowa-
no na obszarze Pojezierza Lubu-
skiego. Obecnie na tym terenie 
wartość KBW osiąga od -240 do 
-249 mm. Na przeważającym ob-
szarze województwa: lubuskiego, 
wielkopolskiego, północnej części 
woj. łódzkiego oraz w zachodnich 
rejonach woj. mazowieckiego i lu-
belskiego deficyt wody wynosi od 
-200 mm do -240 mm. Duży de-
ficyt wody od -170 do -200 mm 
notowano na dużym terenie woje-
wództw: zachodniopomorskiego, 
w części północnej województw: 
lubelskiego, dolnośląskiego, opol-
skiego, śląskiego, w części połu-
dniowej woj. podlaskiego, mazo-
wieckiego, świętokrzyskiego oraz 
w zachodnich terytoriach woj. 
kujawsko-pomorskiego. Na po-
łudniu kraju w woj. małopolskim, 
podkarpackim, dolnośląskim oraz 
na północy Polski w woj. pomor-
skim, warmińsko-mazurskim 
w tym okresie sześciodekadowym 
notowano najmniejsze niedobory 
wody wynoszące od -50 do -119 
mm"

A zatem tzw. susza rolni-
cza została oficjalnie stwierdzo-
na w województwach: lubuskim, 
wielkopolskim, łódzkim, opolskim, 
podlaskim, mazowieckim, zachod-
niopomorskim, dolnośląskim, po-
morskim, kujawsko - pomorskim, 
śląskim, świętokrzyskim, podkar-
packim, warmińsko - mazurskim. 
Tyle że, w różnym "natężeniu".

IUNG ocenił także wpływ 
suszy na poszczególne uprawy. 
Ucierpiały: zboża jare i ozime, 
krzewy owocowe, truskawki, 
rośliny strączkowe (fasolka na 
targowiskach stała się wręcz 
symbolem "suszowej drożyzny"), 
kukurydza na ziarno i kiszonki, 
drzewa owocowe, warzywa grun-
towe, tytoń, buraki, ziemniaki. 

Największe zagrożenie su-
szą rolniczą występowało wśród 
upraw  kukurydzy na ziarno. Od-
notowano ją w 1692 gminach Pol-
ski (68,31% gmin kraju). w 15 
województwach  na  powierzchni 
41,75% gruntów ornych. 

Dane w tej dziedzinie wyglą-
dają katastrofalnie np. w woje-

wództwie wielkopolskim - pra-
wie 94,5% powierzchni uprawy, 
w lubuskim - 87,8%,  w łódzkim 
- 81,5%, w podlaskim 33%. Po-
dobne są dane dla kukurydzy ki-
szonkowej.  

Przeciwdziałanie
Wielkopolska to jeden 

z kluczowych dla krajowego 
rolnictwa regionów. Łódzkie 
jest ważnym regionem hodow-
lanym trzody. Podlaskie stoi 
mleczarstwem, czyli kukurydza 
ma znaczenie fundamentalne. 
Konsekwencje zmniejszenia 
plonów trudno w tej chwili 
oszacować. Na pewno trzeba 
będzie po prostu więcej płacić: 
za chleb, mleko, mięso, warzy-
wa, owoce, ziemniaki. W za-
sadzie już to widać w sklepach 
i na targowiskach.

Problem dostrzegają rząd 
i instytucje państwowe. Decyzją 
Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi do gospodarstw będzie 
mogło trafić dofinansowanie do 
modernizacji czy budowy syste-
mów nawadniania. W kraju jest 
na to 100 milionów euro, dla 
poszczególnych rolników – do 
100 tysięcy złotych. Specjalny 
program realizuje też Państwowe 
Gospodarstwo Wodne „Wody 
Polskie”. To wszechstronny ze-
staw działań: od budowania 
świadomości przez przygotowa-
nie wytycznych jak oszczędnie 
gospodarować wodą po inwesty-
cje w tzw. małą retencję i melio-
racje nawadniające. Swoje przed-
sięwzięcia w tej sferze zapowiada 
także Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Woda w kranie to tak zwy-
czajna zdobycz cywilizacyjna, 
że przestaje się ją zauważać. 
Okazuje się jednak, że te zasoby 
także możemy wyczerpać. Skoro 
perswazją trudno coś zwojować, 
może susza w kieszeniach „zme-
liorowanych” wysokimi cenami 
produktów żywnościowych bar-
dziej trafi do świadomości. Ale to 
już będzie bolało.    

Sucho. A będzie też drogo  
Wysychają rzeki, wysychają studnie. W kilku regionach 
susza zagroziła albo wręcz zniszczyła większość upraw. 

Województwo podlaskie nie jest wśród najbardziej 
poszkodowanych, ale także jego mieszkańcy będą płacić 

więcej za owoce, warzywa, chleb... I martwić się czy 
z kranu w łazience lub kuchni cokolwiek pocieknie. 

Dziękuję  
łomżyńskim policjantom

Cieszę się, że w bardzo trudnej chwili mojego życia spotkałam 
ludzi tak życzliwych  jak łomżyńscy policjanci, a zwłaszcza jeden 
z funkcjonariuszy – mówi Bożena Szymańska.

Mieszkanka Łomży przeżyła w ostatnich dniach rodzinną 
tragedię, śmierć bliskiej osoby w nietypowych okolicznościach. 
W instytucjach do tego powołanych nie znalazła wsparcia w roz-
wiązaniu problemu. Pomoc przyszła ze strony życzliwego i rozu-
miejącego trudną sytuację policjanta,

- Naprawdę nie wiem jak mogłabym sobie poradzić bez tego 
wspaniałego człowieka. Najserdeczniej dziękuję – dodaje Bożena 
Szymańska.  
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Na razie jednak jest to pro-
blem. Enea wraz z drugim ener-
getycznym gigantem w kraju, 
Energą, mają być głównymi pod-
miotami finansującymi budowę, 
której koszty szacowane są na 6 
miliardów złotych.          

Jak podaje portal bankier.pl, 
pozew o stwierdzenie nieważ-
ności uchwały złożyła fundacja 
"Clientearth Prawnicy dla Zie-
mi". "Sąd Okręgowy uwzględnił 
powództwo w zakresie roszcze-
nia głównego (o stwierdzenie 
nieważności uchwały) i stwier-
dził nieważność Uchwały" - po-
dano w komunikacie. Wyrok jest 
nieprawomocny.

Akcjonariusze Enei i giełdo-
wi inwestorzy bardzo pozytywnie 
przyjęli decyzję sądu.Akcje spół-
ki wystrzeliły w górę, choć tylko 
na krótko i po kilku dniach już są 
na poprzednim poziomie. „Taka 
reakcja to najprawdopodobniej 
pokłosie obaw o opłacalność pro-
jektu. Ostrołęka C ,to bowiem 
elektrownia węglowa, która ma 
powstać w nastawionej na dekar-
bonizację Europie. Inwestorzy 
i analitycy obawiają się, że pro-
jekt, nawet z subsydiami, będzie 
nierentowny, a prąd przezeń pro-
dukowany po prostu drogi.

- Wiem, że projekt od począt-
ku budził kontrowersje. Z punktu 
widzenia potrzeb systemu ener-
getycznego kraju i dynamicznie 
rozwijających się regionów tej 
części Polski jest jednak bardzo 
potrzebny. Rozwijamy energię 
odnawialną, ale niezbędna jest 

też konwencjonalna, stale do-
stępna i niezależna od warunków 
pogodowych – mówił we wspo-
mnianym wywiadzie minister 
Krzysztof Tchórzewski.

Cieszą się jednak przeciwnicy 
energetyki węglowej. Jak wska-

zuje bankier.pl, w komunikacie 
prasowym ClientEarth podało, 
że decyzja sądu to sukces akcjo-
nariuszy Enei i samej fundacji, 
a także znak, że inwestorzy po-
winni ponownie przemyśleć za-
sadność projektu.

"To dobra wiadomość, zarów-
no dla akcjonariuszy Enei, jak 
i klimatu. Elektrownia jest na do-
brej drodze, by stać się aktywem 
osieroconym, który niesie ze sobą 
wyraźne i dobrze udokumento-
wane ryzyko finansowe. Inwesto-
rzy są prawnie zobowiązani do 
zarządzania ryzykiem związanym 
z klimatem i mogą ponieść odpo-
wiedzialność, jeśli nie wywiążą się 
z tego obowiązku. Enea i Energa 
powinny zrezygnować z Ostrołęki 
C zanim zacznie ona generować 
dodatkowe koszty dla spółek i ak-
cjonariuszy" – powiedział, cytowa-
ny w komunikacie prasowym, pre-
zes Fundacji ClientEarth Prawnicy 
dla Ziemi dr Marcin Stoczkiewicz. 
"Realizacja tego projektu to nie-
potrzebne obciążenie dla państwa 
i podatników. W żaden sposób 
nie jest też konieczna dla bezpie-
czeństwa energetycznego kraju. 
Enea i Energa muszą realistycznie 
ocenić przyszłość rynku energe-
tycznego w Polsce. W tańszych, 
krajowych odnawialnych źródłach 
energii jest ogromny potencjał za-
trudnienia" - dodał.

Sprawa nie jest przesądzo-
na, nie tylko dlatego, że wyrok 
poznańskiego sądu jest niepra-
womocny. Wielu komentatorów 
jest zdania, że i tak decydujące 
znacznie  będzie miała polity-
ka, a dokładniej wynik wyborów 

parlamentarnych jesienią. Jeżeli 
wygra gorąco wspierające projekt 
Ostrołęka C Prawo i Sprawiedli-
wość, także w Enei możliwe bę-
dzie np. podjęcie nowej uchwały 
w sprawie tej inwestycji, tylko 
precyzyjniejszej i bardziej prawi-
dłowej formalnie. Albo znalezie-
nie innego źródła finansowania.

Minister Krzysztof Tchó-
rzewski ocenia, że budowy już 
nie można zatrzymać. W ostat-
nich dniach ubiegłego roku roz-
strzygnięty został przetarg na tę 
inwestycję. Są już zaangażowane 
poważne kwoty oraz poskładane 
zamówienia na pewne elementy, 
których wykonanie może potrwać 
nawet 3 lata. Cała inwestycja ma 
być ukończona za około 5 lat.   

Mieszkańcy Łomży i Ziemi 
Łomżyńskiej, choć niewątpli-
wie są zwolennikami dobrego 
powietrza i „czystej” energii, ale 
powinni jednak trzymać kciu-
ki za Ostrołękę C. Zapewni ona 
energetyczną stabilność w regio-
nie, będzie ważnym sygnałem dla 
inwestorów. A także – co wcale 
niemniej ważne – wzmocni po-
tencjał obu ośrodków, które jako 
„zespół miast” mogą realnie my-
śleć o znacznie poważniejszej roli. 
Mówi o tym choćby niedawny 
raport o decentralizacji i deloka-
lizacji Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju.   

inwestycja w regionie

Budowa Elektrowni Ostrołęka C zagrożona?
Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził 
nieważność uchwały walnego 
zgromadzenia Enei z września 2018 
roku w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie do etapu budowy 
projektu Ostrołęka C - podała 
spółka w komunikacie. Niektórzy 
z komentatorów oceniają, że może to 
doprowadzić do wstrzymania inwestycji 
niezmiernie ważnej dla Ostrołęki, Łomży 
i całej północno – wschodniej Polski. 
Minister energii Krzysztof Tchórzewski 
kilka dni temu w wywiadzie dla TV 
Wschód (możne go obejrzeć na www.
narew.info) zadeklarował, że Ostrołęka C 
„będzie wybudowana”.
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W Parlamencie chce być silnym re-
prezentantem Ziemi Łomżyńskiej 
wykorzystując swój pragmatyzm. Jak 
zapewnia jest gotów, by rozliczyć go 
z danych obietnic. Z Maciejem Andrze-
jem Borysewiczem, wiceprzewodni-
czącym Rady Miasta Łomża, a także 
kandydatem do Sejmu z ramienia Ko-
alicji Obywatelskiej, o palących Łomżę 
problemach, a także czasie rozmów, 
wymagań i aktualnej sytuacji miasta 
oraz wyzwaniach przed jakimi stoi 
Łomża rozmawia Marlena Siok. 

Marlena Siok: - Zarządzenie dotyczące 
wyznaczenia 13 października, jako daty 
wyborów parlamentarnych podpisane 
przez Andrzeja Dudę. Czas zatem na so-
lidne usadawianie czwartej pozycji na 
liście, czyli konkrety… 

Maciej Borysewicz: - Będzie to 
bardzo krótka kampania, trwająca 
około półtora miesiąca. Dlatego 
trzeba zakasać rękawy. Cieszę się, 
że w przestrzeni medialnej moja 
decyzja o kandydowaniu została 
bardzo dobrze przyjęta. Czwarte 
miejsce na liście jest dużym zobo-
wiązaniem i wyzwaniem. Sytuacja 
polityczna w naszym kraju jest 
bardzo dynamiczna. W kampanii 
zamierzam kłaść szczególny nacisk 
na łomżyńskie problemy i pod-
kreślać to, że możemy mieć posła 
nie tylko z jednej opcji. Dlaczego 
Łomża nie miałaby mieć trzech 
posłów? Stać na to nasze silne 
i dumne miasto.

M.S: - Ziemia Łomżyńska potrzebuje 
posła z ramienia Koalicji Obywatelskiej?

M.B: - Myślę, że tak. Ziemia 
Łomżyńska, będąca w jednym 
okręgu, w całym województwie 
podlaskim, jest - że tak powiem 
niedoszacowana - i rzeczywiście 
potrzebuje jak najwięcej aktywnych 
i wysoko postawionych polityków. 
Dzisiaj  trudno jest przewidzieć jak 
będzie kształtował się rząd po wy-
borach. Dlatego warto „obstawiać 
wszystkie flanki”. Powinniśmy  
wykorzystać nasze atuty. Dlatego 
będę apelował do wszystkich tych, 
którzy wierzą, że Łomża może 
mieć kilku posłów, żeby znajdo-
wali kandydatów Koalicji Obywa-
telskiej na listach, mnie akurat na 
pozycji numer cztery, i głosowali. 

M.S: - Edukacja, ekologia i gospodarka 
odpadami. Jakie najpilniejsze problemy 
z tych obszarów widzi Maciej Boryse-
wicz, które chciałby być może rozwią-
zać? 

M.B: - Jeżeli wolą wyborców 
zostanę posłem chciałbym skupić 
się właśnie na tych wskazanych 
sprawach. Ekologia, czyli przera-
żające zjawiska wokół nas – smog, 
brak wody, niedoskonała gospodar-
ka odpadami. To problemy, które 

dotykają także Łomżę. Nasze mia-
sto edukacją stoi. To jest nasz kapi-
tał. Chcemy walczyć w przyszłość, 
o każdego młodego człowieka, aby 
tu się kształcił i pozostawał. Kolej-
ne tematy to większe wynagrodze-
nia nauczycieli,Via Balica. Trzeba 
tego pilnować. Mieszkańcy Wojska 
Polskiego na pewno wiedzą to naj-
lepiej. Ale to jest też kwestia cy-
wilizacyjna. Bez szybkiej drogi łą-
czącej nas z Litwą, Łotwą, Estonią, 
a z drugiej strony z Warszawą  nie 
można mówić o rozwoju miasta. 
Dlatego walczmy o to, co mamy 
już na wyciągnięcie ręki, czyli mię-
dzy innymi o tę Via Balticę.

M.S: - To jak będzie walczył o to Maciej 
Borysewicz?

M.B: - Jestem przygotowa-
ny merytorycznie do pełnienia tej 
funkcji. Samorządowiec wielu ka-
dencji, przewodniczący i wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Łom-
ża, prawnik, absolwent studiów 
doktoranckich i Szkoły Liderów 
Politycznych. Myślę, że wszyscy 
– krytyczni i życzliwi - wiedzą 
przynajmniej tyle, że jestem dzia-
łającym, aktywnym łomżyńskim 
politykiem.

M.S: - Wspominamy o tych najbardziej 
palących problemach, które nie omijają 
także Łomży. Mam tu na myśli rosnące 
ceny wywozu odpadów. Wielu z miesz-
kańców Łomży zastanawia się skąd ten 
deficyt i dlaczego to właśnie oni muszą 
go pokrywać… 

M.B: - To była bardzo trudna 
decyzja. Nikt z nas, radnych, nie 
jest politycznym samobójcą i nie 
podnosił tych cen na zasadzie wi-
dzimisię. Zostaliśmy przyparci do 
muru przez okoliczności ogólno-
krajowe. Wzrost cen za energię, 
za benzynę, oczekiwań płacowych 
pracowników czy wzrost kosztów 
tak zwanego przyjęcia odpadów na 
bramie. Pojawiają się także lokal-
ne problemy. Do przetargu stanął 
tylko jeden oferent, który narzuca 
cenę i nie ma żadnej konkurencji. 
Do tego doszła presja czasu. Gdy-

byśmy nie podjęli tak radykalnych 
decyzji, od 1 września śmieci nie 
byłyby wywożone, a na to nie mo-
żemy sobie pozwolić. Chcemy, jako 
radni, przygotować zmiany syste-
mu naliczania opłat. 

M.S: - Czy to możliwe?
M.B: -  Wszystko jest możliwe. 

Tylko trzeba włożyć w to trochę 
pracy i wysiłku. Naszym głównym 
zadaniem jest to, żeby mieszkań-
com żyło się lepiej.

M.S: - Obecnie sytuacja jest taka, że 
mieszkańcy Łomży płacą więcej niż 
mieszkańcy Krakowa czy Gdańska. 

M.B: - Nie ma co ukrywać 
mamy jedne z najwyższych cen 
w Polsce. Radni po prostu mogli 
przyjąć tę uchwalę, albo spowodo-
wać kryzys w gospodarce odpada-
mi...

M.S: - Ostatnio  wiele emocji wzbudziła 
także uchwała „alkoholowa”. Radni mó-
wią zwiększamy liczbę możliwych do 
przydzielenia zezwoleń na sprzedaż al-
koholu, wojewoda wystawia czerwoną 
kartkę i mówi stop! Powstał pat!

M.B: - Jestem zdziwiony 
w ogóle tym zamieszaniem. Prak-
tycznie we wszystkich miastach 
w Polsce o podobnej wielkości, 
a nawet mniejszych ten problem 
jest jeszcze bardziej liberalnie roz-
wiązywany. Wojewoda miał prawo 
zaskarżyć tę decyzję, natomiast ja 
mam nadzieję, że radni będą bronić 
tej decyzji. Każdy z nas powinien 
móc korzystać ze swoich praw je-
żeli nie szkodzi to drugiej osobie.

M.S: - A skoro mówimy o radnych. Czy nie 
obawia się Pan tej polaryzacji politycz-
nej, że może dojść do sytuacji, w której 
różnice i walka o swoje przesłonią to, co 
w samorządzie najważniejsze – wspólny 
cel, czyli dbanie o interesy miasta?

M.B: - Jeżeli chodzi o Łomżę, 
to takich obaw nie mam. Oczywi-
ście, jesteśmy doświadczeni wybo-
rami samorządowymi, które prze-
biegały w taki, a nie inny sposób. 
Jesteśmy doświadczeni historią 

naszego miasta i z tego wyciągamy 
wnioski. Jako przedstawiciel Ko-
alicji Obywatelskiej współpracuję 
z radnymi PIS-u i ta współpraca 
układa się dobrze. Nie obawiam się 
na razie żeby ogólnokrajowe uwa-
runkowania polityczne mogły mieć 
wpływ na to, co dzieje się u nas. 

M.S: - Czy rzeczywiście po czasie burzy 
i napory przyszedł czas rozmów i wy-
magań?

M.B: - Mam nadzieję, że tak. 
W Radzie reprezentujemy różne 
grupy i programy, co jest oczywiste. 
Dlatego nie widzę w tym niczego 
złego. Tym bardziej, że w poczuciu 
szacunku i obowiązku wobec mia-
sta współpracujemy na komisjach. 
Znamy się wszyscy, mieszkamy 
w jednym mieście. To jest nasze 
największe dobro. 

M. S.: - Pańskim zdaniem, udaje się o to 
dobro dbać?

M. B: - Myślę że można dbać 
o nie lepiej. Oczywiście dużo się 
udało, ale nie zapominajmy o tym, 
że wyzwania są i trzeba na nie po-
zyskiwać jak najwięcej środków 
zewnętrznych. W związku z czym 
potrzebne są tu dobre relacje także 
z Unią Europejską.

M. S: - Jak pokazuje raport o stanie mia-
sta zadłużenie Łomży obecnie wynosi 
blisko 150 milionów złotych. Wykona-
nie budżetu za 2018 rok zamknęło się 
deficytem w kwocie ponad 20 milionów 
złotych. I jak czytamy deficyt ten został 
pokryty przychodami z tytułu kredytów 
długoterminowych i związany jest z re-
alizacją dużej ilości zadań inwestycyj-
nych. Jak zatem rozwijać miasto przy 
równoczesnym niezadłużaniu go?

M.B: -Problem zadłużenia 
miasta, jest dla mnie tematem klu-
czowym. Przez całą swoją kampa-
nię, w walce o urząd prezydenta, 
podkreślałem jak bardzo jest to 
niebezpieczne. Jakie trzeba pod-
jąć kroki, aby nie powodowało to 
w przyszłości dużych perturbacji 
przy jednoczesnym zachowaniu 
tego, co jest kluczowe - rozwoju 
miasta. Według wieloletniej pro-
gnozy finansowej, od przyszłego 
roku zadłużenie będzie spadało. 
Oznacza to, że będziemy więcej 
środków przeznaczać na spłatę 
kredytu, niż na obsługę kolejnych 
pożyczek. Cieszę się, że w trakcie 
rozmów nad przyjęciem budżetu 
na 2018 rok, udało się z władzami 
miasta znaleźć kompromis doty-
czący widzenia spraw budżeto-
wych. Na koniec roku już będzie-
my wiedzieli czy te działania, które 
zostały podjęte przynoszą efekt. 
Zawsze jest ten dylemat, czy utrzy-
mać dyscyplinę finansową, czy, no 
niestety, przyjąć ceny zapropono-

wane przez wykonawców przetar-
gu i zwiększyć wydatki. 

M.S: -  Czy to jest główne wyzwanie, 
przed którym stoi samorząd? 

M.B: - Oczywiście, że są także 
inne: stabilizacja finansów, mądre 
wydatkowanie, dbanie o promocję 
miasta,  szukanie narzędzi poli-
tycznych, żeby mieć wsparcie czy 
spadek liczby ludności, który już 
odczuwamy. 

M.S: - Prognozuje się że do 2050 roku 
liczba mieszkańców spadnie o około 
44%...

M. B: - To byłoby dla nas, nie 
chcę powiedzieć, że zabójcze, ale na 
pewno bardzo trudne. Miasto prze-
trwa, ale nie będziemy być może 
wtedy miastem grodzkim tylko 
gminą z wójtem. Oczywiście to jest 
tylko słowne zobrazowanie tego 
kryzysu, do którego nie możemy 
dopuścić. Trzeba zrobić tak, żeby 
Ci, którzy nawet tutaj mieszkają 
w końcu byli zameldowani i płaci-
li podatki. Znajdowali dobrą pracę 
i chcieli zostać. To jest wyzwanie na 
tę i na następną kadencję. Dwadzie-
ścia parę lat bardzo szybko minie. 
Następnym pokoleniom musimy 
zostawić miasto sprawne ekono-
micznie i mocne także w historycz-
nym znaczeniu.

M.S: - Jeszcze na koniec zapytam: jakie 
korzyści będą mieli mieszkańcy Łomży 
jeśli Maciej Andrzej Borysewicz zostanie 
posłem na Sejm?

M.B.: - Dziękuję za to pytanie. 
Od tego w zasadzie każda dysku-
sja się zaczyna:  “Co ja z tego będę 
miał że na pana zagłosuję?” Sza-
nowni państwo, jestem z Łomży. 
Tu się urodziłem i wychowałem. 
Zawsze powtarzam, że nawet jak 
mnie się nie lubi, nie toleruje albo 
się nie popiera mojej partii, to za-
wsze sobie na końcu można zadać 
to pytanie: Czy lepiej mieć posła, 
który mieszka na Sybiraków, czy 
lepiej mieć posła który mieszka 
w Białymstoku czy Suwałkach?  
Cały czas powtarzam: dbajmy 
o nas, dbajmy o siebie. Jestem 
pragmatyczny, wszystko to, co 
będę mógł zrobić jako poseł, będę 
robił dla naszego miasta. Chce się 
zaangażować w komisje, w których 
będę mógł podejmować te tematy 
o których rozmawialiśmy i współ-
pracować z władzami miasta. Na 
pewno będzie można mnie rozli-
czyć, spotkać na ulicy, na Starym 
Rynku, koło redakcji Grupy Me-
dialnej Narew albo w ratuszu. Sza-
nowni państwo, 13 października, 
w niedzielę, wybory. Proszę byście 
o tym przywileju nie zapomnieli. 

Rozmowę obejrzyj w Telewizji Narew 
lub na www.narew.info

Walczmy o to, co mamy na wyciągnięcie ręki



6 www.narew.infoŁomża

Rozpoczęły się prace związane z prze-
budową drogi krajowej nr 61 w grani-
cach administracyjnych Łomży, czyli 
ulicy Wojska Polskiego – poinformo-
wał Urząd Miejski. 

Inwestycja jest realizowana na 
około 740-metrowym odcinku 
od ul. Polowej do ul. Sikorskie-
go. „Roboty prowadzone będą 
początkowo przy połówkowym 
zamknięciu jezdni, a następnie 
całkowitym zamknięciu wspo-
mnianego odcinka dla ruchu. 
Zalecane są objazdy, a dla tranzy-
towego ruchu ciężarowego omi-
janie Łomży” – czytamy w ko-
munikacie Ratusza.

Realizująca inwestycję spół-
ka BIK-Projekt z Łomży poin-
formowała, że rozpoczęcie robót 
budowlanych zaplanowała od 12 
sierpnia. W początkowym okre-
sie zachowany zostanie jeden 

kierunek jazdy od ul. Sikorskiego 
w kierunku ul. Polowej (od Ostro-
łęki w kierunku Augustowa). Po-
jazdy poruszające się w przeciwną 
stronę będą kierowane objazdami 
poprzez ul. Nowogrodzką i Sikor-
skiego oraz Al. Legionów i Sikor-
skiego. Zachowana zostanie wów-
czas możliwość wjazdu w ulice 
Chabrową, Makową, Kaktuso-
wą, Skłodowskiej-Curie, Party-
zantów, Wyzwolenia, Chętnika. 
W późniejszym okresie przewi-
dywane jest całkowite zamknię-
cie dla ruchu odcinka ul. Wojska 
Polskiego od ul. Sikorskiego do ul. 
Polowej i skierowanie go na ob-
jazdy. Będzie to wiązało się rów-
nież ze zmianą tras autobusów 
MPK linii 2, 8, 9, 13, 18.

Prace będą prowadzone do 
29 listopada. Ich zakres obej-
muje przebudowę od podstaw 

konstrukcji jezdni na obciążenie 
KR5, wymianę krawężników na 
granitowe, odnowienie oznako-
wania oraz budowę nowego ka-
nału deszczowego o średnicy 800 
mm. Koszt prac wynosi 7,5 mln 
zł, z czego prawie 3,5 mln zł po-
chodzi z 10 proc. rezerwy Mini-
stra Finansów przeznaczonej na 
drogi publiczne.

***
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Zakład Budże-
towy w Łomży informuje, że 
w związku z  planowanym  od 
dnia 12.08.2019 r.  rozpoczę-

ciem prac budowlanych na ulicy 
Wojska Polskiego (odcinek od 
ul. Sikorskiego do ulicy Polowej) 
wprowadzone zostaną objazdy na 
liniach: 2, 8, 9, 13, 18.

W pierwszym etapie budowy 
dozwolony będzie ruch pojazdów 
w jednym kierunku od strony Si-
korskiego do Placu Kościuszki. 
W związku z tym, będzie rów-
nież możliwe realizowanie kur-
sów autobusów tylko w jednym 
kierunku na tym odcinku. Nato-
miast autobusy dotychczas jadące 
od  ul.  Polowej w ulicę Wojska 
Polskiego , w kierunku Sikorskie-

go zostaną skierowane ulicami:
linia 2  – od Placu Kościusz-

ki, Nowogrodzką, Sikorskiego do 
Wojska Polskiego,

linie 8,9 – od Placu Kościusz-
ki, Nowogrodzką,

linia 13 – od Placu Kościusz-
ki, Aleją Legionów, Sikorskiego 
do Wojska Polskiego,

linia 18 - od Polowej, Wojska 
Polskiego, Nowogrodzką, Sikor-
skiego do Łukasińskiego.

W związku z utrudnieniami 
w ruchu drogowym mogą nastą-
pić zakłócenia w realizacji roz-
kładów jazdy.

Stolica  
dwóch kółek

Łomża będzie rywalizować  o tytuł 
„Rowerowej Stolicy Polski” oraz zwią-
zany z tym puchar. To ogólnopolskie 
wydarzenie organizowane przez Byd-
goszcz z finałem zaplanowanym na 
wrzesień  zostanie przeprowadzone 
we wrześniu 2019 r. 

Aby wziąć udział w zabawie 
należy pobrać aplikację mobilną 
Rowerowa Stolica Polski i wy-
brać miasto oraz obszar, dla któ-
rego uczestnik będzie chciał zdo-
bywać pokonywane na rowerze 
kilometry. Łomża jest 21. mia-
stem w Polsce, które przystąpiło 
do akcji.

„Rowerowa Stolica Polski” 
to akcja społeczna, promująca 
aktywne spędzanie wolnego cza-
su. Organizatorem imprezy jest 
Miasto Bydgoszcz. Od pierwsze-
go do ostatniego dnia września 
2019 roku, mieszkańcy kilkuna-
stu miast w Polsce będą walczyć 
o miano rowerowej stolicy kra-
ju. Wszyscy uczestnicy, biorący 

udział w rywalizacji skorzystają 
z aplikacji mobilnej - Rowerowa 
Stolica Polski. Będzie ona jedy-
nym narzędziem gromadzącym 
i weryfikującym sportowe osią-
gnięcia.

Każdy, kto korzysta z apli-
kacji jeżdżąc na rowerze w tym 
czasie, „zbiera”  przejechane ki-
lometry i decyduje, na poczet 
którego miasta wyniki mają 
być zapisane. Suma wszystkich 
użytkowników przekazujących 
swoje kilometry dla miasta, do 
którego się przypisali, daje koń-
cowy rezultat.

Miasto, które zgodnie z regu-
laminem rywalizacji, zdobędzie 
największą liczbę  kilometrów 
w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca, zdobywa puchar prze-
chodni i na rok staje się Rowero-
wą Stolicą Polski.

Aplikacja Rowerowa Sto-
lica Polski będzie dostępna do 
pobrania bezpłatnie ze sklepów 
Google Play (Android) oraz 
Apple Store (iOS). Więcej in-
formacji można uzyskać na 
stronie internetowej  www.ro-

werowastolicapolski.pl. Przed-
stawione zostaną tam wszystkie 
miasta uczestniczące w akcji 
oraz regulamin zawodów.

Zachęcając do udziału 
w akcji prezydent Łomży Ma-
riusz Chrzanowski przypomina 
również, że już drugi rok funk-
cjonuje w naszym mieście system 
komunikacji rowerowej. 

– Nasza Łomżyńska Ko-
munikacja Rowerowa cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców, co pokazuje, że 
ubiegłoroczna decyzja o jej uru-
chomieniu była słuszna. Chcemy 
ten system rozbudowywać, dlate-
go w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podlaskiego sta-
ramy się o dofinansowanie unij-
ne na budowę w przyszłym roku 
stacji nie tylko na rowery trady-
cyjne, ale również elektryczne 
– informuje prezydent Mariusz 
Chrzanowski. 

Szczegółowe informacje do-
tyczące ŁoKeR-a oraz lokalizacje 
stacji dostępne są na stronie in-
ternetowej 
www.polskirowermiejski.pl.

Dzięki policjantom.  
Łzy zamieniły się w uśmiech  

"Dziecko zostało samo w aucie. Zatrzasnęły się zamki!" Tak brzmiało zgłoszenie 
przestraszonej kobiety. Dziecko zamknięte w samochodzie latem! To czasami 
kwestia minut.

Na pomoc natychmiast ruszyli funkcjonariusze z łomżyńskiej 
"drogówki". Dzięki ich pomocy, już po 10 minutach dziewczynka po-
nownie była z mamą, a na jej twarzy pojawił się uśmiech – relacjonuje 
KMP w Łomży. 

W ciepłe weekendowe popołudnie na stanowisko kierowania Ko-
mendy Miejskiej Policji w Łomży zadzwoniła zdenerwowana kobieta. 
Poprosiła dyżurnego o pomoc w wydostaniu dziecka z zatrzaśniętego 
samochodu. 39-latka dodała że, jej córka jest przestraszona, non stop 
płacze, a ona nie potrafi otworzyć drzwi.  

Na miejsce zdarzenia błyskawicznie dotarli mundurowi z łom-
żyńskiej "drogówki". Policjanci uwolnili dziewczynkę i   bezpiecznie 
przekazali w ręce mamy. 

Wojska Polskiego do remontu.  
Będą duże zmiany w organizacji ruchu  

Z pomocą mieszkance Łomży pospieszyli posterunkowi 
Kamil Serwatko i Adam Filipkowski
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Niespełna dwa miesiące po odstąpieniu 

od umowy wybieramy nowego 

wykonawcę, który zaprojektuje 

i wybuduje 24-kilometrowy odcinek 

S61 od końca obwodnicy Suwałk do 

Budziska (granica z Litwą) – informuje 

białostocki oddział Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad. Zapowiada 

też wkrótce ponowny przetarg na 

drugi odcinek S61, pomiędzy węzłami 

Podborze – Śniadowo.

W obu przypadkach doszło 
do rozwiązania umów z wy-
branymi wcześniej wykonaw-
cami. Dokumentacja przetar-
gowa trafiła już do publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, co oznacza, że 
postępowanie zostanie wszczę-
te w najbliższych dniach. Jak 
akcentuje GDDKiA, zadaniem 
nowego wykonawcy będzie do-
kończenie projektowania (opty-
malizacja), a jeśli zajdzie taka 
konieczność – również zmiana 
decyzji o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej (ZRID), 
wybudowanie drogi ekspresowej 
wraz z całą infrastrukturą, uzy-
skanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie oraz oddanie do 
użytku nowej drogi.

Dlaczego doszło do powtórzenia 
przetargu

Inwestycja prowadzona była 
przez włoską firmę Impresa 
Pizzarotti w systemie „Projektuj 
i Buduj” od połowy 2017 r. Do-
tychczasowy wykonawca opra-
cował dokumenty potrzebne do 
uzyskania decyzji ZRID i woje-
woda podlaski taką decyzję wy-
dał 20 maja.

Jak oceniła GDDKiA, mimo 
upływu czasu, po stronie wyko-
nawcy, nie było właściwej mobi-
lizacji w zakresie przygotowania 
do prowadzenia robót budow-
lanych - m.in. nie zostały zgło-
szone listy podwykonawców na 
usługi i roboty. Niedokończone 
zostały też projekty wykonaw-
cze, a przedłożony projekt cza-
sowej organizacji ruchu, który 
powinien umożliwić bezpieczne 
prowadzenie budowy, nie miał 
wszystkich wymaganych prawem 
opinii, w tym m.in. policji. Upływ 
czasu przewidziany w umowie na 
realizację całego kontraktu, czy-
li wykonanie projektu i budowy, 
sięgał ok. 70%, podczas gdy za-
awansowanie finansowe (na ko-
niec maja br.) wynosiło zaledwie 
2,42%. W tej sytuacji podjęta 

została odpowiedzialna i uzasad-
niona decyzja o odstąpieniu od 
umowy z winy dotychczasowego 
Wykonawcy.

Terminy
W nowym przetargu, GDD-

KiA wymaga, aby prace projek-
towe i roboty wraz z uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na użytko-
wanie zostały ukończone w ter-
minie nie dłuższym niż 26 mie-
sięcy od daty zawarcia umowy 
i nie krótszym niż 24 miesiące od 
tej daty.

Do czasu objętego projek-
towaniem wlicza się okresy zi-
mowe (tj. od 1 grudnia do 31 
marca), natomiast nie wlicza się 
ich do etapu robót. Kryterium 
ceny wynosi 60 proc., kryteria 
pozacenowe (gwarancja, terminy, 
kompetencje lub uprawnienia do 
prowadzenia określonej działal-
ności zawodowej itd.) – 40 proc. 
Zakładamy, że przetarg zostanie 
rozstrzygnięty do końca bie-
żącego roku – głosi komunikat 
GDDKiA. 

Strategiczny odcinek
Realizacja drogi ekspresowej 

S61 jest inwestycją istotną nie 
tylko dla sieci dróg w Polsce, ale 
ma też znaczenie europejskie – 
łącząc się z drogę ekspresową 
S8 Wrocław – Warszawa – Bia-
łystok, tworzy międzynarodowy 
korytarz transportowy Via Bal-
tica. Docelowo przejmie on ruch 

tranzytowy pomiędzy krajami 
bałtyckimi i Europą Zachodnią. 
To właśnie odcinek S61 Suwał-
ki – Budzisko bezpośrednio łączy 
polską sieć dróg ekspresowych 
z siecią dróg państw nadbałtyc-
kich.

Kalendarium
20 kwietnia 2016 r. - ogłosze-

nie o zamówieniu,
28 lipca 2016 r.  - składanie 

wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu,

7 listopada 2016 r. - kwalifi-
kacja wykonawców,

30 grudnia 2016 r.  - zapro-
szenie do składania ofert,

24 marca 2017 r.  - otwarcie 
ofert (wpłynęło dziewięć),

13 kwietnia 2017 r.  - wybór 
najkorzystniejszej oferty,

6 czerwca 2017 r.  - zawarcie 
umowy,

20 maja 2019 r.  – uzyskanie 
decyzji ZRID,

14 czerwca 2019 r.  – odstą-
pienie od umowy z dotychczaso-
wym Wykonawcą,

6 sierpnia 2019 r. – wysłanie 
dokumentacji przetargowej do 
publikacji w Dz.U. UE.

Podstawowe informacje
Długość odcinka: ok. 24 km,
Parametry techniczne: dwie 

jezdnie po dwa pasy ruchu,
Węzły drogowe: Suwałki Pół-

noc i Szypliszki,
Obiekty inżynierskie: 33 szt.

Via Baltica. Przetargi do powtórki 



Ten film to już klasyka. Nie jest to 
hollywoodzkie, jednowymiarowe dzieło,  

ale krwisty angielski film, w którym,  
jak w życiu, komedia miesza się z dramatem, 

a miłość spotyka się ze śmiercią.

Akcja filmu rozgrywa się podczas czterech ślubów 
i jednego pogrzebu. Opowiada o ośmiu przyjaciołach, 
pięciu księżach, jedenastu ślubnych strojach, szesnaścior-
gu teściach, dwóch tysiącach kieliszków szampana oraz 
dwojgu stworzonych dla siebie ludzi, którzy upierają się, 
by żyć oddzielnie. 

Małżeństwo to dla jednych mężczyzn droga ku 
szczęściu, dla innych świat pełen ograniczeń i niebez-
pieczeństw, zwłaszcza gdy trafi się na kobietę kapryśną, 
nieobliczalną, skłonną do dominacji nad partnerem. 

Tak właśnie postrzega instytucję małżeństwa Char-
les, przystojny, pełen wdzięku bon vivant, który uwielbia 
kobiety, łatwo nawiązuje z nimi kontakty, ale nie chce się 
angażować na poważnie. Wraz z grupką swych przyjaciół 
tworzy coś w rodzaju „klubu kawalerów" (choć należą 
do niego także panie), zdeklarowanych przeciwników 
formalnych związków. Wprawdzie czasami Charles za-
rzuca sobie chłód uczuciowy i niezdolność do wyraża-
nia emocji, ale obserwacje małżeńskich perypetii w jego 
kręgu towarzyskim raczej utwierdzają go w przekonaniu 
o wyższości kawalerskiego stanu. 

Poznając kolejne panie, ewentualne kandydatki na 
żonę, Charles ma zawsze zbyt wiele wątpliwości, a jed-
nocześnie w głębi duszy pragnie wielkiego, porywającego 
uczucia. Nie może przy tym nie zauważyć, że co i raz 
któryś z jego znajomych dołącza do grona żonkosiów. 

Traf chce, że Charles i jego przyjaciele są kolejno 
uczestnikami aż trzech ślubów i uczt weselnych oraz jed-
nego pogrzebu. 

Podczas pierwszej ślubnej uroczystości Charles po-
znaje Carrie, Amerykankę, która łączy swobodę obycza-
jów z wyjątkową urodą. To najbardziej niezwykła, naj-
piękniejsza, błyskotliwa i nieuchwytna Amerykanka, jaką 
kiedykolwiek spotkał... 

Charles nadaremnie usiłuje zwalczyć swą fascyna-
cję piękną cudzoziemką. Niemal wbrew sobie nawiązuje 
z nią romans i odtąd Carrie jak cień towarzyszy jego ży-
ciu i myślom. Tyle że na następnym weselu dziewczyna 
rozbija w pył jego nieśmiałe marzenia o wspólnym szczę-
ściu, przedstawiając mu swego bogatego, szkockiego na-
rzeczonego, Hamisha. Wyznaje też Charlesowi, że był jej 
bodajże 32. kochankiem. 

Zrezygnowany Charles zaczyna w końcu rozglądać 
się za przyszłą żoną, ale serce leciutko mu krwawi na 
wspomnienie Carrie. 

Po premierze rozentuzjazmowani krytycy w całej 
Europie pisali: „To najlepsza komedia ostatnich miesięcy 
i najbardziej spektakularne zwycięstwo kina europejskie-
go nad Hollywoodem!". Inni podkreślali bardzo angielski 
charakter tego filmu, zrealizowanego z charakterystyczną 
dla tego kraju finezją i zamiłowaniem do niuansu, za-
chwycali się doskonałym scenariuszem, rozpływali się 
nad błyskotliwymi dialogami i perfekcyjnym aktorstwem. 

Od tego właśnie filmu zaczęła się wielka ka-
riera brytyjskiego aktora Hugh Granta – z dobrze 
zapowiadającego się aktora stał się gwiazdą, dostał 
Złoty Glob i nagrodę BAFTA. Kiedy przyszedł na 
casting, pracował jako… korepetytor francuskiej 

aktorki Juliette Binoche. Uczył ją angielskiego akcentu. 
Powiedział sobie, że „Cztery wesela…” będą jego ostatnią 
szansą. Jak dziś wiemy, wykorzystał ją najlepiej, jak tylko 
można. Szkoda, że ominęła go nominacja do Oscara, bo 
zasługiwał na nią – tak dużych pokładów charyzmy nie 
można obserwować często. To w dużej mierze dzięki nie-
mu wszystkie żarty rzeczywiście śmieszą. 

Andie MacDowell miała już wtedy na koncie niemałe 
sukcesy, ale w swoich wcześniejszych występach, bywała 
nieco sztywna i bezbarwna, tutaj natomiast uwodził wi-
dzów od pierwszego pojawienia się na ekranie. A niewie-
le brakowało, żeby w tym filmie nie zagrała: rolę Carrie 
miała dostać Jeanne Tripplehorn (z powodu niespodzie-
wanej śmierci matki musiała zrezygnować). MacDowell 
weszła na plan dwa tygodnie po rozpoczęciu zdjęć i za-
grała jedną z najlepszych ról w karierze.

Film w reżyserii Mike’a Newella dostał dwie nomina-
cje do Oscara (najlepszy film i najlepszy scenariusz orygi-
nalny) i okazał się największym przebojem kinowym roku 
1995 w Wielkiej Brytanii. Był także pierwszym angielskim 
filmem od czasów „Rybki zwanej Wandą” (1988), który 
podbił Amerykę. Realizacja pochłonęła 6 mln dolarów, 
ale zyski wyniosły ponad 244 mln dolarów, lokując film na 
250 miejscu listy finansowych przebojów wszech czasów.

Pewnie nie wiesz...
Hugh Grant musiał się nauczyć języka migowego do 

scen ze swoim bratem Davidem. Grający go aktor David 
Bower jest głuchoniemy.

Andie MacDowell zrezygnowała z honorarium za 
pracę w filmie, zamiast tego umówiła się na tantiemy (do-
chód ze sprzedaży biletów). To przyniosło jej ostatecznie 
2 miliony dolarów, gaża Hugh Granta wyniosła 100 000 
dolarów.

Ponad 70 aktorów przesłuchano przed Hugh Gran-
tem.

Podczas kręcenia filmu Hugh Grant uważał, że film 
jest bardzo zły.

Przed skomponowaniem muzyki, kompozytor Richard 
Rodney Bennett, oglądając pierwszy raz film – zasnął.
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Trwa 6 edycja ogólnopolskiego kon-
kursu „Położna na medal”. W tym 
roku, w regulaminowym terminie 
do końca lipca, została zgłoszona 
rekordowa liczba położnych z całej 
Polski, bo aż 556, z czego do tej pory 
potwierdziło swój udział w konkursie 
510 położnych. 

Do 31 grudnia na stronie 
www.poloznanamedal.info moż-
na oddawać głosy na zgłoszone 
kandydatki. Finalistki konkursu 
zostaną ogłoszone w styczniu 
2020 roku. 

Konkurs „Położna na medal” 
prowadzony jest od 6 lat i skie-
rowany jest do położnych, ko-
biet w ciąży, młodych mam oraz 
ich rodzin. Jego głównym celem 
jest wyłonienie najlepszych po-

łożnych w kraju i w poszczegól-
nych województwach. Położ-
nych, które w sposób szczególny 
wyróżniają się podejściem do 
pacjenta, empatią, współdzia-
łaniem, cierpliwością i wyrozu-
miałością, a w swojej codziennej 
pracy tworzą partnerskie relacje, 
dzięki którym zmniejszyły lęk 
i stres kobiety podczas ciąży, po-
rodu i połogu.

- Bardzo cieszy nas rosnąca 
z roku na rok liczba zgłaszanych 
położnych. Jesteśmy dumni, że 
dzięki kampanii i konkursowi 
możemy nagrodzić położne, któ-
re dają kobiecie niezbędne wspar-
cie, opiekę i wiedzę na każdym 
etapie jej życia – mówi Iwona 
Barańska z Akademii Malucha 

Alantan, pomysłodawcy i orga-
nizatora kampanii „Położna na 
medal”.

Pomysłodawcą i organiza-
torem kampanii jest Akademia 
Malucha Alantan. W gronie pa-
tronów merytorycznych znajdują 

się Naczelna Izba Pielęgniarek 
i Położnych, Polskie Towarzy-
stwo Położnych, Fundacja Ro-
dzić po Ludzku oraz Stowarzy-
szenie Dobrze Urodzeni. 

Patronat honorowy nad kam-
panią i konkursem objęła Na-
czelna Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych. Patronat merytoryczny 
sprawują: Polskie Towarzystwo 
Położnych, Fundacja Rodzić po 
Ludzku oraz Stowarzyszenie 
Dobrze Urodzeni. 

Kandydatki z Łomży, Zie-
mi Łomżyńskiej i województwa 
podlaskiego:

Łomża - Anna Dorota Pry-
kiel i Monika Zaremba;

Suwałki - Elżbieta Bałakier;

Wasilków - Sylwia Białous; 
Supraśl - Renata Bogusz;
Kolno - Maria Ciołkowska 

i Renata Płaskocińska;
Białystok - Joanna Cylwik, 

Katarzyna Kitlasz-Baczyńska, 
Aneta Mossakowska, Małgorza-
ta Nowacka, Anna Reszuta i Mi-
lena Romaniuk-Gryszkiewicz;  

Hajnówka - Agata Czepiel; 
Michałowo - Magdalena Jur-

czuk; 
Łapy - Anna Płońska; 
Bielsk Podlaski - Agnieszka 

Stokowska;
Wysokie Mazowieckie - 

Agnieszka Zalewska.

Głosować można na stronie: 
poloznanamedal.info.    

Możemy wybrać najlepszą położną w Polsce

W północnej i południowej części wo-
jewództwa marszałek Artur Kosicki 
i wicemarszałek Stanisław Derehajło 
w towarzystwie m. im. parlamenta-
rzystów i radnych Sejmiku przekazali 
symboliczne czeki jednostkom Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Niedawno po-
dobnym uroczystościom w powiatach 
Ziemi Łomżyńskiej patronował wice-
marszałek Marek Olbryś.   

Jak informuje portal Wota 
Podlasia, jednostki OSP z 17 
gmin w powiatach bielskim, sie-
miatyckim i wysokomazowiec-
kim otrzymały 635 tys. zł z ogól-
nej kwoty 2 milionów (najwyższa 
w historii) przeznaczonej w tym 
roku przez samorząd wojewódz-
twa   na dofinansowanie stra-
żaków – ochotników w woje-
wództwie. Spotkanie odbyło się 
w Nowych Piekutach z udziałem 
reprezentujących zarząd woje-
wództwa wicemarszałka Stani-
sław Derehajło i Marka Mali-
nowskiego.

- To były jedna 
z pierwszych decyzji 
zarządu: podnieść dofi-
nansowanie na ochronę 
zabytków zabytki oraz 
na działalność Ochotni-
czych Straży Pożarnych 
– mówił wicemarszałek 
Stanisław Derehajło. 
- To niezmiernie waż-
ne, aby wspierać taką 
działalność na terenach 
wiejskich, nie tylko 
ze względów bezpie-
czeństwa, ale także ze 
względów społecznych. 
Dostrzega to nie tylko 
samorząd wojewódz-
twa, ale również rząd, 
bo zarówno w samorzą-
dzie podlaskim takich 
kwot wsparcia do tej 
pory nie było; jak też 
ze strony rządzących 

nie było dotąd takiej finansowej 
pomocy, jaką widzimy obecnie. 
Liczba samochodów przekazy-
wanych strażom wciąż rośnie, za 
chwile będą również finanse na 
działalność kulturalną i eduka-
cyjną prowadzoną przez straż, 
za co bardzo dziękuje przedsta-
wicielom parlamentu – mówił 
wicemarszałek  z wdzięcznością 
zwracając się do obecnej na uro-
czystości poseł Bernadety  Kry-
nickiej.

- Gratuluję wszystkim, któ-
rzy dziś odbiorą te symboliczne 
czeki i zapewniam, że rząd nadal 
będzie wpierał ochotnicze stra-
że, bo bardzo często to właśnie 
Wy jesteście pierwsi na miejscu 
zdarzenia – mówiła parlamen-
tarzysta wspominając osobiste 
doświadczenie, kiedy to w trak-
cie olbrzymiej ulewy na lokalną 

OSP   czekała zaledwie… 1 mi-
nutę.

Gratulacje i podziękowania 
strażakom i obietnice utrzymania 
tak wysokiego poziomu dotacji 
przekazali też radni wojewódzcy: 
Aleksandra Szczudło i Łukasz 
Siekierko, który zaznaczył: - Do 
tej pory z budżetu województwa 
nie mogliście się ubiegać o do-
finansowanie pojazdów, my to 
zmieniliśmy i teraz wiele OSP 
takie wsparcie otrzymało.

A Marek Malinowski, czło-
nek zarządu podzielił się swoim 
strażackim wspomnieniem: - 
Wiem, jak ważne są samocho-
dy dla strażaków, kiedy byłem 
członkiem jednej z OSP jeździ-
liśmy Żukiem, po wygranych 
zawodach strażackich dostaliśmy 
używanego Lublina, a teraz moja 
macierzysta OSP jeździ już Re-

nault – i przypomniał, że kwota 
wsparcia dla strażaków, którą 
poprzedni zarząd województwa 
zaplanował w budżecie na rok 
2019 to ponad 600 tys. zł – My 
ją podnieśliśmy do 2 milionów, 
a w przyszłym roku może będzie 
jeszcze wyższa.

Obecni na spotkaniu przed-
stawiciele OSP zgodnie twierdzi-
li, że szeregi ochotniczych drużyn 
zasila coraz więcej młodzieży. - 
Garną się do nas, bo sprzęt coraz 
lepszy, mundury nowe, remizy 
wyremontowane. Nie ma czego 
się wstydzić – mówił nam jeden 
z przedstawicieli OSP.

W całej Polsce na koniec roku 
2018 działało: 16 250 jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w tym 4 341 włączonych do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo – 
Gaśniczego.

Na północy
Zakup specjalistycznych 

pojazdów, sprzętu, a także 
umundurowania to plano-
wany efekt dotacji przyzna-
nych podlaskim jednostkom 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
z powiatów sokólskiego, su-
walskiego, augustowskiego 
i monieckiego. W spotka-
niu   w Starostwie Powiato-
wym w Sokółce wzięli udział 
marszałek Artur Kosicki, 
Wiesława Burnos, członek za-
rządu oraz radny wojewódzki 
Paweł Wnukowski.

Jak podaje portal Wrota Pod-
lasia:

• 547 tys. zł. – taka łączna 
kwota dotacji została przyznana 
jednostkom OSP z gmin powia-
tów: sokólskiego, suwalskiego, 
augustowskiego i monieckiego. 

• 25 – tyle gmin otrzymało 
7 sierpnia dotacje dla jednostek 
OSP;

Marszałek Artur 
Kosicki podkreślił, że 
dotacje dla OSP są  nie-
zbędne, by strażacy mieli 
odpowiednie umunduro-
wanie i sprzęt do ratowa-
nia życia ludzkiego.

– Dla nas to wiel-
ki zaszczyt, że możemy 
przekazać te pieniądze 
– mówił marszałek Ar-
tur Kosicki. – Od po-
czątku kadencji mówili-
śmy o bezpieczeństwie. 
Dla nas jest ono jednym 
z priorytetów. Stąd do-
tacje o łącznej wartości 
2 mln zł, a więc takie, 
jakich w historii Zarzą-
du Województwa Pod-
laskiego jeszcze nie było. 
Wierzę, że te pieniądze 
się przydadzą i, że zosta-
ną bardzo dobrze wyko-
rzystane.

Marszałkowskie czeki dla OSP



Ten film to już klasyka. Nie jest to 
hollywoodzkie, jednowymiarowe dzieło,  

ale krwisty angielski film, w którym,  
jak w życiu, komedia miesza się z dramatem, 

a miłość spotyka się ze śmiercią.

Akcja filmu rozgrywa się podczas czterech ślubów 
i jednego pogrzebu. Opowiada o ośmiu przyjaciołach, 
pięciu księżach, jedenastu ślubnych strojach, szesnaścior-
gu teściach, dwóch tysiącach kieliszków szampana oraz 
dwojgu stworzonych dla siebie ludzi, którzy upierają się, 
by żyć oddzielnie. 

Małżeństwo to dla jednych mężczyzn droga ku 
szczęściu, dla innych świat pełen ograniczeń i niebez-
pieczeństw, zwłaszcza gdy trafi się na kobietę kapryśną, 
nieobliczalną, skłonną do dominacji nad partnerem. 

Tak właśnie postrzega instytucję małżeństwa Char-
les, przystojny, pełen wdzięku bon vivant, który uwielbia 
kobiety, łatwo nawiązuje z nimi kontakty, ale nie chce się 
angażować na poważnie. Wraz z grupką swych przyjaciół 
tworzy coś w rodzaju „klubu kawalerów" (choć należą 
do niego także panie), zdeklarowanych przeciwników 
formalnych związków. Wprawdzie czasami Charles za-
rzuca sobie chłód uczuciowy i niezdolność do wyraża-
nia emocji, ale obserwacje małżeńskich perypetii w jego 
kręgu towarzyskim raczej utwierdzają go w przekonaniu 
o wyższości kawalerskiego stanu. 

Poznając kolejne panie, ewentualne kandydatki na 
żonę, Charles ma zawsze zbyt wiele wątpliwości, a jed-
nocześnie w głębi duszy pragnie wielkiego, porywającego 
uczucia. Nie może przy tym nie zauważyć, że co i raz 
któryś z jego znajomych dołącza do grona żonkosiów. 

Traf chce, że Charles i jego przyjaciele są kolejno 
uczestnikami aż trzech ślubów i uczt weselnych oraz jed-
nego pogrzebu. 

Podczas pierwszej ślubnej uroczystości Charles po-
znaje Carrie, Amerykankę, która łączy swobodę obycza-
jów z wyjątkową urodą. To najbardziej niezwykła, naj-
piękniejsza, błyskotliwa i nieuchwytna Amerykanka, jaką 
kiedykolwiek spotkał... 

Charles nadaremnie usiłuje zwalczyć swą fascyna-
cję piękną cudzoziemką. Niemal wbrew sobie nawiązuje 
z nią romans i odtąd Carrie jak cień towarzyszy jego ży-
ciu i myślom. Tyle że na następnym weselu dziewczyna 
rozbija w pył jego nieśmiałe marzenia o wspólnym szczę-
ściu, przedstawiając mu swego bogatego, szkockiego na-
rzeczonego, Hamisha. Wyznaje też Charlesowi, że był jej 
bodajże 32. kochankiem. 

Zrezygnowany Charles zaczyna w końcu rozglądać 
się za przyszłą żoną, ale serce leciutko mu krwawi na 
wspomnienie Carrie. 

Po premierze rozentuzjazmowani krytycy w całej 
Europie pisali: „To najlepsza komedia ostatnich miesięcy 
i najbardziej spektakularne zwycięstwo kina europejskie-
go nad Hollywoodem!". Inni podkreślali bardzo angielski 
charakter tego filmu, zrealizowanego z charakterystyczną 
dla tego kraju finezją i zamiłowaniem do niuansu, za-
chwycali się doskonałym scenariuszem, rozpływali się 
nad błyskotliwymi dialogami i perfekcyjnym aktorstwem. 

Od tego właśnie filmu zaczęła się wielka ka-
riera brytyjskiego aktora Hugh Granta – z dobrze 
zapowiadającego się aktora stał się gwiazdą, dostał 
Złoty Glob i nagrodę BAFTA. Kiedy przyszedł na 
casting, pracował jako… korepetytor francuskiej 

aktorki Juliette Binoche. Uczył ją angielskiego akcentu. 
Powiedział sobie, że „Cztery wesela…” będą jego ostatnią 
szansą. Jak dziś wiemy, wykorzystał ją najlepiej, jak tylko 
można. Szkoda, że ominęła go nominacja do Oscara, bo 
zasługiwał na nią – tak dużych pokładów charyzmy nie 
można obserwować często. To w dużej mierze dzięki nie-
mu wszystkie żarty rzeczywiście śmieszą. 

Andie MacDowell miała już wtedy na koncie niemałe 
sukcesy, ale w swoich wcześniejszych występach, bywała 
nieco sztywna i bezbarwna, tutaj natomiast uwodził wi-
dzów od pierwszego pojawienia się na ekranie. A niewie-
le brakowało, żeby w tym filmie nie zagrała: rolę Carrie 
miała dostać Jeanne Tripplehorn (z powodu niespodzie-
wanej śmierci matki musiała zrezygnować). MacDowell 
weszła na plan dwa tygodnie po rozpoczęciu zdjęć i za-
grała jedną z najlepszych ról w karierze.

Film w reżyserii Mike’a Newella dostał dwie nomina-
cje do Oscara (najlepszy film i najlepszy scenariusz orygi-
nalny) i okazał się największym przebojem kinowym roku 
1995 w Wielkiej Brytanii. Był także pierwszym angielskim 
filmem od czasów „Rybki zwanej Wandą” (1988), który 
podbił Amerykę. Realizacja pochłonęła 6 mln dolarów, 
ale zyski wyniosły ponad 244 mln dolarów, lokując film na 
250 miejscu listy finansowych przebojów wszech czasów.

Pewnie nie wiesz...
Hugh Grant musiał się nauczyć języka migowego do 

scen ze swoim bratem Davidem. Grający go aktor David 
Bower jest głuchoniemy.

Andie MacDowell zrezygnowała z honorarium za 
pracę w filmie, zamiast tego umówiła się na tantiemy (do-
chód ze sprzedaży biletów). To przyniosło jej ostatecznie 
2 miliony dolarów, gaża Hugh Granta wyniosła 100 000 
dolarów.

Ponad 70 aktorów przesłuchano przed Hugh Gran-
tem.

Podczas kręcenia filmu Hugh Grant uważał, że film 
jest bardzo zły.

Przed skomponowaniem muzyki, kompozytor Richard 
Rodney Bennett, oglądając pierwszy raz film – zasnął.
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dla siebie
Taśmy Watykanu

Stopklatka TV piątek 21.55

Horror. Ojciec Lozano bada przypadek 27-letniej 

Angeli, która w zagadkowy sposób sprowadza śmierć 

i cierpienie na znajdujące się w jej pobliżu osoby. Stolica 

Apostolska wysyła doświadczonych egzorcystów, którzy 

będą zmuszeni zmierzyć się z potężnym starożytnym 

demonem.

Trzynasty wojownik
TVN piątek 23.20

Przygodowy. Wygnany z ojczyzny arabski poeta, Ahmed 

ibn Fahdlan (Antonio Banderas), przyłącza się do 

napotkanej grupy wikingów. Wkrótce z przerażeniem 

odkrywa, że ma wziąć udział w wyprawie przeciwko 

legendarnemu potworowi.

Wielkie kino
TV Puls2 sobota 22.15

Komedia. Parodia największych przebojów kinowych 

ostatnich lat. Podczas wizyty w fabryce czekolady czterej 

bracia przechodzą przez starą szafę, która prowadzi ich 

do niezwykłej krainy zwanej „Gnarnią", gdzie pomagają 

piratowi i młodemu uczniowi ze szkoły dla czarodziejów 

pokonać „Białą Sukę”, złą czarownicę.

Wykolejona
TVN sobota 23.45

Komedia. Główna bohaterka Amy ma pracę marzeń, 

bogate życie towarzyskie i pieniądze. Niejedna chciałaby 

być na jej miejscu, a przynajmniej niejednej tak się 

wydaje. Sukces i błogie życie to jednak fasada...

Aniołki Charliego
Polsat niedziela 23.05

Komedia sensacyjna. Trzy agentki: Natalie, Dylan i Alen, 

stanowią zespół, któremu tajemniczy szef Charlie zleca 

kolejne zadanie: uwolnić z rąk porywaczy genialnego 

elektronika Erika Knoksa i uniemożliwić im skorzystanie 

z jego najnowszego wynalazku. Trop wiedzie do rywala 

Erika, cynicznego i bezwzględnego Rogera Corwina. 

Nauczyciel polskiego, 49-letni Adam Miauczyń-
ski (Marek Kondrat), mieszka samotnie na jednym 
z blokowisk. Codzienna rutyna i kontakty z ludźmi 
wywołują u niego napady agresji i pogłębiają frustra-
cję. Każdy dzień wygląda podobnie i jest wypełniony 
wykonywaniem absurdalnych czynności, takich jak 
precyzyjne odmierzanie odpowiedniej ilości kawy 
czy maniakalne poprawianie spodni. Miauczyński 
jest więźniem małych, drobnych, codziennych rytu-
ałów.

„Jestem śmiertelnie zmęczony, chociaż niczego 
w życiu nie dokonałem” – mówi o sobie Adaś Mia-
uczyński, hipochondryk, lekoman, rozwodnik bez 
sukcesów życiowych, niezadowolony z nastoletniego 
syna (w tej roli syn Koterskiego, Michał). 

„Jednak Adaś nie jest świrem, jest po prostu 
wrażliwym człowiekiem, którego denerwuje to, że 
życie składa się w większości z detali, że rzeczy wiel-

kie stanowią w nim niewielki procent. Takim świrem 
jest przecież czasem każdy z nas”

Pewnie nie wiesz...
Marek Koterski rozważał obsadzenie Cezarego 

Pazury w roli Adasia Miauczyńskiego, ten jednak od-
mówił i polecił Marka Kondrata. 

Scena, w której mieszkańcy bloku wychodzą na 
balkony i wygłaszają wspólnie „Modlitwę Polaka", 
w której upraszają Boga o to, by ściągnął nieszczęścia 
na sąsiada, na zawsze przejdzie do historii polskiego 
kina.

Dzień świra
Stopklatka TV piątek 20.00

Iluzjonista

Magiczna miłość
Wiedeń, pierwsze lata XX wieku. Największą 

atrakcją w mieście stają się występy Eisenheima 
(Edward Norton), genialnego magika, który doko-
nuje na scenie prawdziwych cudów.

Jego sława dociera także na dwór cesarski. Na-
stępca tronu arcyksiążę Leopold także bierze udział 

w spektaklu sławnego maga. Nie wie, że Eisen-
heim w młodości miał romans z jego 

narzeczoną Sophie von Teschen 
( Jessica Biel). 

O tym romansie arcyksięciu 
donosi główny inspektor poli-
cji Uhl (Paul Giamatti). To in-
trygant próbujący wykorzystać 

narastający w państwie zamęt, by zdobyć więcej 
władzy. 

Pewnie nie wiesz...
Tytułowy iluzjonista przypomina słynnego na 

początku XX wieku magika Jana Hanussena, który 
został zamordowany w 1933 roku przez nazistów. 

Książę Leopold natomiast to Rudolf, jedyny syn 
cesarza Franciszka Józefa, którego śmierć do dziś 
okryta jest tajemnicą. Rodzina królewska znalazła 
bowiem jego ciało wraz z zamordowaną kochanką, 
baronową Mary Vetserą. 

Dla Jessicy Biel rola księżniczki Sophie okaza-
ła się wielkim krokiem w karierze i zrządzeniem 
losu. Aktorka dostała angaż po tym, jak Liv Ty-
ler w przededniu rozpoczęcia zdjęć zrezygnowała 
z udziału w produkcji.

Iluzjonista, TV4 niedziela 14.20

Sfrustrowany  
polski inteligent

Dzień 
świra



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Taśmy Watykanu

Stopklatka TV piątek 21.55

Horror. Ojciec Lozano bada przypadek 27-letniej 
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i cierpienie na znajdujące się w jej pobliżu osoby. Stolica 

Apostolska wysyła doświadczonych egzorcystów, którzy 

będą zmuszeni zmierzyć się z potężnym starożytnym 

demonem.

Trzynasty wojownik
TVN piątek 23.20
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Wielkie kino
TV Puls2 sobota 22.15
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Wykolejona
TVN sobota 23.45

Komedia. Główna bohaterka Amy ma pracę marzeń, 

bogate życie towarzyskie i pieniądze. Niejedna chciałaby 

być na jej miejscu, a przynajmniej niejednej tak się 
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Aniołki Charliego
Polsat niedziela 23.05

Komedia sensacyjna. Trzy agentki: Natalie, Dylan i Alen, 

stanowią zespół, któremu tajemniczy szef Charlie zleca 

kolejne zadanie: uwolnić z rąk porywaczy genialnego 
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Nauczyciel polskiego, 49-letni Adam Miauczyń-
ski (Marek Kondrat), mieszka samotnie na jednym 
z blokowisk. Codzienna rutyna i kontakty z ludźmi 
wywołują u niego napady agresji i pogłębiają frustra-
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wrażliwym człowiekiem, którego denerwuje to, że 
życie składa się w większości z detali, że rzeczy wiel-

kie stanowią w nim niewielki procent. Takim świrem 
jest przecież czasem każdy z nas”

Pewnie nie wiesz...
Marek Koterski rozważał obsadzenie Cezarego 
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mówił i polecił Marka Kondrata. 

Scena, w której mieszkańcy bloku wychodzą na 
balkony i wygłaszają wspólnie „Modlitwę Polaka", 
w której upraszają Boga o to, by ściągnął nieszczęścia 
na sąsiada, na zawsze przejdzie do historii polskiego 
kina.

Dzień świra
Stopklatka TV piątek 20.00

Iluzjonista
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Jego sława dociera także na dwór cesarski. Na-
stępca tronu arcyksiążę Leopold także bierze udział 

w spektaklu sławnego maga. Nie wie, że Eisen-
heim w młodości miał romans z jego 

narzeczoną Sophie von Teschen 
( Jessica Biel). 

O tym romansie arcyksięciu 
donosi główny inspektor poli-
cji Uhl (Paul Giamatti). To in-
trygant próbujący wykorzystać 

narastający w państwie zamęt, by zdobyć więcej 
władzy. 

Pewnie nie wiesz...
Tytułowy iluzjonista przypomina słynnego na 

początku XX wieku magika Jana Hanussena, który 
został zamordowany w 1933 roku przez nazistów. 

Książę Leopold natomiast to Rudolf, jedyny syn 
cesarza Franciszka Józefa, którego śmierć do dziś 
okryta jest tajemnicą. Rodzina królewska znalazła 
bowiem jego ciało wraz z zamordowaną kochanką, 
baronową Mary Vetserą. 

Dla Jessicy Biel rola księżniczki Sophie okaza-
ła się wielkim krokiem w karierze i zrządzeniem 
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z udziału w produkcji.
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Kamienne pięści

Bokser, bohater Panamy
Roberto Duran wychowuje się w niebezpiecznej dzielnicy. Liczy się tam 

tylko siła, rządzi prawo pięści. To czego udało mu się tam nauczyć, stało się 
dla niego przepustką do lepszego świata. Jako szesnastolatek po raz pierwszy 
walczy z profesjonalistami. Niedługo potem chłopak zyskuje przydomek „Ka-
mienne pięści”. Jednak czy mimo wielkiej kariery Robertowi uda się uwolnić 
od przeszłości? Czy uda się zadziwić cały świat?

Robert De Niro gra Raya Arcela, trenera Roberto Durana, chłopaka 
krnąbrnego i gwałtownego. Relacje miedzy nimi nie są bajkowe, bo ci dwaj 
są jak ogień i woda. Arcel pełen pokory i cierpliwości stanowi przeciwwagę 
dla (granego przez Edgar Ramíreza) Durana, będącego chwilami ordynarnym 
chamem skłonnego go nieprzemyślanych decyzji, gwałtownych wybuchów 
złości.

Pewnie nie wiesz...
Roberto Duran, panamski bokser, 

zawodowy mistrz świata kategorii lek-
kiej, półśredniej, lekkośredniej i średniej, 
zadebiutował na ringu w 1968 roku 
jako 16-latek i przeszedł na emeryturę 
w 2002 roku w wieku 50 lat. 

W szczytowym okresie swojej kariery 
Roberto Duran był bardzo hojny. Często 
rozdawał pieniądze biednym w Pana-
mie.

Duran jest właścicielem restauracji 
w Panamie, w której bardzo lubi śpiewać.

Kamienne pięści
TV Puls niedziela 21.55

będzie się działo

Złoto pustyni

Wojenny łup
„Akcja dzieje się w Iraku w 1991 r., na spalonej słońcem pustyni – pisze 

Karolina Korwin Piotrowska. Amerykańscy żołnierze siedzą w obozie i się nu-
dzą. Czterech z nich, w tym Clooney (filmowy Archie Gates), staje się posia-
daczami mapy, która pokazuje miejsce ukrycia kuwejckiego złota skradzionego 
przez armię iracką. Sprawa jest dla wojaków prosta: niedobry Saddam ukradł 
to złoto szejkom. Oni i tak są bogaci. Zwracać tego nie trzeba, a szkoda, żeby 
marnowało się na pustyni… Trzeba tylko je znaleźć i podzielić między siebie. 

Wtedy w ich obozie pojawia się pewna wścibska reporterka.
Mamy tu wszystko. Wojnę pokazaną bez lukru. Są strzały, pościgi, jest 

dużo złota w sztabach. Są bezradni Irakijczycy, którzy potrzebują pomocy 
amerykańskiej armii. Jest pustynia, wojsko, dobrzy i źli żołnierze, są też dy-
lematy moralne i obowiązkowa patriotyczna gadka. Bo to amerykański film 
wojenny, a taki film bez wzniosłych słów o ojczyźnie, prezydencie, Bogu i spra-
wiedliwości obejść się nie może. I nie ma co się krzywić”.

Złoto pustyni
TVN7 piątek 22.05

Tajemnicza przesyłka

Odbiorca:  
szef gangu

Steve Austin wciela się w postać kuriera imieniem Tommy, któremu zostaje powie-
rzone kolejne zadanie. Tym razem ma dostarczyć przesyłkę niemiecku szefowi gangu 
(Dolph Lundgren). Wszystko idzie zgodnie z planem do momentu, kiedy okazuje się, 
że ktoś za wszelką cenę próbuje przechwycić paczkę. Ścigany przez przestępców, Tommy 
stara się wykonać misję i jednocześnie dowiedzieć, co tak naprawdę przewozi.

Pewnie nie wiesz...
Steve Austin zdobył 19 mistrzostw w całej swojej karierze zapaśniczej, jest m.in. sze-

ściokrotnym mistrzem świata w wadze ciężkiej WWF , dwukrotnym mistrzem między-
kontynentalnym. Z powodu urazów kolana i poważnego urazu szyi wycofał się z ringu 
w 2003 roku.

Dolph Lundgren jest szwedzkim aktorem, reżyserem, scenarzystą, producentem fil-
mowym i mistrzem sztuk walki. W 1985 roku, kiedy zagrał w „Rocky IV” imponującego 
boksera Związku Radzieckiego Ivana Drago, rozpoczęła się jego kariera. Zagrał w ponad 
40 filmach akcji.

Tajemnicza przesyłka
TV Puls piątek 23.50



Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje
Bańki, kolory i radość nad Narwią 

Jednak Festiwal Baniek to nie 
wszystko, po jego zakończeniu odbył się 
wielki Festiwal Kolorów. Bulwary wy-
pełniły taneczne dźwięki muzyki a nie-
bo pokryło się  wielobarwnym pyłem. 
I choć letni odpoczynek oddala się ma-
łymi kroczkami, wakacyjny klimat nie 

opuszcza miasta. Łomżyńskich wakacji 
jeszcze nie koniec.

Jeszcze w sierpniu w Domku Pastora 
odbędą się kolejne projekcje Letniego 
Kina Plenerowego podczas których zo-
baczymy:

Bulwary nad Narwią zupełnie zniknęły pod gigantycznym obłokiem. To wszystko 
za sprawą Festiwalu Baniek Mydlanych. Mieszkańcy Łomży spędzili czas w miłej, 

rodzinnej atmosferze. Ci najmłodsi bawili się na gigantycznych dmuchanych 
zjeżdżalniach, tworzyli bańki mydlane na wiele różnych sposobów, a całą 

atmosferę osładzał smak pysznej cukrowej waty. 



• 16.08 - „John Wick 2”
• 23.08 – „Sugar Man”
• 30.08 – „Nowszy Model”

Nie można zapomnieć rów-
nież o wielkiej Dyskotece pod 
Gwiazdami, która odbędzie się 
24 sierpnia na Starym Rynku. 
Łomżyńskie Wakacje zakończy-

my razem z Sylwią Grzeszczak, 
zespołem Łąki Łan oraz wielo-
ma innymi gwiazdami podczas 
pożegnania lata na Gościńcu 
Łomżyńskim już 31 sierpnia. Tak 
więc, póki lato trwa, póki jeszcze 
czas warto łapać chwilę i cieszyć 
się sierpniowym słońcem.

Chudy i Buzz w akcji. Toy 
Story 4 w Kinie Millenium   
Repertuar 16 - 22 sierpnia 

Piątek 16 sierpnia 
Duża sala: Wilk w owczej skórze 
2 - godz. 10:00; Król Lew- godz. 

12:00; Na bank się uda -  godz. 
15:15; Pewnego razu w Hollywo-
od – godz. 17:30 i 20:30.   
Mała sala: Toy Story 4  - godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; 
Na bank się uda  – godz. 20:00.   
Sobota 17 sierpnia 
Duża sala: Wilk w owczej skórze 
2 - godz. 10:00; Król Lew- godz. 
12:00; Na bank się uda -  godz. 
15:15; Pewnego razu w Hollywo-
od – godz. 17:30 i 20:30.   
Mała sala: Toy Story 4  - godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; 
Na bank się uda  – godz. 20:00.   

Niedziela 18 sierpnia 
Duża sala: Wilk w owczej skórze 
2 - godz. 10:00; Król Lew- godz. 
12:00; Na bank się uda -  godz. 
15:15; Pewnego razu w Hollywo-
od – godz. 17:30 i 20:30.   
Mała sala: Toy Story 4  - godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; 
Na bank się uda  – godz. 20:00.   
Poniedziałek 19 sierpnia
Duża sala: Wilk w owczej skórze 
2 - godz. 10:00; Król Lew- godz. 
12:00; Na bank się uda -  godz. 
15:15; Pewnego razu w Hollywo-
od – godz. 17:30 i 20:30.   

Mała sala: Toy Story 4  - godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; 
Na bank się uda  – godz. 20:00.   
Wtorek 20 sierpnia 
Duża sala: Król Lew - godz. 11:00; 
Wilk w owczej skórze 2 – godz. 
13:30; Na bank się uda -  godz. 
15:15; Pewnego razu w Hollywo-
od – godz. 17:30 i 20:30.   
Mała sala: Toy Story 4  - godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; 
Na bank się uda  – godz. 20:00.      
Środa 21 sierpnia 
Duża sala: Wilk w owczej skórze 
2 - godz. 10:00; Król Lew- godz. 

12:00; Na bank się uda -  godz. 
15:15; Pewnego razu w Hollywo-
od – godz. 17:30 i 20:30.   
Mała sala: Toy Story 4  - godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; 
Na bank się uda  – godz. 20:00.      
Czwartek 22 sierpnia
Duża sala: Wilk w owczej skórze 
2 - godz. 10:00; Król Lew- godz. 
12:00; Na bank się uda -  godz. 
15:15; Pewnego razu w Hollywo-
od – godz. 17:30 i 20:30.   
Mała sala: Toy Story 4  - godz. 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 i 18:00; 
Na bank się uda  – godz. 20:00.      

Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje
patronat medialny



a to ciekawe

Serbska mafia – dziedzictwo Arkana

Krwawe 
tygrysy 

Dzieje jednej z najbardziej kontro-
wersyjnych formacji paramilitarnych 
w historii współczesnej Europy. W swo-
jej ojczyźnie są bohaterami wojennymi, 
ale są uważani za zbrodniarzy wojennych 
w pozostałej części świata. 

Byli członkowie Serbskiej Straży 
Ochotniczej, których nazywano Tygrysa-
mi Arkana, do tej pory są przekonani, że 

zrobili to, co do nich należało. Autorzy 
dokumentu ukazują, jak przebiegały dalsze 
losy tych bojowników. Wielu z nich zasi-
liło szeregi serbskiej mafii, która sprzedaje 
w Europie kobiety, narkotyki i broń.

Arkan, którego prawdziwe nazwisko 
brzmiało Zeljko Raznatovic, założył tę pa-
ramilitarną grupę. Tygrysy Arkana to naj-
bardziej przerażająca i brutalna jednostka, 
która brała udział w rzezi setek tysięcy 
Chorwatów i bośniackich muzułmanów 
w latach 90. Arkanowi postawiono 24 za-
rzuty zbrodni przeciwko ludzkości. 

Został zastrzelony w 2000 roku 
w holu hotelu InterContinental w Bel-
gradzie. W chwili śmierci były wysta-
wione przez Interpol trzy nakazy jego 
aresztowania.

Serbska mafia – dziedzictwo Arkana
Focus TV piątek 22.50

Zeljko Raznatovic, powszechnie znany jako Arkan, 
utworzył paramilitarną grupę Tygrysy Arkana. 

Dokument BBC pokazujący życie 
i zwyczaje niezwykłych, miniaturowych 
zwierząt. Dzięki wyjątkowym metodom 
filmowania poznamy m.in. kameleona 
wielkości paznokcia, małpkę rozmiaru 
myszy, malutkie lemury czy najmniejsze-
go węża na świecie. 

Przyroda jest pełna fantastycznych 
malutkich zwierzątek. Niektóre znamy, 
niektóre są rzadkie i niezwykłe. Inne wy-
glądają jak duże zwierzęta, które skurczy-
ły się w praniu. 

Wbrew pozorom maleńkie zwie-
rzątka nie muszą być słabe. Badania po-
kazują, że gatunki te są bardzo dobrze 
przygotowane do sprostania wyzwaniom 
związanym z życiem w świecie, w któ-
rym niemal wszystko jest od nich o wiele 
większe. Tak np. chrząszcz o rozmiarach 

orzeszka ziemnego może ciągnąć masę 
ponad tysiąc razy cięższą niż wynosi jego 
waga.

Dzięki ekspertom poznamy sekrety 
malutkich supergwiazd. Odkryjemy ko-
rzyści z bycia małym, wyzwania stojące 
przed tymi stworzonkami i zmyślny spo-
sób, w jaki je pokonują. Zobaczymy też, 
jak zwierzątka walczą z dużo większymi 
przeciwnikami.

Bardzo małe zwierzątka
TVP2 niedziela 10.55

Zagrożenie erupcją wulkaniczną, która 
może zniszczyć miliony ludzi, jest bardzo 

realne. Przewidywanie, gdzie i kiedy może 
wybuchnąć następny wulkan, może pomóc 

uniknąć tragedii. 

Film łączy relację z misji naukowych z najnowocze-
śniejszą grafiką komputerową, aby zapewnić zrozumienie 

mechanizmów tworzących potencjalnie śmiertelną siłę 
Ziemi.

Na ziemi jest w tej chwili ok. 1500 wulkanów, praw-
dopodobnie znacznie większa liczba czynnych wulkanów 
podmorskich pozostaje nieznana.

Erupcja wulkanu Mount Pinatubo na wyspie Luzon 
(Filipiny) w 1991 roku, wyniosła do atmosfery 22 milio-
ny ton dwutlenku siarki, który rozprzestrzenił się po całej 
planecie, schładzając globalna temperaturę o co najmniej 
0,5 stopnia C.

W każdej chwili może dojść do erupcji super wulkanu 
w USA. Wulkan, który znajduje się pod Parkiem Naro-
dowym Yellowstone w USA wybucha raz na 600 tys. lat. 

A że od ostatniej erupcji minęło już aż 640 tys. lat, mo-
żemy spodziewać się kataklizmu w każdej chwili. Skutki 
erupcji byłyby podobne do tych, które nastąpiły podczas 
zagłady dinozaurów: wybuch zmiótłby z powierzchni 
Ziemi znaczną część Stanów Zjednoczonych, wydosta-
jące się gazy i popiół dramatycznie ochłodziłyby dolne 
warstwy atmosfery. Wkrótce na całym globie zapanował-
by głód. Według szacunków ONZ jedzenia starczyłoby 
zaledwie na 74 dni.

Wulkan – bomba zegarowa
Metro piątek 19.40

Bardzo małe zwierzątka

Niewielki wielki

Wulkan – bomba zegarowa

Pod ziemią wrze!
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Typowa amerykańska rodzina Parrów mieszka 
w schludnym domku. Z pozoru niczym się nie wy-
różniają, ale każdy z jej członków ma pewną niezwy-
kłą cechę, która czyni z niego superbohatera.

Bob Parr, ojciec i mąż, dysponuje nadludzką siłą 
i wytrzymałością. Jego żona Helen, nosi przydomek 
Elastyna – jej ciało rozciąga się jak guma. Ich naj-

starsza córka Wiola potrafi stać się niewidzialna. 
10-letni brat Max może przemieszczać się z niewia-
rygodną szybkością. 2-letni Jack jeszcze nie ujawnił 
wszystkich możliwości. 

Pewnego dnia Bob dostaje tajne zadanie, które 
pozwoli mu użyć dawnych super mocy i do którego 
włączy się również jego rodzina. 

Iniemamocni
TV Puls2 

sobota 20.00

plac zabaw
Iniemamocni 

Uratować  
świat

Żółwie ninja 3

Podróże 
w czasie

Współczesny Nowy Jork. Cztery dzielne i waleczne żółwie 
ninja: Leonardo, Raphael, Donatello i Michelangelo mieszka-
ją ze swym mentorem, szczurem Splinterem. 

Pewnego dnia składa im wizytę ich przyjaciółka, April, 
która wręcza prezenty kupione na targu staroci. Jest wśród 
nich złote berło, które ma podobno magiczne właściwości – 
potrafi przenosić w czasie. 

April zostaje przeniesiona do feudalnej Japonii początku 
XVII wieku. Kraj jest pogrążony w wojnie, którą możny lord 
Norinaga prowadzi z własnym synem, Kenshinem. Kenshin 
zaś, który w ojcowskim zamku strącił berło identyczne jak 
to, które kupiła April, trafia na jej miejsce do Nowego Jorku. 
Okrutny Norinaga, uznawszy April za czarownicę, nakazuje 
ją uwięzić. Żółwie postanawiają ratować przyjaciółkę i ruszają 
w ślad za nią do przeszłości.

Żółwie ninja 3 TV6 niedziela 11.00

Krowy na wypasie

Dyskoteka 
w stodole

Pod nieobecność farmera 
jego zwierzęta chodzą na dwóch 
nogach, mówią ludzkim głosem, 
oglądają telewizję i urządzają imprezy w stodole. 

Zabawie przewodzi krowa Otis, za nic mająca rady ojca, 
zwierzchnika wszystkich zwierząt na farmie. Ben bezskutecz-
nie próbuje nauczyć syna dojrzałości i odpowiedzialności za 
innych. Gdy w gospodarstwie pojawiają się kojoty, które na-
padają na kurnik, Ben postanawia sam walczyć z wrogami. 
Niestety, ponosi klęskę. Zwierzęta wybierają nowego lidera – 
Otisa. Wierzą, że ten uchroni ich przed niebezpieczeństwem.

Pewnie nie wiesz...
Ponad 200 rysowników i techników pracowało nad pro-

dukcją filmu przez 4 lata. 
Twórcy przemycili w filmie zaproszenie na swoją kolejną 

produkcję „Pajęczynę Charlotty". W scenie, w której farmer leży 
pod drzewem, Otis daje mu książkę o tym właśnie tytule.

Krowy na wypasie Polsat niedziela 8.45

Przetrwać w dziczy 2: Serengeti

Sami w buszu
Nastoletnie rodzeństwo jako jedyne ratuje się z katastrofy 

awionetki, która rozbiła się w sercu afrykańskiego buszu. 
Dzieci podejmują trud samodzielnego dotarcia do cywili-

zacji. Po drodze stawiają czoło drapieżnikom, muszą radzić so-
bie z głodem i niewygodami. Mimo to wędrówka przez spalo-
ne słońcem ziemie okazuje się największą przygodą ich życia. 
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“Stawiski od zarania dziejów do wiel-
kiej wojny”, to najnowsza praca Zenona 
Krajewskiego, znanego czytelnikom 
Tygodnika Narew, jako autora sagi 
„Meandry Losu”. Pisarz zaproponował 
naszej redakcji kilka tygodni przerwy 
w publikowaniu kolejnych części powie-
ści, w zamian chce zaprezentować frag-
menty Tomu I monografii nieodległych 
od Łomży Stawisk, ukazującej historię 
miasta na tle dziejów Mazowsza. W 526 
wydaniu Tygodnika Narew publikujemy 
czwarty odcinek monografii. 

Powstanie Listopadowe 
W 1827 r., już w ramach auto-

nomicznego Królestwa Polskiego, 
związanego z Cesarstwem Rosyj-
skim, było w Stawiskach 166 do-
mów i 1776 mieszkańców. W trzy-
dzieści lat później miasto liczyło 
już 2570 mieszkańców (tj. więcej, 
niż obecnie), z czego 2232 oso-
by były wyznania mojżeszowego, 
a jeszcze dziesięć lat  później (1867 
r.) Stawiski zamieszkiwało już 3146 
mieszkańców. 

W drugiej i trzeciej dekadzie 
XIX w. miasto kilkakrotnie nawie-
dziły pożary i epidemie. Leżące na 
uboczu dokonujących się przemian 
gospodarczych Stawiski stopniowo 
chyliły się ku upadkowi. 

Nie pomogło zapobiec temu 
procesowi powstanie listopadowe 
1830 r. i w jego konsekwencji woj-
na polsko-rosyjska 1831 r., a wręcz 
odwrotnie. Stawiski znalazły się 
w otoczeniu trzech podstawowych 
rejonów działań partyzanckich 
takich, jak: Puszcza Kurpiowska, 
Puszcza Białowieska i Puszcza 
Augustowska. Rejon koncentracji 
wojsk powstańczych znajdował się 
między Łomżą a Nowogrodem na 
lewym brzegu rzeki Narwi. 5 lute-
go 1831 r. wojska rosyjskie przekro-
czyły granice Królestwa Polskiego, 
a dzień później weszły do Augu-
stowa. Feldmarszałek Iwan Dybicz, 
głównodowodzący armią rosyjską, 
znajdował się z wojskami w Bia-
łymstoku i okolicy. W walkach pod 
Kolnem I. Dybicz został ranny. 

Komisarzem nadzwyczajnym 
na województwo augustowskie, 
w skład którego wchodziły Stawi-
ski, został Michał Godlewski. Od 
lutego do końca kwietnia 1831 r. 
obszarem walk powstańczych była 
Puszcza Kurpiowska i tereny do 
niej przyległe. Dochodziło do po-
tyczek pod Myszyńcem, Popiołka-
mi, Nowogrodem, Kolnem i wielu 
innymi miejscowościami.

W końcu marca 1831 r. wy-
buchło powstanie na Litwie. 

W połowie maja wojsko polskie 
pod dowództwem gen. Skrzynec-
kiego podjęło działania ofensywne, 
zaplanowane przez zdolnego stra-
tega, gen. I. Prądzyńskiego. Ponad 
40-tysięczna armia polska wyru-
szyła przeciwko 30-tysięcznej ar-
mii rosyjskiej, znajdującej się mię-
dzy Łomżą a Ostrołęką. 20 maja 
1831 r. Łomża została zdobyta 
przez gen. Giełguda, a korpus gen. 
Sackena wycofał się przez Stawiski, 
Szczuczyn, Grajewo do Rajgrodu. 
Mimo że wojska polskie znalazły 
się w bezpośredniej styczności bo-
jowej z Rosjanami, gen. Skrzynecki 
nie zdobył się na wydanie rozkazu 
rozpoczęcia bitwy. Oddziały I. Dy-
bicza zagroziły z kolei armii pol-
skiej. 26 maja doszło do bitwy pod 
Ostrołęką. Prowadzona nieudolnie 
i bez planu, zakończyła się klęską 
wojsk polskich, a przed całkowitą 
katastrofą uratowały je tylko boha-
terskie szarże artylerii konnej płk. 
Bema.

Bitwa pod Ostrołęką doprowa-
dziła do załamania dowództwa pol-
skiego. Wśród żołnierzy szerzył się 
brak zaufania do dowódców. Przy 
całkowitej bierności polskiego do-
wództwa, w początkach lipca nowy 
głównodowodzący carskiej armii, 
Iwan Paskiewicz poprowadził swo-
ją armię przez północne Mazowsze 
i przeprawiwszy się przy pruskiej 
pomocy przez Wisłę, podszedł pod 
Warszawę od strony zachodniej. 

Warszawa poddała się woj-
skom rosyjskim 8 września 1831 
r. Powstanie, które miało wszel-
kie szanse na powodzenie, upadło 
przez kunktatorstwo dowódców, 
szczególnie Skrzyneckiego. Car 
zastosował wobec Królestwa wiele 
kar i represji, likwidując też pozory 
jego niezależności, w tym sejm i ar-
mię polską. Uczestnicy powstania, 
po uprzedniej konfiskacie ich ma-
jątków, zostali zesłani na Syberię. 

Okres międzypowstaniowy nie 
sprzyjał rozwojowi gospodarczemu 
ziem polskich, w tym północno-
-wschodniego Mazowsza. W 1839 
r. miasto i okolicę nawiedziła cho-
lera azjatycka, skutkując wieloma 
ofiarami i masowymi grobami, 
z których jeden znajdował się na 
stawiskim rynku.

Uwłaszczenie i manifestacje 
patriotyczne  

Zaostrzająca się walka chło-
pów o uwłaszczenie otworzyła per-
spektywy porwania ludu do walki 
przeciwko zaborcy. W początkach 
kwietnia 1861 r. walka wsi o uwol-

nienie chłopów od ciężarów nie 
spotykanych już w Europie. Na 
wieść o rzekomym zniesieniu pań-
szczyzny w Rosji, chłopi niemal 
powszechnie zaprzestali pracy 
w majątkach, co zmusiło rząd do 
wydania 16 maja 1861 r. zarzą-
dzenia o zmianie pańszczyzny na 
okup pieniężny. 

Ruch chłopów jednak nie ustał 
i na jesieni 1861 r. doszło w po-
wiecie łomżyńskim do masowych 
wystąpień chłopów małorolnych 
i bezrolnych. Naczelnik komendy 
żandarmerii w Łomży 5 sierpnia 
1861 r. donosił: „Włościanie we 
wsi Poryte, gminy Stawiski, Jano-
wo, gminy Mały Płock, Wilczego 
i Budy Poryckie gminy Korzeniste 
odmówili pełnienia pańszczyzny, 
wskutek czego objechałem z na-
czelnikiem powiatu wspomniane 
wsie, z których dwie pierwsze 
skłoniliśmy do posłuszeństwa, do 
Wilczewa zaś i Bud Poryckich wy-
znaczono egzekucje z 22 i 8 żoł-
nierzy nowoingermanlandzkiego 
pułku piechoty, gdyż silne perswa-
zje nie miały skutku. Wspomnia-
na egzekucja jest mało skuteczna 
i żołnierze chodzą z włościanami 
na prace najemne. Dla zachowania 
charakteru egzekucji wysłałem na 
żądanie naczelnika powiatu dwóch 
żandarmów, po jednym do każdej 
ze wsi. Włościanie dóbr Korzeni-
ste mają cofnięta egzekucję, a to 
na żądanie dziedzica dóbr Witol-
da Kisielnickiego, który podał za 
przyczynę pociągnięcie już opor-
nych do odpowiedzialności sądo-
wej”.

Rozporządzenie dotyczyło 
gospodarstw chłopskich powyżej 
trzech morgów, a takich w po-
wiecie łomżyńskim było ponad 
85%. Do największych posiada-
czy ziemskich należeli Kisielniccy, 
władający majątkami Korzeniste, 
Stawiski i Szczuczyn. Duży ma-
jątek ziemski w powiecie łomżyń-
skim posiadał także radca tajny 
Żukowski w Małym Płocku.

Ruch chłopski oraz manife-
stacje patriotyczne, które w latach 
1861-1862 ogarnęły cały kraj, 
a także Wysoczyznę Kolneń-
ską, spowodowały wprowadzenie 
w Królestwie Polskim przez władze 
rosyjskie stanu wojennego. Wy-
darzenia rozgrywające się w tym 
czasie w Warszawie wywierały swój 
wpływ na kształtowanie się sytuacji 
politycznej w powiecie łomżyń-
skim. Nabożeństwa o charakterze 
patriotycznym odprawiono w Ma-
łym Płocku, Szczuczynie, Gra-

jewie, Stawiskach i wielu innych 
miejscowościach. Niektórzy księża 
za wygłaszanie podburzających ka-
zań zostali aresztowani przez wła-
dze carskie.

Manifestacje patriotyczno-reli-
gijne wzmacniały ducha i odczucia 
narodowe, które budowały więź 
wspólnoty losu Polaków. Powsta-
wały w konspiracji mniej lub bar-
dziej formalne organizacje, których 
celem była walka z zaborcą rosyj-
skim. Początkowo ruch patriotycz-
ny był rozbity na „Czerwonych”, 
który tworzyli robotnicy, chłopi 
i tzw. postępowa inteligencja. Ruch 
„Białych” składał się głównie ze 
szlachty i ziemiaństwa.

Główna rolę w organizacji 
„Czerwonych” w powiecie łomżyń-
skim odegrali Bronisław Szwarce, 
członek Komitetu Centralnego 
i Władysław Cichorski, pseudo-
nim „Zameczek”. Obydwa pocho-
dzili z Warszawy, ale angażowali 
do współpracy element miejscowy. 
Agent KC „Czerwonych”, Walery 
Mroczkowski, znany pod pseu-
donimem Wincenty Kamieński, 
werbował do organizacji miejscową 
drobną szlachtę zaściankową.

Z kolei najwybitniejszym dzia-
łaczem w stronnictwie „Białych” był 
Edward Awejde, posiadacz ziem-
ski. Współdziałali z nim Edmund 
Rembieliński, właściciel majątku 
w Jedwabnem i hr Henryk Starzeń-
ski, ziemianin Rutkowski oraz ks. 
Julian Zalewski. Wyrazem zaniepo-
kojenia „Białych” rozwojem sytuacji 
były zjazdy „białej” szlachty radzą-
cej jak zapobiec powstaniu. W cią-
gu roku 1862 odbyły się trzy zjazdy. 
Pierwszy u Władysława Downaro-
wicza we wsi Olszyny pod Łomżą. 
Zjazd wydelegował Wł. Downaro-

wicza do Warszawy w celu zebra-
nia informacji i skonsultowania się 
z tamtejszymi „Białymi”. 

Po powrocie z Warszawy Do-
wnarowicz złożył sprawozdanie ze 
swojej podróży na zjeździe szlachty 
w posiadłości Kazimierza Sewe-
ryna we wsi Bożejewo nad rzeką 
Łojewek. Na tym zjeździe uchwa-
lono ponowne wysłanie delegata do 
Warszawy. Tym razem został nim 
dziedzic majątku w Porytem, Ste-
fan Wołczyński, który po powrocie 
ze stolicy stwierdził, że powstaniu 
nie da się zapobiec. W tej sytuacji 
część szlachty zebranej na trzecim 
z kolei zjeździe u właściciela wsi 
Mały Płock, Pawła Grabowskie-
go, postanowiło przyłączyć się do 
„Czerwonych”.

„Biali” powołali Dyrekcję Kra-
jową, która chciała wynegocjować 
ustępstwa caratu bez sięgania po 
broń. „Czerwoni” natomiast powo-
łali Komitet Miejski, później prze-
mianowany na Komitet Centralny 
Narodowy. 

22 stycznia1863 r., w dniu wy-
buchu powstania, komitet Cen-
tralny ogłosił się Tymczasowym 
Rządem Narodowym i wezwał do 
walki naród Polski, Litwy i Rusi. 
Ogłosił też „Manifest Powstańczy” 
i dekret o uwłaszczeniu chłopów, 
które otwierały możliwość prze-
kształcenia powstania w wojnę lu-
dową.

Władzą terenową stały się ko-
mitety wojewódzkie, na czele któ-
rych stali naczelnicy i komisarze. 
Naczelnikom wojewódzkim pod-
legali naczelnicy powiatowi i miej-
scy. Powiat łomżyński, zgodnie 
z przyjętym w powstaniu planem 
organizacyjnym, dzielił się na pięć 
okręgów, w tym kolneński.

Stawiski od zarania dziejów  
do wielkiej wojny Zenon 

Krajewski

Wynajmę lokal W centrum Łomży, Stary rynek 11. 
tel. 502 734 664 karol tomczyńSki
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Święto Chleba otworzyła dy-
rektor Muzeum Dorota Łapiak 
wraz z gośćmi, poprzez przeła-
manie 6-metrowej chałki upie-
czonej w ciechanowieckiej pie-
karni Kobus. 

- Jesteśmy bardzo dumni 
z Muzeum Rolnictwa w Ciecha-
nowcu. Potrafiło stworzyć tak nie-
zwykłe wydarzenie, będące dzisiaj 
prawdziwą marką. W polskiej 
kulturze chleb ma wyjątkowe 
znaczenie. Symbolizuje światłość, 
mądrość, płodność i gościnność. 
Traktowany jest z szacunkiem, 
jako źródło życia. W wojewódz-
twie podlaskim ta tradycja pięk-
nie się nasyca, dlatego warto ją 
pokazywać i pielęgnować – mówi 
Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa podlaskiego. 

Żniwa to wielki symboliczny 
rytuał,  a nie tylko ciężka praca. 
Zawsze zaczynano żniwa Imie-
niem Pańskim, czyli znakiem 
krzyża. Najważniejszy gospodarz 

we wsi ścinał pierwszą garść zbo-
ża. Dopiero po tym następowało 
żęcie żyta za pomocą sierpów, 
a następnie kos. Po ustawie-
niu związanego w snopy zboża 
w dziesiątki, żniwiarze zaprezen-
towali obrzęd zdobienia prze-
piórki i jej oborania. 

- Pierwszy raz kosę do ręki 
wziąłem 50 lat temu, w gospo-
darstwie mojego ojca. To on 
przekazał mi te tradycje i zwy-
czaje. Trzeba przyznać, że to nie-
zwykle trudna i męcząca praca. 
Dziś to wygląda zupełnie inaczej. 
Niemniej jednak warto sobie 
uświadomić, jak kiedyś wyglą-
dała wieś – tłumaczy Tadeusz 
Wilkowski, który pokazy żniwne 
w Muzeum Rolnictwa im. Ks. 
Krzysztofa Kluka wykonuje od 
1998 roku. 

Następnym punktem prac 
polowych był pokaz młócenia 
zboża młocarnią Warmianka 
MSC-7 z 1984 r. napędzaną lo-
komobilą z 1922 r. firmy HE-
INRICH LANZ z Mannheim. 
Zboże młócone było również 
tradycyjną młocarnią szero-
komłotną SM 1-A z 1959 r. na-
pędzaną silnikiem stacjonarnym 
S-320 z 1964 r. oraz cepami. Na-
stępnie w barwnym korowodzie 
z równianką, chlebem i wieńcem 
dożynkowym udali się do dworu, 
gdzie gospodarze, po uroczystym 
powitaniu, ugościli ich wypra-
wiając dożynki.

- Co roku w sierpniu odwie-
dzamy muzeum. Bardzo lubimy 
atmosferę, która towarzyszy temu 

tradycja i kultura

Chleba naszego powszedniego...
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wydarzeniu. Na Podlaskie Święto 
Chleba przyjeżdżamy głównie ze 
względu na nasze dzieci. Jest to 
dla nich doskonała lekcja tradycji 
i budowania tej lokalnej tożsa-
mości – wyjaśnia pani Karolina, 
mama trojga kilkuletnich chłop-
ców i mieszkanka Ciechanowca.

Z kolei Pan Stefan do Cie-
chanowca przyjechał z Zielonki. 
Przywiodła go perspektywa siel-
skości i niepowtarzalna możli-
wość obcowania z nią. 

- Byłem niegdyś przejazdem 
w Ciechanowcu, ale nigdy nie 
zatrzymywałem się tu na dłużej. 
W tamtym roku kolega opowie-
dział mi o Podlaskim Święcie 
Chleba i postanowiłem, że muszę 
tu przyjechać. My Polacy mamy 
przepiękną kulturę i tradycję. 
A do tego potrafimy być blisko, co 
doskonale czuć podczas tego wy-
darzenia – przyznaje Pan Stefan.  

Forma prezentacji wydarze-
nia przyciąga nie tylko miłośni-
ków folkloru. Wyjątkową i je-
dyną w skali kraju atrakcją jest 
parada zabytkowych ciągników 
i ciągówek z (największej w Pol-
sce) kolekcji. 

W polowym piecu chlebo-
wym przy wiatraku przez cały 
dzień wypiekany był wiejski chleb 
na zakwasie, który, po upiecze-
niu, wszyscy mogli skosztować. 
Tu również można było posłu-
chać o zwyczajach związanych 
z pieczeniem chleba, a zaraz obok 
przez cały dzień trwały warsztaty 
pieczenia chleba, w których chęt-
nie brały udział najmłodsze dzieci.

Uciech dla ciała i ducha pod-
czas święta chleba nie brakowało. 
Od niebagatelnej liczby stoisk 
z pieczywem, serami, wędlina-
mi, miodami oraz rękodziełem 
począwszy, poprzez paradę za-
bytkowych ciągników i lokomo-
bil, na pokazie tradycji żniwnych 
i wypieku chleba skończywszy. 
A wszystko to w przepięknym 
otoczeniu ciechanowieckiego 
skansenu.
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RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

Opera ze 
śpiewaczką 

w roli głównej 
Profesor dr hab. Ewa Iżykowska-Lipiń-
ska powinna zostać dyrektorem Opery 
i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie-
go Centrum Sztuki - zadecydowała 
w czwartek komisja konkursowa, 
która przeprowadziła rozmowy z kan-
dydatami na stanowisko jednej z naj-
ważniejszych instytucji artystycznych 
w województwie podlaskim. 

Jak informuje Izabela Smacz-
na-Jórczykowska, rzecznik 
marszałka województwa, Ewa 
Iżykowska-Lipińska posiada 
niezwykle bogaty życiorys arty-
styczny i zawodowy. Jest śpie-
waczką (sopran, mezzosopran), 
aktorką i reżyserką. Ukończyła 
Akademię Muzyczną im. Fry-
deryka Chopina w Warszawie, 
gdzie studiowała śpiew solowy 
oraz Państwową Wyższą Szkołę 
Teatralną im. A. Zelwerowicza 
w Warszawie, uzyskując dyplom 

z wyróżnieniem. Ukończyła też 
podyplomowe studia zarządzania 
kulturą w strukturach europej-
skich w Polskiej Akademii Nauk.

Jako śpiewaczka pracowa-
ła pod kierunkiem prof. Lidii 
Małachowicz, prof. Kazimiery 
Goławskiej, prof. Ewy Wdowic-
kiej. Kontynuowała swoje studia 
w Accademia Chigiana w Sienie, 
pod kierunkiem Giorgio Fava-
retto oraz Ettore Campogagliani. 
Następnie studiowała w medio-
lańskiej La Scali pod kierunkiem 
Giulietta Simionato, Eduardo 
Muellera, oraz Antonio Tonini. 
Pracowała również pod kierun-
kiem Brigitt Nilson. 

W 1981 r. zadebiutowała na 
scenie La Scali w tytułowej roli 
w operze "Rita" Donizettiego. 
Występowała na scenach kon-
certowych i operowych z wy-
bitnymi polskimi i światowymi 
artystami, współpracowała m.in. 
z Krzysztofem Pendereckim. Do 
jej osiągnięć artystycznych nale-
ży też udział w realizacji opery 
„Manekiny” w Teatrze Wielkim 

w Warszawie, występ jako Tosca 
w operze „Tosca” w Korei Połu-
dniowej. W 2011 roku prof. Iży-
kowska-Lipińska wystąpiła na 
Placu św. Piotra w Rzymie w cza-
sie beatyfikacji Jana Pawła II. 

Prof. Ewa Iżykowska-Li-
pińska jest również laureatką 
wielu krajowych i międzynaro-
dowych konkursów, m.in. Ogól-
nopolskiego Konkursu Muzyki 
K. Szymanowskiego, Belvedere 
w Wiedniu, czy Mozart Compe-
tition w Alessandrii (Włochy). 

Oprócz doświadczenia ar-
tystycznego, prof. Iżykowska-
-Lipińska posiada też doświad-
czenie w  zarządzaniu. W latach 
2005 – 2007 była wicedyrekto-
rem Keimung Fryderyk Chopin 
Academy of Music w Korei Po-
łudniowej. Od 2019 roku kierow-
nik pracowni musicalu Uniwer-
sytetu F. Chopina w Warszawie. 
Jest prezesem Fundacji Arte Eva, 
promującej młode talenty mu-
zyczne, a od 2018 roku organizu-
je konkurs wokalny Viva Calisia 
w w Kaliszu. 

W 2012 roku otrzymała tytuł 
profesora zwyczajnego, a w latach 
2012 – 2016 była prorektorem 
Uniwersytetu Muzycznego F. 
Chopina w Warszawie. W PAN 
prowadzi zajęcia z retoryki i oso-
bowości medialnej. 

Za całokształt swojej pracy 
prof. Iżykowska-Lipińska została 
nagrodzona przez Związek Ar-

tystów Scen Polskich najwyższą 
nagrodą – Arion. W roku 2017 
została uhonorowana srebrną na-
grodą Gloria Artis. 

Kandydaturę prof. Ewy Iży-
kowskiej-Lipińskiej musi za-
twierdzić Zarząd Województwa 
Podlaskiego - dodaje Izabela 
Smaczna-Jórczykowska. 

Rysunki Stanisława Kędzielawskiego określane 
przez wielu, jako wykonane z największą ma-
estrią, potrafią wywołać najbardziej skrajne 
emocje. Artysta ze zwykłej kreski tworzy prze-
strzeń, w której każdy z nas mógłby się zatracić. 
Nie lubi kolorów, bo to właśnie ołówek, tusz 
i węgle pozwalają mu stworzyć tę wielowymia-
rowość.

- Kolor mnie odrobinę denerwu-
je. Dlatego wolę rysować niż malować. 
W mojej twórczości ogromną rolę odgry-
wa obserwacja. Według mnie to połowa 
sukcesu – zdradza Stanisław Kędzielawski. 

Artysta w swojej twórczości inspiruje 
się jednym ze znanych, niezwykle orygi-
nalnych włoskich reżyserów filmowych lat 
60. i 70. ubiegłego wieku, Pier Paolo Paso-
linim. Jak mówi dyrektor galerii, Karolina 
Skłodowska, Kędzielawski nie pierwszy 
raz zachwycił mieszkańców Łomży swo-
imi dziełami.

- Stanisław Kędzielawski jest przy-
jacielem galerii. To już jego kolejna wy-
stawa. Pierwsza odbyła się w 1979 roku, 
jeszcze w Biurze Wystaw Artystycznych, 
które było poprzednikiem obecnej Gale-
rii Sztuki Współczesnej. Potem, co czte-
ry - pięć lat,  wystawiał prace indywi-
dualnie lub z członkami swojej rodziny. 

Miał bardzo dużo wystaw zbiorowych, 
mnóstwo nagród w konkursach środowi-
skowych, a także uczestniczył w licznych 
plenerach. Jest twórcą niezwykle aktyw-
nym nie tylko na polu wystawowym ale 
zajmuje się także grafiką wydawniczą, 
aranżuje wystawy, maluje obrazy. Jest 
pedagogiem.  To prawdziwy omnibus ar-
tystyczny. Ma mnóstwo przyjaciół gdyż 
jest niesamowitym człowiekiem nie tylko 

jako artysta ale również jako osobowość. 
Natomiast sztuka jaką prezentuje nie jest 
łatwa, trzeba się z nią oswoić. Dać pole 
swojej wyobraźni, pozwolić na to niedo-
powiedzenie. Autor bardzo często je sto-
suje pod podobiznami, aktami czy scena-
mi figuralnymi, które nie są kompletnym 
dziełem. Dopiero za tą warstwą kryją się 
te sfery, na których artyście najbardziej 
zależy, czyli duchowa, emocjonalna. Jest 

tu mnóstwo nadrealizmu, mnóstwo aury 
tajemniczości, którą trzeba zgłębić. Nie 
da się tej wystawy obejrzeć jednym rzu-
tem oka –wyjaśnia dyrektor galerii, Ka-
rolina Sokołowska.

Dzieła artysty wywoływały wśród 
oglądających różne odczucia. Jednak to 
właśnie ich prostota i głębia najmocniej 
uderzały w emocje i wewnętrzne przeżycia 
odbiorców.

- Czuję jakieś powiązanie z tymi ry-
sunkami, ponieważ sam właśnie skoń-
czyłem Akademię Sztuk Pięknych i te 
rysunki bardzo mocno przypominają mi 
moje prace, które tworzyłem przed ASP 
i po nim. To jest bardzo personalne. Czu-
ję, jakbym był w pewien sposób związany 
z tymi dziełami. Oglądanie ich było dla 
mnie powrotem do czasów liceum. Poza 
tym są bardzo szczere, nie są przeintelek-
tualizowane, a to jest właśnie to, czego ja 
oczekuję od dzieła. Jestem zachwycony - 
mówi jeden ze zwiedzających.

Wystawę prac Stanisława Kędzie-
lawskiego w Galerii Sztuki Współcze-
snej Muzeum Północno-Mazowieckiego 
w Łomży można oglądać do 29 sierpnia.

NATALIA FARFUŁOWSKA

Tusz, węgiel, ołówek i farby, czyli wystawa Stanisława Kędzielawskiego
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783. 

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

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

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

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

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

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

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

USŁUGI RTV AGD

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

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

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

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

Express szewc. ZMIANA ADRESU, teraz: 
MAŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – FILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

Zespół muzyczny Amor. Zagramy na we-
selu, studniówce, balu okolicznościowym 
i inne imprezy. Tel. 508 637 509. 
www.zespol-amor.dzs.pl 

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzy-
ka romska. Gra, śpiewa i tańczy „Dżudli”. 

Gwarancja dobrej zabawy. 
Tel. 698 621 178.

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

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

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

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

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

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

Zamienię,sprzedam, wynajmę pawi-
lon handlowy 21 m2 przeszklony, trzy 
wejścia wolnostojący przy dworcu PKS 
w Łomży i Siemiatyczach na ziemie rolną 
łąkę, las lub nieużytki. Tel. 600 588 666.

Sprzedam mieszkanie 51,2 m2 II piętro 
w bloku przy ul. Sadowej 4 w Łomży. 
Urządzone komfortowo, gotowe do za-
mieszkania. Tel. 664 964 548.

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

Gęsie pierze Sprzedam. Tel. 295 940 275.

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

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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

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

ZDROWIE I URODA

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

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

PRACA

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

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

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

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

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

Umowa o pracę. Tel. 690 999 699.

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

lub klinikaceutica@gmail.com

GABINET TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ. 
UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 

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

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

tel. 503 010 038
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Nie milkną echa nieprawdopodob-
nego pojedynku Adama Kownackie-
go z Chrisem Arreolą. Obaj bokserzy 
w otwartej wojnie (ale w bardzo przy-
jacielskiej atmosferze) zadali sobie 
wzajemnie rekordową w wadze cięż-
kiej liczbę ciosów. Pochodzący z Ko-
narzyc „Babyface” wygrał na punkty, 
ale przede wszystkim udowodnił, 
że jest już magnesem dla widzów 
i marketingowców. Jego wejście do 
ringu gwarantuje bowiem emocje. To 
ogromny atut, aby realnie planować 
walkę o mistrzowski pas.

O pas już w tym roku?
Wygrana z mocnym i wy-

trwałym Chrisem Arreolą nie-
wiele zmieniła w rankingowej 
pozycji Adama Kownackiego, 
choć poprawiła jego rejestr. Ma 
teraz 20 wygranych zawodo-
wych walk i nadal żadnej porażki. 
Awansował w rankingu IBF na 
trzecie miejsce, ale wydaje się, że 
będzie musiał nieco poczekać na 
swoją szansę. Mistrzem tej fede-
racji jest obecnie Andy Ruiz Jr. 
Pierwszym pretendentem w tym 
zestawieniu jest Bułgar Kubrat 
Pulew. Drugie miejsce nie jest 
zajęte, a trzecie ma Adam Kow-
nacki. Dopiero za nim są np. 
Anthony Joshua, Tyson Fury czy 
Luis Ortiz. 

„Choreografia” jaką jednak 
prezentują główne organizacje 
boksu zawodowego,  promotorzy 
poszczególnych pięściarzy oraz 
telewizje i inne podmioty decy-
dujące o finansowych warunkach 
walk, potrafi być zupełnie zaska-
kująca. Tak naprawdę bowiem 
cały świat z napięciem oczekuje 
przede wszystkim   rewanżu Ruiz 
– Joshua, a nie pojedynku Ruiza 
z Pulewem. I to może się okazać 
decydujące. Także z punktu wi-
dzenia Andy’ego Ruiza, niespo-
dziewanego mistrza, który zna-
lazł się we właściwym czasie i we 
właściwym miejscu, aby prze-
wrócić absolutnego faworyta. Na 
miejscu Meksykanina mógł być 
w tamtej walce Adam Kownacki, 
ale akurat nie był w odpowiedniej 
fazie przygotowań i nie przyjął 
propozycji.

Tak więc najpierw musi się 
w IBF rozstrzygnąć kto z trój-
ki Ruiz, Joshua, Pulew założy 
mistrzowski pas zanim o swoją 
szansę będzie mógł upomnieć się 
„Babyface”.

Teoretycznie bliżej miałby 
Adam Kownacki do pasa fede-
racji WBC, który nosi Deontay 
Wilder. Zresztą zaraz po walce 
z Arreolą Polak przysiadł się do 
Wildera komentującego starcie 
dla jednej z telewizji i pół żartem, 
pół serio zapowiedział: Idę po 
Ciebie.

W tym samym czasie jed-
nak informację o swojej walce 
9 listopada z Wilderem opubli-
kował Luis Ortiz (w rankingu 
IBF dopiero na 9. miejscu wśród  
pretendentów). Komentatorzy 
zwracają jednak uwagę, że ofi-
cjalnego potwierdzenia tego star-
cia nie ma, a Kubańczyk (40 lat) 
ma jakieś problemy medyczne. 
Gdyby ta perspektywa się roz-
wiała, prawdopodobne byłoby 
zaproszenie do ringu dla Adama 
Kownackiego. Jeden ze znanych 
menedżerów bokserskich już 
zresztą podczas walki z Areolą 
mówił polskim komentatorom, 
aby „Babyface” solidnie odpoczął, 
ale żeby nie wypadał z cyklu tre-
ningowego, bo może pojawić się 
niespodziewana szansa.

Czy jednak nasz konarzyc-
ko – łomżyński „ziomek” będzie 
gotowy po straszliwej młócce 
z Arreolą? Zawsze powtarza, że 
potrzebuje na przygotowania 
12 tygodni. I tyle, mniej więcej, 
miałby do 9 listopada, ale… 

Adama Kownackiego zapytał 
o to Mateusz Hencel z portalu 
WP Sportowe Fakty:        

- Doszły do Polski infor-
macje, że może jednak tego od-
poczynku nie należy robić zbyt 
długiego i niedługo mogą paść 
konkretne propozycje.

- Zobaczymy, ja chcę przede 
wszystkim teraz odpocząć, po-
nieważ zdrowie jest najważniej-
sze. Do końca miesiąca na pewno 
nie będę boksował. Oczywiście 
będę ćwiczył, będę uważał co 
jem, ale po takiej walce, po tylu 
ciosach, z całą pewnością odpo-
czynek jest potrzebny.

2020?
Entuzjastą szybkiej wal-

ki o tytuł nie jest też menedżer 
Adama Kownackiego Keith 
Connolly. 

– Chciałbym zobaczyć go 
jeszcze w dwóch walkach. Oby 
wygrał je łatwiej niż z Arreolą 
– oznajmił Keith Connolly. Me-
nedżer Polaka stwierdził, że do 
starcia z Wilderem może dojść 
pod koniec 2020 roku. „Babyfa-
ce” zapewnia, że ma nad czym 
pracować i może prezentować się 
lepiej.

– Odpoczynek, a potem dwie 
walki ze słabszymi rywalami. 
Takie, by nie zardzewieć, pozo-
stać w grze i jak najlepiej przy-
gotować się do najważniejszego 
pojedynku – powiedział Adam 
w TVP Sport.

Sportowe portale spekulują 
czy Kownacki powinien jednak 
wykorzystać ewentualną szansę: 
jako „koło ratunkowe” za Ortiza 
mógłby podbijać stawkę i wy-
walczyć satysfakcjonującą sied-
miocyfrową sumę w dolarach za 
listopadowe starcie z Wilderem, 
ale może lepiej za czekać na to, 
co wydarzy się w rewanżu Ruiza 
z Joshuą?  - czytamy w onet.pl. 

Ringowa otoczka
Adam Kownacki i ludzie 

z jego otoczenia będą musieli so-
bie odpowiedzieć: co  dalej? Na 
razie jednak bokser odpoczywa 
i jest rozrywany przez media.

Na drugi dzień po walce 
z Arreolą rozmawiał z nim An-
drzej Kostyra, który komentował 
starcie dla Polsatu. „Babyface” 
zaczynał w ciemnych okularach, 
ale w trakcie uchylił jej i pokazał 

mocno podbite oko. Nie narzekał 
jednak na zdrowie.

W Radiu RAMPA opowie-
dział z kolei o pewnym wydarze-
niu w czasie walki z Arreolą:       

„Po 9. rundzie mój kochany 
brat chciał mnie zmotywować 
i powiedzieć "Adam, Justyna jest 
w ciąży, syn ci się niedługo rodzi", 
ale jego polski jest słabszy niż 
mój i wyszło "Adam, Justyna ro-
dzi". Zdziwiłem się, z tyłu głowy 
miałem, że to jeszcze trzy rundy, 
że nie mogę się od razu wystrze-
lać, bo sam mogę zostać znokau-
towany. Ostatecznie walczyłem 
dalej, ale miałem nadzieję, że ktoś 
się zajmie Justyną – stwierdził 

Adam Kownacki w rozmowie 
z Radiem RAMPA. Na początku 
stycznia Polak pokonał Geralda 
Washingtona po nokaucie już 
w drugiej rundzie i po tej walce 
przekazał kibicom wiadomość 
o ciąży jego żony i stwierdził, że 
"nie chciał, by żona się stresowa-
ła, dlatego tak szybko skończył 
ten pojedynek". Synpięściarza ma 
urodzić się pod koniec sierpnia 
i będzie miał na imię Kazimierz.

„Babyface” odniósł się także 
do mocno dyskutowanej sprawy 
swojej wagi.     

Mateusz Hencel: - „A co z tą 
wagą? Podczas oficjalnego waże-
nia było 120,7 kg, najwięcej w ka-
rierze. To nie było zbyt dużo?

Adam Kownacki: - Sądzę, że 
trochę zaspałem. Na początku 
tygodnia przed walką ważyłem 
trochę więcej i chciałem tę wagę 
zbić. Wiem, że to mnie "zmuli-
ło" i odwodniło. Gdybym pod-
trzymał wagę taką, jaką miałem, 
jakieś 2-3 kilogramy więcej, to 
byłoby jeszcze lepiej z mojej stro-
ny. A tak się trochę odwodniłem 
i niestety było gorzej przez to, że 
chciałem mieć super wagę. Przed 
walką robiłem więcej ciężarów, 
przybyło trochę masy mięśnio-
wej, co było zresztą widać. Mia-
łem większą klatkę, szersze bar-
ki i te mięśnie też swoje ważą 
i może z tych powodów właśnie 
było, jak było.

Myśli pan o tym, aby jednak 
do kolejnych walk zrzucić trochę 
tych kilogramów?

Tak, myślę, że moja idealna 
waga to około 113-115 kilogra-
mów. Zobaczymy jednak jak to 
się ułoży. Teraz jednak odpoczy-
nek jest najważniejszy.

Adam Kownacki. Droga do mistrzostwa
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ŁKS buduje się 
od nowa

Piłkarze Łomżyńskiego Klubu Spor-
towego od wyjazdowego remisu 2:2 
z MOSP Białystok rozpoczęli zmagania 
w IV lidze. Spadek z III ligi dla zasłu-
żonego klubu oznacza konieczność 
nowego zdefiniowania  miejsca, jakie 
powinien zajmować na piłkarskiej 
mapie regionu i kraju.

 Obecnie ŁKS występuje 
w klasie rozgrywkowej, w której 
grają drużyny z województwa 
podlaskiego. Jak podaje Urząd 
Miejski, "niemożliwe stało się 
w tym roku wsparcie klubu środ-
kami w ramach promocji miasta". 
W ubiegłym roku była to kwota 
250 tys. zł.

Zespół w nowym sezonie bu-
dowany jest w większości z mło-
dych zawodników z Łomży oraz 
najbliższego regionu. Chcąc za-
trzymać uczących się młodych 
piłkarzy w naszym mieście oraz 
zachęcić ich do łączenia edukacji 
z uprawianiem sportu, z inicjaty-
wy prezydenta Mariusza Chrza-

nowskiego do Rady Miejskiej 
skierowany został wniosek w spra-
wie włączenia młodych zawodni-
ków ŁKS-u, którzy uczą się lub 
studiują, do programu miejskich 
stypendiów. Prezydent zamierza 
zabezpieczyć na ten cel środki na 
ufundowania jedenastu miesięcz-
nych stypendiów w kwocie 500 
zł, które piłkarze otrzymywaliby 
przez okres dwunastu miesięcy. 

- Mamy nadzieję, że zachęci 
to naszych piłkarzy do kontynu-
owania swojej piłkarskiej przy-
gody z Łomżyńskim Klubem 
Sportowym i pozwoli pogodzić 
edukację ze sportowym rozwo-
jem swojej pasji – mówi pre-
zydent Mariusz Chrzanowski 
podkreślając, że piłka nożna ma 
niezwykle istotne znaczenie nie 
tylko w lokalnej społeczności, ale 
też w skali kraju, o czym świad-
czą działania i środki finansowe 
podejmowane przez polski rząd 
czy spółki Skarbu Państwa. 

Przypomina też, że z bu-
dżetu miasta przekazywane są 
ogromne środki na zapewnienie 
dzieciom i młodzieży jak najlep-
szych warunków do uprawiania 
tej dyscypliny sportu. W tym celu 
Młodzieżowy ŁKS w ubiegłym 
roku otrzymał prawie 140 tys. zł, 
a w bieżącym roku jest to aż 250 
tys. zł. 

- Dlatego ważne jest, aby 
młodzi piłkarze przechodzą-
cy z wieku juniora do seniora, 
przez lata rozwijający swoją 
pasję w drużynach młodzieżo-
wych, mieli możliwość dalszego 
rozwoju i gry w piłkę w swo-
im rodzinnym mieście. Jestem 
przekonany, że budowanie 
Łomżyńskiego Klubu Sporto-
wego w oparciu o wychowan-
ków, może w niedalekiej przy-
szłości przysłużyć się klubowi 
i pozwoli powrócić na poziom 
co najmniej III ligi – tłumaczy 
prezydent Mariusz Chrzanow-

ski. Dodaje, że w przypadku 
awansu do wyższej klasy roz-
grywkowej, stypendia przyzna-
wane piłkarzom przez miasto 
mogą ulec zwiększeniu.   

***
Jak informuje na swoje stro-

nie ŁKS, kadrę zespołu tworzą 
obecnie przede wszystkim za-
wodnicy z Łomży i regionu:

Bramkarze:  Bartosz Długo-
łęcki, Zbigniew Lichomski

Zawodnicy z pola:  Krystian 
Pawczyński, Wiktor Walczak, 
Reinaldo Melao, Konrad Adam-
czyk, Robert Speichler, Daniel 
Kacprzyk, Przemysław Milewski, 
Bartek Bojar, Tomasz Brzozow-
ski, Dawid Pastorczyk, Łukasz 
Korzeniecki, Krystian Boguski, 
Jakub Kotowski, Mateusz Mści-
wujewski, Maciej Listowski, Mi-
chał Pardo, Filip Dojlida.

Sztab szkoleniowy tworzą: 
Robert Speichler oraz Andrej 
Radchenko.

Terminarz domowych me-
czów ŁKS 1926 Łomża w run-
dzie jesiennej czwartej ligi sezo-
nu 2019/2020:

23.08.2019, g. 17:30 – ŁKS 
Łomża – Wissa Szczuczyn

7.09.2019, g. 16:00 – ŁKS 
Łomża – Jagiellonia II Białystok

22.09.2019, g. 16:00 – ŁKS 
Łomża – Dąb Dąbrowa Biało-
stocka

5.10.2019, g. 15:00 – ŁKS 
Łomża – KS Michałowo

19.10.2019, g. 15:00 – ŁKS 
Łomża – Krypnianka Krypno

3.11.2019, g. 13:00 – ŁKS 
Łomża – Sparta Szepietowo

16.11.2019, g. 13:00 – ŁKS 
Łomża – Promień Mońki

Wyjazdowe mecze ŁKS roze-
gra kolejno z :Biebrza Goniądz, 
Turem Bielsk Podlaski, Hetma-
nem Białystok, Cresovią Siemia-
tycze, Sokołem 1946 Sokółka, 
Spartą Augustów i Warmią Gra-
jewo.  
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