
Na wniosek prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego Rada Miejska Łomży 
przyjęła uchwały dotyczące szczepień 
ochronnych przeciwko grypie dla 
osób od 60. roku życia oraz bezpłat-
nej komunikacji miejskiej dla dzieci 
i młodzieży uczęszczających do łom-
żyńskich szkół. W uchwale został także 
podniesiony wiek bezpłatnych prze-
jazdów dla wszystkich dzieci z 4 do 7 
lat. To tylko pozornie odległe od siebie 
sprawy. Obie bowiem oznaczają, że 
Łomża  staje się miastem zaspokaja-
jącym w coraz większym zakresie po-
trzeby  zgłaszane przez mieszkańców.

- Chciałbym podkreślić, że są 
to dwa kluczowe projekty, reali-
zację których obiecałem miesz-
kańcom Łomży podczas ubie-
głorocznej kampanii wyborczej 

–mówi prezydent miasta Ma-
riusz Chrzanowski.     

          
Zdrowie

Przygotowania do wprowa-
dzenia bezpłatnych szczepio-
nek dla starszych mieszkańców 
Łomży trwały od wielu miesię-
cy. Najważniejszym elementem 
stało się uzyskanie od preze-
sa Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji po-
zytywnej opinii w sprawie „Pro-
gramu szczepień ochronnych 
przeciwko grypie dla mieszkań-
ców Łomży po 60 roku życia na 
lata 2019-2020”.

To dało prezydentowi 
Mariuszowi Chrzanowskie-
mu podstawę, aby zwrócić się 

do Rady Miejskiej o przyję-
cie uchwały w tej sprawie oraz 
o zabezpieczenie w budżecie 
miasta odpowiednich  środków 
na realizację profilaktycznego 
Programu dla seniorów.

Jak wyjaśnia Urząd Miejski, 
przedmiotem wydanej przez 
AOTMiT opinii jest projekt 
programu polityki zdrowotnej 
dotyczący profilaktyki grypy 
w Łomży. Jego uczestnikiem 
może być osoba, która jest 
mieszkańcem Miasta Łomża 
w wieku 60+ i posiada Łomżyń-
ską Kartę Seniora. To obecnie 
około 5 tysięcy osób. Na liście 
przywilejów związanych z Kartą  
od 1 listopada 2017 roku jest m. 
in. możliwość korzystania z bez-

płatnych przejazdów komunika-
cją miejską. Teraz dochodzi tak-
że uprawnienie do bezpłatnych 
szczepień przeciwko grypie. 
Ich wykonywanie rozpocznie 
się w październiku, czyli w do-
brym terminie, aby osoby, które  

zechcą skorzystać, uzyskały od-
porność w okresie największego 
zagrożenia chorobą. 

- Uważam, że samorząd 
powinien dbać o tę grupę spo-

O szansach na lepszą jakość kształ-
cenia w czteroletnich liceach i pię-
cioletnich technikach, planowanych 
podwyżkach nauczycielskich płac i pa-
triotyzmie nierozłącznie związanym 
z polską szkołą mówił m.in. minister 
edukacji Dariusz Piontkowski. 

Wiele miejscowości kra-
ju chciało go tego dnia gościć, 
ale zdecydował się na pozostac 
w województwie podlaskim. 
Najpierw był w Wysokiem 
Mazowieckiem, gdzie nie było 
wiosną strajku nauczycieli. 
Wczesnym popołudniem przy-
jechał także do Jedwabnego 
w powiecie łomżyńskim. Bur-
mistrz Adam Niebrzydowski 
i samorząd zdecydował tam 
o reaktywowaniu po kilku latach 
przerwy liceum ogólnokształcą-
cego, ale ministra przyjmowała 
gorąca cała społeczność Ze-
społu Szkół Samorządowych. 
Choć ponadprzeciętnie wysoki 
Dariusz Pintkowski musiał się 
trochę nagimnastykować, aby 
porozmawiać z najmłodszymi 
uczniami podstawówki i wręczyć 
im prezenty od IPN. Wicemar-
szałek Marek Olbryś obdarował 
z kolei jedwabieńskich uczniów 

sprzętem sportowym i zapowie-
dział, że będzie to robić cześciej, 
jeżeli pojawią się sukcesy.

Nauczycielom „prezenty” mi-
nister Dariusz Piontkowski za-
powiedział: 10% podwyżki płac 

terez i kolejne 6% w przyszłym 
roku. A uczniom przypomniał.

- Pamiętajcie o dacie 1 wrze-
śnia. Wy na szczęście nie musicie 
tęsknić, aby uczyć się w polskiej 
szkole, ale wielu dzieciom wtedy 

i późniejszych latach nie było to 
dane – stwierdził.

Łomżyńskie inauguracje 
z udziałem wicemarszałka Mar-
ka Olbrysia także miały swoją 
specyfikę. Zespół Szkół Specjal-

nych np. w znacznej części prze-
niósł się z ulicy Nowogrodzkiej 
na Skłodowskiej-Curie do daw-
nej szkoły „Drzewnej” (wcześniej 
była to SP 3). 

Zespół Szkół Weteryna-
ryjnych i Ogólnokształcących 
kierowany przez dyrektor Bo-
gumiłę Olbryś stoi z kolei przed 
nowymi dla siebie wyzwaniami: 
rekordowa liczba klas i uczniów, 
dwa wielkie programy, dzięki 
którym młodzież uzyska nowe 
kwalifikacje. A prezentem dla 
uczniów stała tam sala pozna-
wania zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. I sprzęt 
sportowy od wicemarszałka 
Marka Olbrysia.        

- Was, nauczyciele proszę: ko-
chajcie uczniów. Sprawcie, aby 
im urosły skrzydła – apelowała 
w „Wecie” poseł Bernadeta Kry-
nicka.

Redakcja Tygodnika Narew 
podpisuje się pod tym w pełni. 
Uczniowie, wzbijajcie się wysoko 
ze swoją wiedzą i talentami!   
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Dokończenie na str. 3

Zaczynacie rok szkolny,  
niech Wam urosną skrzydła...

Minister edukacji Dariusz Piontkowski i najmłodsze pokolenie uczniów z Jedwabnego

Polityka senioralna to jeden z priorytetów prezydenta Mariusza Chrzanowskiego

Zdrowie dla seniorów, bezpłatny transport  
dla uczniów. Miasto spełnionych oczekiwań
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Nie będzie "rzucania kostką" czy 
"losowania". Mniejsze miasta, które 
chciałyby  realnie skorzystać z progra-
mu Miasto Plus, a przede wszystkim 
zostać siedzibą którejś z centralnych 
instytucji, będą musiały wykazać, że 
mają potencjał i spełniają kryteria. 
Goszcząca w Łomży Jadwiga Emi-
lewicz, minister przedsiębiorczości 
i technologii, wyraźnie zapowiedzia-
ła, że o wejście do "pierwszej ligi" 
miast z dodatkowymi szansami roz-
wojowymi trzeba się będzie postarać.

- Program Miasto Plus to 
program wsparcia rozwojowe-
go dla miast wojewódzkich., dla 
miast, które utraciły status woje-
wódzkich po reformie roku 1997, 
ale także miast powiatowych. To 
jest dalsza realizacja strategii na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, 
z którego może czerpać w równy 
sposób nie tylko stolica, ale tak-
że inne miasta. Przypomnijmy, 
że mamy kilkadziesiąt ośrodków 
akademickich - powiedziała mi-
nister podczas spotkania z samo-
rządowcami i przedsiębiorcami 
w restauracji "Amadeus" 

Jak wyjaśniła Miasto Plus to 
kilka komponentów. Są to np. in-
strumenty proinwestycyjne (spe-
cjalne fundusze, długoterminowe 
pożyczki). Kolejny to  "czyste 
powietrze", czyli m. in. promocja 
i wspieranie rozwoju fotowoltaiki  

- Na którą już teraz dostar-
czyliśmy odbiorcom  indywidu-

alnym ulgi w PIT-ach. To także 
dobry, korzystny system rozli-
czania przez prosumenta prądu 
oddawanego do sieci dystrybu-
cyjnej, czyli: produkuję prąd na 
własne potrzeby a nadwyżkę od-
daję do sieci aby za bardzo niską 
cenę kupić go wtedy, gdy słońce 
nie świeci - tłumaczyła Jadwiga 
Emilewicz.

Trzeci komponent budzi 
w Łomż największe nadzieje 
i emocje. To deglomeracja, czyli 
przenoszenie funkcji centralnych 
ze stolicy do innych miast. 

- Funkcji, czyli mówiąc 
wprost, urzędów  centralnych, 
które dzisiaj są skoncentrowane 
w Warszawie, a z całą pewnością 
wcale nie muszą tam być.  jak po-
kazuje raport, który został przy-
gotowany na zlecenie mojego mi-
nisterstwa, Polska jest państwem 

z taką strukturą osadniczą, która 
doskonale nadaje się do tego, aby 
znaczna część tych urzędów mo-
gła znaleźć swoje siedziby poza 
Warszawą. Dlaczego? Dlatego, 
że mamy ośrodki akademickie, 
że mamy coraz lepszą siatkę ko-
munikacyjną i dlatego, że coraz 
więcej usług  tych instytucji nie 
wymaga bezpośredniego kontak-
tu z petentem. Takie przeniesie-
nie ma korzyści dwustronne. Dla 
miasta, do którego zostają prze-
niesione instytucje to atrakcyjne, 
a dodatkowo prestiżowe i nieźle 
płatne możliwości zatrudnienia 
dla specjalistów. Dla administra-
cji publicznej - powiedzmy to 
otwarcie - to obniżenie kosztów 
funkcjonowania. To oczywiście 
nie przypadkowa selekcja czy rzut 
kostką, która wskaże gdzie urząd 
ma się znaleźć. Są pewne kryte-

ria. Takie miejsce musi spełnić 
kilkanaście ważnych warunków, 
np.: komunikacyjnych czy zwią-
zanych z bazą edukacyjną. Naj-
częściej chodzi o absolwentów 
szkół wyższych, czyli konkretne, 
specyficzne kadry. Jakie to kry-
teria? Zachęcam do odwiedze-
nia specjalnej strony o programie 
Miasto Plus. Tam włodarze mogą 
wypełnić formularz, który wska-
zuje czy te kryteria miasto speł-
nia. My jednocześnie w Warsza-
wie prowadzimy wstępny audyt 
instytucji, które przedstawiliśmy 
w raporcie, aby zdecydować któ-
re z nich sukcesywnie będziemy 
mogli przeprowadzać. Myślę, że 
w województwie, w którym się 
znajdujemy w perspektywie naj-
bliższych lat kilka takich insty-
tucji będzie mogło znaleźć swoje 
siedziby - wyjaśniała minister Ja-
dwiga Emilewicz.

Czy jest w tym miejsce dla 
Łomży?  

- To trudne pytanie. Za-
cznijmy od sprawdzenia na ile 
Łomża spełnia kryteria, które są 
niezbędne. Słyszałem że marze-
niem wielu tutaj osób jest agen-
cja rolnicza. Będziemy o tym 
rozmawiać...  Najpierw jednak 
niech lokalne społeczności po-
każą, że mają ku temu potencjał, 
a następnie my zajmiemy się 
analizą. Należy w tej sprawie roz-
mawiać z samą agencją, a przede 
wszystkim z ministrem rolnic-
twa - stwierdziła odpowiadając 
na pytania dziennikarzy szefowa 
resortu przedsiębiorczości. 

W łomżyńskim spotkaniu to-
warzyszyli jej m. in. Adam Bana-
szak, wiceprezes Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 
regionalni czołowi  przedstawi-
ciele sojuszniczego dla PiS Po-
rozumienia Jarosława Gowina: 
poseł Jacek Żalek, wicemarszałek 
województwa podlaskiego Sta-
nisław Derehajło, wicedyrektor 
regionalnego oddziału ARiMR 
Marcin Sekściński, prezydent 
Łomzy Mariusz Chrzanowski 
i Dariusz Brakoniecki kierujący 
MPGKiM.  

- Mam szczególny tytuł, aby 
zabiegać o sprawy Łomży. Tutaj 
jest mój rodziny dom. Mój dzia-
dek zakładał pierwszy sąd po 
wojnie, a pradziadek Władysław 
Żalek prowadził pierwszy sklep 
tzw. kolonialny, czyli rodzaj deli-
katesów. Sto lat temu, po odzyska-
niu niepodległości został radnym 
w Łomży. Podziękowałem pani 
minister za przyjazd i przywie-
zienie projektu, który może być 
dedykowany Łomży. Ten projekt, 
o którym mówi minister Jadwiga 
Emilewicz, to szansa, że osoby 
zmuszone dotąd do podróżowa-
nia do Białegostoku czy War-
szawy, mogłyby znaleźć dobrą 
pracę w Łomży. Leży mi bardzo 
na sercu, aby ośrodek z takimi 
tradycjami , jeden z historycznie 
najważniejszych na Mazowszu, 
nie był dyskryminowany. Nie po-
zwólmy na to, aby postrzegano 
nas jak peryferie, tylko dlatego, że 
jesteśmy na granicy Unii Europej-
skiej. To nasze okno do eksporto-
wania możliwości, które często są 
na razie uśpione. Program, z któ-
rym przyjechała minister Jadwiga 
Emilewicz jest właśnie możliwo-
ścią obudzenia tego potencjału 
drzemiącego w małych ośrodkach 
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MPGKiM ZB w Łomży ogłasza 
przetarg nieograniczony w formie 

konkursu ofert na najem lokali 
użytkowych przy ulicy Wojska 

Polskiego 25, Dworna 13. Więcej 
informacji na stronie internetowej 

https://bip-lomza.pl/mpgkim/  
w zakładce „Lokale użytkowe”.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz w Łomży opowiadała o programie Miasto Plus

Łomża Plus? Obudzić drzemiący potencjał
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Lewica też idzie na wybory 

Przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferen-
cja prasowa Lewicy (Razem, Wiosna i SLD) dotycząca rejestracji listy wyborczej 
w województwie podlaskim. Komunikat przekazał mediom komitet wyborczy.  

Konferencję rozpoczęła Katarzyna Rosińska, 3 na liście Lewicy 
(Razem).

– Ostatnie dni były dla nas bardzo intensywne. Zbieraliśmy pod-
pisy poparcia pod listą Lewicy w całym województwie, co było wspa-
niałą okazją do rozmów z wyborcami. Wiele osób mówiło nam przy 
okazji jak bardzo cieszy się, że w końcu będzie mogło zagłosować na 
silną lewicową listę, zamiast kolejny raz wybierać mniejsze zło. 

"Jedynka" listy, Paweł Krutul (Wiosna), pochwalił się liczbą zebra-
nych podpisów. 

- Zebraliśmy blisko 11 000 podpisów, ponad dwukrotność wy-
maganej ich ilości do zarejestrowania listy kandydatów i kandy-
datek. Dobitnie pokazuje to, jak bardzo mieszkańcy i mieszkanki 
wpierają Lewicę i wyczekują jej startu w zbliżających się wyborach. 
Entuzjastyczne reakcje podpisujących się nam osób to dla nas bar-
dzo dobry sygnał, który zwiastuje dobry wynik w zbliżających się 
wyborach. 

Tomasz Mańczuk, pozycja 5. Lewicy (SLD) pochwalił kształt li-
sty. – Udało nam się osiągnąć parytet płci w pierwszej dziesiątce listy 
i możliwie zbliżyć się do niego na całej liście. Rozmowy pomiędzy 
osobami z trzech najsilniejszych ugrupowań tworzących Lewicę prze-
biegły w przyjaznej atmosferze. Cieszę się, że bez problemów udało 
nam się dojść do porozumienia. Cała lista kandydatów zostanie ofi-
cjalnie zaprezentowana w przyszłym tygodniu – dodała 

Poseł Lech Kołakowski uruchomił in-
folinię interwencyjną. Chce skutecz-
niej pomagać ludziom. To pierwsza 
taka inicjatywa w naszym regionie! 

Kandydat Prawa i Sprawie-
dliwości do Sejmu, Lech Antoni 
Kołakowski, zaprasza do korzy-
stania z uruchomionego właśnie 
numeru interwencyjnego, pod 
którym można zgłaszać wszyst-
kie sprawy, zgłoszenia, prośby 
o interwencje oraz dzielić się opi-
niami. Zapewniam, że odpowiem 
na każde zgłoszenie – deklaruje 
parlamentarzysta 

- Od wielu lat zajmuję się 

pracą na rzecz polepszenie jako-
ści życia w naszym regionie. Uda-
ło mi się doprowadzić do tego, że 
Łomża zyska szybkie połączenie 
kolejowe z Warszawą. Wiem 
jednak, jak istotne są sprawy 
codzienne, lokalne, bliskie nam 
wszystkim. Dlatego chcę uła-
twić kontakt ze mną wszystkim 
mieszkańcom. I zachęcam do 
podzielenia się ze mną sprawami, 
opiniami oraz informacjami, któ-
re są dla nas ważne – dodaje poseł 
Lech Antoni Kołakowski. 

Infolinia Kołakowskiego to 
pierwsza taka inicjatywa w na-

szym regionie. Poseł kandyduje 
z siódmego miejsca na listach 
PiS. Dlatego też w numerze in-
folinii znajdują się siódemki.

- Do mojego biura poselskie-
go zgłasza się bardzo wiele osób, 
ale nie każdy może tu przecież 
osobiście przyjechać. Zamierzam 
odpowiedzieć na każde zgłosze-
nie. Sprawy mieszkańców zawsze 
były, są i będą dla mnie najważ-
niejsze. Jestem zawsze blisko lu-
dzi - mówi Lech Antoni Koła-
kowski.

Numer infolinii to (86) 223 
72 75, czynny jest całą dobę.

łeczną, dlatego do już podjętych 
działań dołączamy również kwe-
stie zdrowotne – wyjaśnia prezy-
dent Mariusz Chrzanowski.

Realizację Programu przewi-
duje się na lata 2019-2020. Jego 
finansowanie będzie w całości 
pochodziło z budżetu miasta. 
W tym roku zapisane na ten cel 
zostało 80 tysięcy złotych. 

Według Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO) co roku 
na świecie na grypę choruje od 
330 milionów do 1,6 miliarda 
ludzi. W Polsce przypadki za-
chorowań liczone są w milionach  
Największa zapadalność dotyka 
zwykle dzieci i nastolatków oraz 
w grupie osób starszych.

Aby zapobiegać grypie i jej 
powikłaniom co roku na począt-
ku jesieni na rynku pojawiają się 
szczepionki o zaktualizowanym 
składzie, a placówki medyczne 
promują profilaktykę grypową. 
„Główny Inspektorat Sanitarny 
od kilku lat bierze udział w akcji 

szczepień. Korzysta z nich kie-
rownictwo Głównego Inspekto-
ratu Sanitarnego z rodzinami. 

Przeciw grypie zaszczepili 
się także m.in.: członkowie Rady 
Sanitarno - Epidemiologicznej, 
przedstawiciele Policji, Krajo-
wej Administracji Skarbowej, 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych  i Administracji oraz Biura 
do spraw Substancji Chemicz-
nych” czytamy na stronie Głów-
nego Inspektora Sanitarnego. 

Komunikacja
- Bezpłatne przejazdy dla 

wszystkich lub pewnych grup 
mieszkańców stają się standar-
dem usług miejskich świadczo-
nych przez samorządy - uważa 
prezydent Mariusz Chrzanowski. 
W jego ocenie, w Łomży możli-
we będzie wprowadzenia całko-

wicie bezpłatnej komunikacja dla 
wszystkich mieszkańców, ale po 
przekształceniach w MPK.

Od października bezpłatnie 
podróżować będą miejskimi au-
tobusami dzieci do lat 7 na pod-
stawie oświadczenia rodziców lub 
opiekunów (na wszelki wypadek 
dobrze jest mieć ze sobą dokument 
potwierdzający wiek dziecka). Jesz-
cze bardziej rewolucyjna jest druga 
zaproponowana przez prezyden-
ta zmiana przyjęta bez sprzeci-
wów przez radnych: bezpłatne 
będą od października  przejazdy 
dla uczniów szkół podstawowych 
i średnich do 22 roku życia na pod-
stawie ważnej legitymacji szkolnej. 

Jest  jeden warunek: przywilej 
obowiązywać będzie tylko w gra-
nicach administracyjnych miasta. 
Czy zostanie rozszerzony, np. na 
młodzież dojeżdżającą z oko-

lic do łomżyńskich szkół, zależy 
od burmistrza Nowogrodu oraz 
wójtów gmin Łomża i Piątnica.   

Jak dotąd z bezpłatnych prze-
wozów mogły korzystać  w Łom-
ży tylko dzieci najmniejsze (do  4 
lat) oraz niepełnosprawne, nie 
licząc innych grup uprzywilejo-
wanych wśród dorosłych.  

- Jest to kolejny krok w kierun-
ku objęcia jak największej grupy 
osób do bezpłatnych przejazdów 
środkami komunikacji miejskiej 
w Łomży, zgodnie z postulata-
mi mieszkańców naszego miasta 
– uzasadnia prezydent Mariusz 
Chrzanowski swoją inicjatywę.  

Jak dodaje, do wprowadzenia 
bezpłatnych przejazdów komu-
nikacją miejską dla wszystkich 
mieszkańców niezbędne jest 
przekształcenie MPK z zakła-
du budżetowego w spółkę prawa 

handlowego. To otworzy nowe 
możliwości pozyskiwania fun-
duszy na jej funkcjonowanie. Od 
kwietnia tego roku  samorządo-
wy zakład budżetowy MPK jest 
w stanie likwidacji w celu zawią-
zania spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością. Jej utworzenie ma 
nastąpić z początkiem 2020 roku.

Wśród uzasadnień obu pro-
jektów najważniejszy jest przekaz 
o realizacji społecznych projek-
tów ważnych dla mieszkańców. 
Są jednak jeszcze inne ważne 
argumenty. W przypadku bez-
płatnych szczepionek są to cho-
ciażby ekonomiczne i organiza-
cyjne konsekwencje dla systemu 
ochrony zdrowia. Mniej chorych 
osób, to mniejsze koszty leczenia 
infekcji grypowych i ewentual-
nych powikłań.

Więcej pasażerów komunika-
cji zbiorowej to z kolei oszczęd-
ności na paliwie w rodzinach 
uczniów, ale także mniej spalin 
w powietrzu Łomży.           

Zdrowie dla seniorów, bezpłatny transport  
dla uczniów. Miasto spełnionych oczekiwań

Poseł Lech Antoni Kołakowski 
interweniuje: 86 232 72 75 



4 www.narew.infonowy rok szkolny



51939

Dwa razy w pierwszej połowie XX 
wieku wojna krwawo naznaczyła  No-
wogród nad Narwią. Oba wydarzenia 
połączył w niedzielę 1 września hołd 
oddany bohaterom: tradycyjnie - 
kwiatami  i ognikami pamięci oraz 
współcześnie - rekonstrukcją drama-
tycznych wydarzeń. 

W obu przypadkach bur-
mistrza Grzegorza Palkę i cały 
samorząd Nowogrodu znacząco 
wsparł Urząd Marszałkowski. Na 
odrestaurowanie pomnika Mło-
dych Bohaterów z lar 20. ubie-
głego wieku przekazał 185 tysię-
cy złotych, a  na zorganizowanie 
rekonstrukcji 15 tys.  

Wadze województwa repre-
zentował w Nowogrodzie wice-
marszałek Marek Olbryś wspie-
rany przez Juliusza Jakimowicza, 
zastępcę dyrektora Gabinetu 
Marszałka, któremu towarzyszył  
syn Patryk. 

- Nie ma wątpliwości, że 
pieniądze, które posłużyły do 
upamiętnienia bohaterskich wy-
darzeń z historii naszego narodu 
i naszej "małej ojczyzny", zostały 
dobrze wydane. Nam wolność ni-
gdy nie była dana za darmo. Za-
wsze jej zdobywanie łączyło się 
z przelewaniem krwi młodych, 
czasami bardzo młodych ludzi. 

Pamięć o nich to nasz obowiązek 
- powiedział Marek Olbryś.

1920
Uroczystości rozpoczęła 

msza w nowogrodzkim koście-
le. Ksiądz proboszcz Remigiusz 
Krajewski  homilię osnuł wokół 
historii pomnika "Młodym  bo-
haterom". Znajduje się on u zbie-
gu ulic Miastkowskiej i Poległych 
i jest także cmentarzem.  Powo-
łując się na ustalenia zmarłego 
w tym roku łomżyńskiego histo-
ryka Czesława Rybickiego, pro-
boszcz obszernie przypomniał 
harcerzy, studentów, uczniów, 
"prawie dzieci", którzy w obliczu 
zagrożenia niepodległej od zale-
dwie dwóch lat Polski przez bol-
szewicką inwazję zgłosili się do 
obrony Ojczyzny. Młodzi miesz-
kańcy Warszawy i okolic zostali 
sformowani w 205 ochotniczy 
puk piechoty noszący imię Jana 
Kilińskiego i po zaledwie trzech 

Nowogród. Historia męstwa

Dokończenie na str. 6

Apel poległych
Pięć niewielkich trumien przykry-
tych biało-czerwonymi flagami stało 
się w Łomży symbolem 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. W Łom-
żyńskiej Dolinie Pamięci przy Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego spoczęły 
szczątki kolejnej grupy żołnierzy od-
nalezione w Mątwicy podczas przebu-
dowy drogi Łomża – Nowogród.

Było to miejsce szczególne. 
Mieszkańcy grzebali tam pole-
głych w walkach w tym rejonie 
nie czyniąc żadnych rozróżnień. 
Jak się okazało po dokładniej-
szych badaniach, pochowani 
zostali tam żołnierze armii car-
skiej z I wojny światowej, polscy 
ochotnicy, którzy zgłosili się do 
wojska, aby walczyć z bolszewika-
mi w 1920 roku  i wreszcie polscy 
obrońcy linii Narwi z września 
1939 roku. Symboliczne pogrze-
by szczątków dwóch pierwszyh 
grup odbyły się już wcześniej. 
Żołnierze września – anoni-
mowi, niestety – znaleźli swoje 

ostatnie miejsce spoczynku 80 lat 
po  wojnie.

Uroczystość pogrzebową 
w Dolinie Pamięci, w miejscu 
dawnego cmentarza wojskowego, 
poprzedziła msza w świątyni Mi-
łosierdzia Bożego celebrowana 
przez księdza infułata Jana So-
łowianiuka i proboszcza Jerzego 
Abramowicza. Potem niewielkie 
trumny w asyście kompanii re-
prezentacyjnej 18 pułku rozpo-
znawczego zostały przeniesione 
z kościoła na miejsce pochówku.

Udział w ceremonii wzięli 
m.in. posłowie Bernadeta Kry-
nicka i Lech Antoni Kołakow-
ski, przedstawiciele samorządów 
miasta i powiatu łomżynskiego, 
służb mundurowych, weteranów. 
List od premiera Mateusza Mo-
rawieckiego odczytał Piotr Mo-
dzelewski, zastępca komendanta 
głównego OHP.

Uroczystość zakończyła sal-
wa honorowa kompanii repre-
zentacyjnej oraz Apel Poległych 
przywołujący bohaterów wojny 
polskich i łomżyńskich.                     
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tygodniach przeszkolenia skiero-
wani w okolice Nowogrodu. Pod 
koniec lipca 1920  roku sowieckie 
dywizje prące na Warszawę zo-
stały zatrzymane na przedpolach 
Łomży przez obrońców wyko-
rzystujących carskie forty. Część 
wojsk rosyjscy dowódcy wówczas 
skierowali w okolice Nowogrodu, 
aby wykonać uderzenie na Łom-
żę ze skrzydła. Tę właśnie dywi-
zję mieli powstrzymać młodzi 
ochotnicy. 

Zdołali to zrobić na pewien 
czas, ale większość przypłaciła 

bohaterstwo życiem. Nawet sza-
cunek wyrażany przez sowieckich 
dowódców dla męstwa nie po-
wstrzymał Kozaków przed zma-
sakrowaniem pułku młodziutkich 
obrońców. Kilka lat po wojnie 
polsko  - sowieckiej do Nowogro-
du przyjechał  kapłan z Warsza-
wy szukać śladów  "zaginionych 
chłopców". Poznał wówczas rela-
cję nowogrodzkiego proboszcza 
Witolda Supińskiego o tragicz-
nych losach 205 pułku i miejsce, 
gdzie spoczęły szczątki pole-
głych. Nie udało się nawet ustalić 

wszystkich imion i nazwisk dziel-
nych ochotników, wiele rodzin 
nawet nigdy nie dowiedziało się 
jaki los spotkał ich synów i braci. 
Kilka lat później na tym niezwy-
kłym cmentarzu powstał pomnik 
"Młodym Bohaterom". Przecho-
dził różne koleje, ale teraz lśni bie-
lą po gruntownym odnowieniu. 1 
września został poświęcony przez 
proboszcza Remigiusza Krajew-
skiego, a  wicemarszałek Marek 
Olbryś, burmistrz Grzegorz Palka 
i przedstawiciele lokalnych środo-
wisk przy pomocy rekonstrukto-
rów złożyli tam kwiaty.

1939
U progu II wojny światowej 

Nowogród  strategicznie położo-
ny nad Narwią i Pisą znów "na-
wiedziła" wielka i tragiczna histo-
ria. Wobec zwiastunów kolejnej 
wojny władze Polski zdecydowa-
ły o stworzeniu linii umocnień 
nad rzekami Miały one osłaniać 
kraj od strony Prus Wschodnich. 
Budowa schronów rozpoczęła się 
jednak dopiero wiosną 1939 roku. 
Zabrakło czasu na dokończe-
nie całego systemu (powstały 23 
schrony zamiast około 50), zabra-
kło też sił  na pełne obsadzenie 
i wyposażenie umocnień. 

Tak polskich obrońców zastał 
wrzesień 1939 roku i kilkakrot-
nie liczniejsza oraz lepiej uzbro-
jona niemiecka dywizja piechoty. 
Walki rozegrały się miedzy 8 a 10 
września.

- Były to wydarzenia znacznie 
bardziej okrutne niż lepiej znane 
walki pod Wizną - mówi Michał 
Kaczyński z GRH Narew. Wraz 
z Arturem Rafałowskim był nar-
ratorem objaśniającym około 2 
tysiącom widzów scenariusz re-
konstrukcji walk przygotowanej 
w Nowogrodzie już po raz 14.

Scenerią jest zazwyczaj oto-
czenie nieźle zachowanego 
schronu przy moście nad Narwią 
(na drodze Łomża - Myszyniec). 
Tym razem organizatorzy wy-
brali wariant z "optymistycznym" 
zakończeniem. Rekonstrukcja 
doprowadzona została do chwi-
li, gdy polski kontratak pozwolił  
wyprzeć Niemców z wcześniej 
zdobytego przez nich schronu.

Wcześniej jednak widzowie 
mogli oglądać (i słyszeć) ucho-
dzących przed wojną cywilnych 
mieszkańców, chwilowy odwrót 
wojsk polskich, "oślepianie" 
obrońców  schronu przez artyle-
rię (pirotechniczna oprawa była 
imponująca) i wyspecjalizowany 
oddział Wehrmachtu, wzięcie do 
niewoli i rozstrzelanie polskich 
obrońców.

W rekonstrukcji udział wzię-
ło około 50 osób z całego kraju. 
Jak zażartował jeden z organiza-
torów, było jak we wrześniu 1939 

- na polu walki więcej stawiło się 
Niemców. Widzowie ogromnymi 
brawami przyjęli wysiłek  twór-
ców widowiska                           

- Nowogród ma wiele miejsc 
związanych z historią. Te dwa 
jednak najbardziej symbolizują 
patriotyzm, bohaterstwo, wier-
ność Polsce. Dziękuję serdecznie 
za wsparcie Urzędu Marszał-
kowskiego i wszystkim, którzy 
brali udział w przygotowaniu  
wydarzeń 1 września w Nowo-
grodzie - powiedział burmistrz 
Grzegorz Palka.    

Nowogród. Historia męstwa
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Wbijanie szpadli na pierwszym z od-
cinków w pobliżu Łomży. Zezwolenie 
wojewody (ZRID) na rozpoczęcie inwe-
stycji  na następnym i zapowiedź jesz-
cze jednej takiej decyzji wkrótce. Via 
Baltica naprawdę zaczyna przybierać 
realne kształty. Choć już nie mówi się 
o przejechaniu całego szlaku od War-
szawy do granicy z Litwą w 2021 roku 
tylko raczej w 2023. 

Śniadowo - Łomża Południe  
Rozpoczęły się faktycznie 

prace na budowie 17-kilome-
trowego odcinka S61 pomiędzy 
węzłem Śniadowo, a Łomża Po-
łudnie. To drugi, po budowanej 
od października 2018 roku dru-
giej nitce obwodnicy Szczuczyna,  
a pierwszy w "łomżyńskiej" czę-
ści trasy (od Ostrowi Mazowiec-
kiej do Szczuczyna) realizowany 
odcinek przyszłej Via Baltica, 
międzynarodowego korytarza 
komunikacyjnego łączącego kra-
je bałtyckie z Europą Zachodnią. 
Symbolicznym wbiciem łopaty 
przypieczętowano rozpoczęcie 
prac.

Jak informuje GDDKiA 
12 sierpnia wojewoda podlaski 
wydał decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej. 
Wykonawca odcinka niezwłocz-
nie po przekazaniu placu budowy 
przystąpił do geodezyjnego wy-
tyczania przebiegu trasy w tere-
nie. Rozpoczęto również budowę 
dróg technicznych służących do 
obsługi terenu inwestycji, które 
po oddaniu S61 będą pełnić rolę 
dróg obsługujących ruch lokal-
ny. Równolegle ruszyła wycinka 
drzew, prowadzone jest też roz-
poznanie saperskie oraz pierwsze 
prace ziemne.

Zgodnie z podpisaną umową 
powstanie dwujezdniowa droga 
ekspresowa, z dwoma pasami ru-
chu plus pas awaryjny w każdym 
kierunku. Nawierzchnia wykona-
na zostanie z betonu cementowe-

go, co wydłuży okres pomiędzy 
remontami na obciążonej cięż-
kim ruchem tranzytowym trasie. 
Wybudowany zostanie węzeł 
Śniadowo łączący S61 z drogą 
wojewódzką nr 677 Ostów Ma-
zowiecka - Łomża oraz przy-
gotowane zostaną dwa Miejsca 
Obsługi Podróżnych (MOP) 
- Chomentowo Wschód (MOP 
kategorii II) i Chomentowo Za-
chód (MOP III). Wykonawcą 
prac jest firma POLAQUA. War-
tość kontraktu to 380,3 mln zł 
brutto. Zakończenie budowy pla-
nowane jest w I kwartale 2021 r.

Dla odcinka S61 od Szczu-
czyna do granicy państwa Polska 
otrzymała dofinansowanie w ra-
mach   projektu Łącząc Europę 
(CEF). Na realizację tej ważnej 
trasy Komisja Europejska przy-
znała dofinansowanie w wysoko-
ści ok. 414 mln euro.

Stawiski - Szczuczyn
Wojewoda podlaski Bohdan 

Paszkowski wydał pozwolenie 
na budowę 18-kilometrowego 
odcinka Stawiski - Szczuczyn 
– poinformował kilka dni temu 
Podlaski Urząd Wojewódzki.

- To, co było zapowiadane, że 
trasa Via Baltica będzie powsta-
wać w szybkim tempie, staje się 
faktem – zaznaczył na piątko-
wym briefingu wojewoda pod-
laski Bohdan Paszkowski. Jed-
nocześnie dodał, że we wrześniu 
będzie wydawał decyzję o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (tzw. ZRID) na kolejny 
odcinek Via Baltica.

Na ekspresowej trasie Stawi-
ski-Szczuczyn powstanie m. in. 
węzeł drogowy Grabowo, miejsca 
obsługi podróżnych, zjazdy, połą-
czenia z drogami lokalnymi. Wy-
konawca i projektant inwestycji 
– firma Budimex – 2 września 
rozpocznie budowę drogi. War-
tość umowy w systemie projektuj 
i buduj wynosi 342 mln zł.

Decyzja wojewody oznacza, 
że po okresie przygotowywania 
dokumentacji, niemal równocze-
śnie wystartowała budowa dwóch 
odcinków Via Baltica z sześciu 
zaplanowanych między Ostrowią 
Mazowiecką a Szczuczynem. Ko-
lejny ZRID – prawdopodobnie 
dla trasy Stawiski – węzeł Kolno 
koło Kisielnicy - wojewoda zapo-
wiada w najbliższym czasie. 

A dalej też sporo się dzie-
je  Trwa budowa drugiej jezdni 
obwodnicy Szczuczyna. Gotowa 
jest obwodnica Suwałk. Trwają 
jeszcze ponowne przetargi na wy-
łonienie wykonawców odcinków: 
Suwałki – granica z Litwą oraz 
Podborze-Śniadowo. W przy-
gotowaniu jest dokumentacja na 
podzielony na trzy części frag-
ment od obwodnicy Szczuczyna 
przez Ełk do obwodnicy Augu-
stowa (te procedury prowadzi 
GDDKiA w Olsztynie).

***  
Przedmiotem przedsięwzię-

cia, na które ZRID wydał woje-
woda, jest wybudowanie odcinka 
drogi ekspresowej S-61, obejmu-
jącego:

- budowę dodatkowej jezdni 
(lewej) na obwodnicy Stawisk 
na parametrach jezdni ekspreso-
wej na odcinku od km 180+090 
do km 181+691 o nawierzchni 
z betonu cementowego i łącznej 
długości L= 1,601 km – z wyłą-
czeniem węzła „Stawiski”,

- przebudowę istniejącej jezd-
ni (docelowo prawej) na obwod-
nicy Stawisk do przekroju jezdni 
ekspresowej na odcinku od km 

180+410 do km 181+331 o na-
wierzchni z betonu asfaltowego 
i łącznej długości L= 0,921 km 
wraz z dowiązaniem do istnieją-
cego pasa awaryjnego na obwod-
nicy Stawisk,

- przebudowę istniejącej jezdni 
(docelowo prawej) na obwodnicy 
Stawisk do przekroju jezdni ekspre-
sowej na odcinku od km 181+331 
do km 181+691 o nawierzchni 
z betonu asfaltowego i łącznej dłu-
gości L= 0,360 km wraz z likwida-
cją skrzyżowania SK2,

- budowę drogi ekspreso-
wej o przekroju 2×2 na odcin-
ku o nawierzchni z betonu ce-
mentowego i łącznej długości 
L=16,401 km.

Powyższy odcinek stanowi 
fragment drogi krajowej S-61 
Ostrów Mazowiecka – Łomża 
– Stawiski – Szczuczyn – Ełk 
– Raczki – Suwałki – Budzisko 
(granica państwa) – podsumowu-
je GDDKiA w Białymstoku.

W innych miejscach 
Decyzję o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) wydano już dla odcin-
ka Suwałki - Budzisko (24,5 km), 
na realizację którego został nie-
dawno ogłoszony przetarg.

 Wojewoda Podlaski prowadzi 
procedurę zmierzającą do wyda-
nia decyzji ZRID dla kolejnych 
czterech odcinków drogi S61:

Łomża Południe - Łomża 
Zachód - długość ok. 7,2 km,

Łomża Zachód - Kolno  - 
długość ok. 12,9 km,

Kolno - Stawiski  - długość 
ok. 16,4 km,

Ogłoszony jest ponowny 
przetarg na wyłonienie wy-
konawcy drogi S61 na odcin-
ku  Podborze - Śniadowo  (dłu-
gość ok. 19,5 km). Zwycięska 
firma będzie musiała m.in. przy-
gotować wniosek i uzyskać decy-
zję ZRID.

Via Baltica w budowie. Gorący okres



O jakości kształcenia na kierunku 
prawo, prowadzonym w Państwowej 
Wyższej Szkole Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży i praktycznych 
umiejętnościach, które zdobywają 
studenci, a także współczesnym wy-
miarze prawa karnego oraz poczuciu 
bezpieczeństwa mieszkańców Łomży, 
z autorką ponad 100 publikacji z za-
kresu prawa karnego i polityki krymi-
nalnej i książki "Punitywność wymia-
ru sprawiedliwości karnej w Polsce 
w XX wieku", prof. dr hab. Mirosławą 
Melezini rozmawia Marlena Siok. 

Marlena Siok: - Pani profesor, czy Pani 
zdaniem współczesne prawo karne 
realizuje wyznaczone mu zadania 
w zakresie zwalczania przestępczości?

Mirosława Melezini: - 
Z powodzeniem. Przede wszyst-
kim zwalcza przestępczość 
i chroni społeczeństwo przed 
najbardziej groźnymi czynami, 
jakimi są przestępstwa. I ta efek-
tywność prawa karnego widoczna 
jest w szczególności w poglądach 
społeczeństwa. Z badań wynika, 
że 86 procent polaków uważa, że 
Polska jest krajem, w którym żyje 
się bezpiecznie. Co więcej, aż 93 
procent Polaków uznaje, że oko-
lica którą zamieszkuje jest miej-
scem bezpiecznym. To oczywiście 
świadczy o tym, że skuteczność 
prawa karnego jest, o ile nieide-
alna, to na tyle wystarczająca, 
żebyśmy czuli się bezpiecznie. 
Warto też wspomnieć, że rezul-
taty prawa karnego widoczne 
są w obrazie przestępczości. Ze 
statystycznych danych policji wy-
nika, iż przestępczość w naszym 
kraju wykazuje tendencję spad-
kową. Jeszcze w 2011 roku liczba 
przestępstw wynosiła ponad 1 mi-
lion 100 tysięcy, zaś w 2018 roku 
odnotowano ich 790 tysięcy. Ta 
tendencja spadkowa jest wyraźna, 
i co istotne odnosi się do prze-
stępstw kryminalnych, czyli tych, 
które z punktu widzenia poczucia 
bezpieczeństwa obywateli są nie-
zwykle istotne. Na przestępstwa 
kryminalne składają się zabój-
stwa, rozboje, wymuszenia roz-
bójnicze, kradzieże rozbójnicze 
czy gwałty. Warto także wspo-
mnieć o czynach najcięższych, 
czyli zabójstwach. O ile jeszcze 
w 2001 roku w Polsce odnotowy-
wano ponad 1300 zabójstw rocz-
nie, to w ubiegłym roku ta liczba 
wynosiła 530. Warto być może 
jeszcze wspomnieć o zdarzeniach 
drogowych. Ta przestępczość jest 
bardzo nagłaśniana w mediach, 
bo rzeczywiście powoduje liczne 
skutki tragiczne w postaci ofiar 
śmiertelnych. Choć przestępczość 

przeciwko bezpieczeństwu w ko-
munikacji zdecydowanie spadła, 
bo niemal trzykrotnie, to wypad-
ków drogowych jest nadal dużo. 
W ubiegłym roku odnotowano 
ich ponad 30 tysięcy. Jest to mniej 
niż w latach ubiegłych, niemniej 
jednak charakterystyczną ce-
chą jest zastraszająca liczba ofiar 
śmiertelnych - 2200. Musimy pa-
miętać również o tym, że na  sta-
tystyki  mają wpływ także działa-
nia ustawodawcy, który rozstrzyga 
o tym, jaki jest zakres czynu karal-
nego: co jest przestępstwem, a co 
wykroczeniem. 

M.S: - A jeśli chodzi o Łomżę? Czy w na-
szym mieście przestępczość również 
spada? 

M.M:- Tak, tendencja spad-
kowa dotyczy także Łomży. Ob-
serwujemy pozytywne zjawisko 
zmniejszenia ogólnej liczby prze-
stępstw. W 2016 roku odnotowa-
no ich 770-780, zaś w ubiegłym 
już o ponad 200 mniej. To jest 
znacząca liczba, przy czym war-
to podkreślić, że zmniejszyła się 
liczba przestępstw bardzo dokucz-
liwych dla obywateli. Mam tu na 
myśli kradzieże, kradzieże rozbój-
nicze, a także prowadzenia pojaz-
dów w stanie nietrzeźwości. Także 
w Łomży możemy czuć się bez-
piecznie. Studenci katedry prawa 
i administracji w pracach magister-
skich i licencjackich toi zjwaisko 
potwierdzali. 

M.S: - W debacie publicznej pojawia-
ją się głosy o potrzebie zaostrzenia 
prawa karnego. Czy Pani zdaniem jest 
ono zbyt liberalne? 

M.M: - Oczywiście chcie-
libyśmy żeby przestępczości 
w ogóle nie było i przypuszcza-
my, że może ją zlikwidować su-
rowa kara. Jednak historia poka-
zuje, że jest to błędne myślenie. 
Prawo karne musi być przede 

wszystkim racjonalne. I to współ-
czesne, takie właśnie jest. Ten 
racjonalizm wiąże się z tym, że 
prawo karne przewiduje z jednej 
strony surową i bardzo surową 
represję wobec sprawców groź-
nych czynów, a z drugiej strony 
możliwość zróżnicowanych środ-
ków reakcji prawno-karnej, na 
czyny, które są mniej szkodliwe. 
One też zasługują na potępienie, 
ale ich sprawcy nie zasługują, by 
spotkała ich niezwykle surowa 
represja. Ten racjonalizm wy-
nika także z tego, że nasze pra-
wo karne daje sądom szerokie 
możliwości swobody w zakresie 
wymiaru kary. Sąd może indy-
widualizować wymiar kary we-
dług potrzeb. Oczywiście kieru-
je się ustawą, przestrzega zasad 
i dyrektyw zawartych w kodeksie 
karnym. Uwzględnia,  zarówno 
stopień publicznej szkodliwości, 
winy, cele zapobiegawcze kary, 
jak i zakres kształtowania świa-
domości prawnej społeczeństwa. 
I w ramach ustawowego zagro-
żenia, które jest rzeczywiście 
zróznicowane, stosuje odpowied-
nią, zindywidualizowaną reak-
cję.  Nasze prawo karne pozwala 
zaostrzyć wymiar kary powyżej 
ustawowego zagrożenia, jeżeli 
sprawca jest recydywistą, jeżeli 
dopuścił się występku, o charak-
terze chuligańskim czy popełnił 
przestępstwo w zorganizowanej 
grupie. Z drugiej strony, nasze 
prawo pozwala też na złagodze-
nie odpowiedzialoności karnej 
i dotyczy to w szczególności tych 
przypadków, kiedy sprawca po-
dejmował starania o naprawienie 
wyrządzonej szkody, albo napra-
wił tę szkodę. Niewątpliwie na-
sze prawo jest prawem racjonal-
nym, a najcięższe przestępstwa 
zagrożone są najsurowszą karą. 

M.S: - Czy sądy często często orzekają 

kary pozbawienia wolności? 
M.M: - W związku z tym, 

że czynów najpoważniejszych 
mamy stosunkowo niewiele, 
karę dożywotniego pozbawie-
nia wolności, czy 25 lat, orzeka 
się w granicach kilkudziesięciu 
przypadków. Częściej oczywi-
ście stosowana jest kara termi-
nowego pozbawienia wolności, 
czyli taka  do 15 lat. Większość 
czynów spotyka się z karami 
wolnościowymi. Mamy zatem 
sytuację kiedy kara pozbawienia 
wolności spotykana jest w prak-
tyce niezbyt często, ponieważ 
jest ona orzekana w granicach 12 
procent ogółu. Problemem całe-
go systemu wymiaru sprawiedli-
wości, jest ogromna liczba osób 
pozbawionych wolności, która 
przebywa w zakładach karnych. 
Niestety,  od wielu lat nasz kraj 
odznacza się niezwykle wyso-
kim wskaźnikiem punitywności, 
czyli liczby osób pozbawionych 
wolności w przeliczeniu na 100 
tysięcy osób. Zajmujemy czo-
łową pozycję w państwach Unii 
Europejskiej. Jest to negatyw-
ne zjawisko, które nie wynika 
bezpośrednio z nadmiernego 
stosowania kary pozbawienia 
wolności bezwględnej, ale z ma-
sowości orzekania kary pozba-
wienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem wykonania kary. 
Dostrzegając to zjawisko w 2015 
roku przeprowadzono obszerną 
reformę prawa karnego, która 
ograniczyła możliwość stosowa-
nia kary pozbawiania wolności 
z warunkowym zawieszeniem, 
na rzecz przynania pierwszeń-
stwa karom wolnościowym czyli 
karze grzywny i karze ograni-
czenia wolności. Prowadziłam 
badania w tym zakresie żeby 
ustalić jak kształtuje się obecna 
polityka karna, i wyniki pokazują, 
że praktycy wykorzystują nowe 
możliwości stworzone przez ko-
deks karny i modyfikują wymiar 
kary przez szersze stosowanie kar 
wolnościowych. Ta indywidu-
alizajca sądowego wymiaru kary 
ma więc ogromne znaczenie, ale 
musimy też mieć świadomość, 
że instrumenty które są przewi-
dziane we współczesnym prawie 
karnym w pełni się do tego na-
dają się. Kary pozbawienia wol-
ności wprawdzie są stosunkowo 
rzadko orzekane, ale borykamy 
się z problemem nadmiernej licz-
by osób pozbawionych wolności 
przebywających w zakładach 
karnych. Problemem jest liczba 
osób oczekujących na wykona-
nie kary. Powstała kolejka do 

zakładów karnych obejmująca 
ponad 38 tysięcy osób. W związ-
ku z tym, gdyby dołączyły do już 
przebywających w zakładach kar-
nych, to mielibyśmy do czynienia 
z populacją przekraczającą nawet 
100 tysięcy osób. Pokazuje to, że 
instnieje potrzeba modyfikacji 
polityki karnej, ale niekoniecznie 
kodeksu karnego. W mojej oce-
nie współczesny kodeks karny 
ralizuje swoje zadania.

M.S: - Tę wiedzę z zakresu prawa 
karnego przekazuje Pani studentom 
Państwowej Wyższej Szkoły Informa-
tyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Jak 
ocenia Pani trzynasty kierunek, jakim 
jest prawo i jakość kształcenia?

M.M: - W naszym kraju, nie-
liczne uczelnie nieuniwersyteckie 
mają uprawnienia do prowadze-
nia studiów w zakresie prawa. 
Nasza uczelnia uzyskała je, gdyż 
spełniła wszystkie wymagania. 
W ramach tego kierunku istnieje 
możliwość kształcenia się na jed-
nolitych, magisterskich studiach, 
zarówno w systemie stacjonar-
nym, jak i zaocznym. Absolwenci 
tego kierunku uzyskują tytuł za-
wodowy magistra. Jest to oczy-
wiście szansa dla młodych ludzi, 
mieszkańców Łomży, ale także 
okolicy. Jeżeli chodzi o specjali-
zacje, które funkcjonują w ramach 
kierunku jest to: cywilno -gospo-
darcza, karnistyczna i mediacyj-
no - administracyjna. W ramach 
tych specjalizacji student prawa 
ma możliwość poszerzenia swojej 
wiedzy z zakresu tematyki, która 
go najbardziej interesuje.  Posia-
damy wewnętrzny system, który 
świetnie funkcjonuje. Samo po-
jęcie jakości kształcenia mówi, że 
dąży się do osiągnięcia jak najlep-
szych rezultatów, efektów. Jakie to 
mogą być efekty? To oczywiście 
dobrze wykształcony, młody czło-
wiek. Na kierunku prawo jakość 
kształcenia jest w mojej ocenie 
bardzo wysoka. Decyduje o niej 
przede wszystkim wysoko wy-
kwalifikowana kadra. Jest to gro-
no profesorskie,  liczni doktorzy, 
m.in. nauk prawnych, ale, co rów-
nie ważne, praktycy, m.in. sędzio-
wie i radcy prawni. To powoduje, 
że prezentowana wiedza jest na 
wysokim poziomie. To samo do-
tyczy wymagań, które stawiane są 
studentom, tak, by mieli oni świa-
domość swojej wiedzy i przygoto-
wania do kolejnego etapu w życiu, 
którym jest chociażby aplikacja. 
Jakość kształcenia zapewnia także 
właściwie opracowany program. 
Jest on systematycznie modyfiko-
wany i dostosowywany do potrzeb 
konkretnych specjalności czy tych 
wynikających z rynku pracy. Pa-
miętajmy też, że nasi studenci 
zdobywają nie tylko pogłębioną 

„Przezabawny, żywiołowy, wyrzucający 
z siebie słowa w tempie karabinu 

maszynowego Alex Foley, to bodaj najbardziej 
znana kreacja Eddy’ego Murphy’ego...”

Foley to przebiegły i błyskotliwy policjant z ulic De-
troit, który bez skrupułów wkracza w luksusowy świat 
Beverly Hills, byle tylko dorwać mordercę. Przed jego 
sprytem, niekonwencjonalnymi metodami i zabójczym 
poczuciem humoru nie obroni się nawet międzynarodo-
wa siatka przemytników narkotyków! 

Axel Foley bez przerwy popada w tarapaty. Jego 
ostatnia tajna operacja również kończy się wielkim nie-
powodzeniem. Pewnie tym razem szef nie puści mu tego 
płazem. 

Na szczęście, po kolejnej porażce Axel przez chwilę 
może zapomnieć o troskach. Jego przyjaciel Mikey ostat-
nio się wzbogacił i z tej okazji organizuje huczne przyję-
cie. Axel dowiaduje się, że Mikey wzbogacił się w niele-
galny sposób. Tej samej nocy zostaje zamordowany. 

Wzburzony jego śmiercią, Axel postanawia osobi-
ście ująć zabójców. W tym celu jedzie do Los Angeles, 
do słynącego z luksusów, snobistycznego Beverly Hills. 
Axel nie pasuje do tamtego otoczenia, ale nie zraża się. 
Wkrótce okazuje się, że Mikey zbyt wiele wiedział o nie-
legalnych interesach swego wpływowego pracodawcy, 
Maitlanda (Steven Berkoff ). Alex jest przekonany, że to 
on zlecił zabójstwo. 

Próbuje przekonać do swojej teorii lokalnych poli-
cjantów, ale ich szef, porucznik Bogomil (Ronny Cox) nie 
podziela jego poglądów. Tamtejsza policja nie wykazuje 
zrozumienia dla niekonwencjonalnych metod działania 
„obcego”. Miejscowi są może i pełni dobrych chęci, ale 
też są wielkimi służbistami. Mimo to Alex Foley nie skła-
da broni. 

Według Bogomila Axel dręczy wpływowych miesz-
kańców, a jego obecność w Beverly Hills jest niemile 
widziana. Axel ani myśli opuszczać miasto i kontynuuje 
śledztwo, chociaż każdy jego krok obserwują teraz bacz-
nie dwaj pilnujący go policjanci. 

Wkrótce okazuje się, że jego podejrzenia, co do Ma-
itlanda były słuszne, a obecność nasłanych przez Bogo-
mila policjantów bardzo pomaga podczas ostatecznej 
rozprawy z bezwzględnym przestępcą. 

„Gliniarz…” to hollywoodzki hit lat 80., a zarazem 
prekursor nowego typu filmów. Zamiast pogłębionych 
psychologicznie postaci, wprowadził dość papierowych 
bohaterów, ale za to zawsze mających na podorędziu 
zręczną i dowcipną ripostę.

Wartka akcja, duża dawka dobrego humoru, efek-
towne zakończenie i... Eddie Murphy – oto naprawdę 
świetna komedia. Produkcja w reżyserii dwukrotnie 
nominowanego do Oscara Martina Bresta („Zapach 
kobiety”) wyróżnia się błyskotliwą fabułą i stanowi 
doskonałą rozrywkę dla wszystkich miłośników do-
brego humoru. Pokochały ją miliony widzów na ca-
łym świecie. 

„Gliniarz…” to także niezapomniany, nagrodzony 
Grammy motyw muzyczny autorstwa Harolda Falter-
meyera. Nagrody: Nominacja do Oscara’85 za najlepszy 
scenariusz oryginalny. Nominacja do nagrody BAFTA’86 
za najlepszą muzykę. Nominacje do Złotego Globu’85 
w kategoriach: najlepszy film komediowy, najlepsza rola 
męska – Eddie Murphy.

Eddie Murphy – urodził się w 1961 r. Jego ojciec był 
policjantem w Brooklynie, zmarł, gdy Eddie miał zaled-
wie osiem lat. Dzięki zdolnościom komediowym Mur-
phy uznawany był za najpopularniejszego ucznia w szko-
le. Już jako nastolatek zarabiał występami w klubach, 
gdzie rozśmieszał publiczność. 

Powierzono mu rolę w filmie „48 godzin”. Odniósł 
wielki sukces. Ma na swoim koncie wiele wybitnych ról 
komediowych, szczególny popis aktorskiego kunsztu dał 
w filmie „Książę w Nowym Jorku”, w którym wciela się 
jednocześnie w kilka postaci. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie 320 milionów 

dolarów, kosztował 14 milionów.
Początkowo kandydatami do roli Axela Foleya byli 

Sylvester Stallone i Mickey Rourke. Pod uwagę byli brani 
również Al Pacino, Jeff Bridges, Billy Crystal, Robert De 
Niro, Harrison Ford, Richard Gere, Mel Gibson, Gregory 
Hines, Michael Keaton, Nick Nolte, Dennis Quaid, Kurt 
Russell, Arnold Schwarzenegger, John Travolta, Robin 
Williams i Bruce Willis.

W pierwszej scenie z udziałem aktora Stephana El-
liotta (Hubbard, szef policji) widzimy jak trzyma w rę-
kach zwinięte kartki papieru. Był to scenariusz, swoich 
kwestii aktor uczył się jeszcze na chwilę przed rozpoczę-
ciem zdjęć.

Pokój, z którego korzystał Axel (E. Murphy), nadal 
jest wynajmowany gościom hotelowym. Został on jednak 
wzbogacony o sporą ilość pamiątek związanych z filmem.

Na koszulce, którą nosi Axel widzimy napis „Mum-
ford". Jest to nazwa szkoły w Detroit, do której uczęszczał 
jeden z członków ekipy filmowej. Gdy film pojawił się na 
ekranach, szkoła zbierała zamówienia na t-shirty od ki-
nomanów z całego świata.

W filmie pojawia się wymyślona technologia „Satteli-
te Tracking System". Rok później taka technologia została 
faktycznie stworzona, znamy ją dzisiaj jako GPS.

Budynek ratusza w filmie to prawdziwy ratusz Be-
verly Hills. W tym czasie był bardzo zniszczony, a rośliny 
usychały. Ekipa filmowa odnowiła go i posadziła nowe 
rośliny, aby lepiej wyglądał na filmie.

W Beverly Hills nie można filmować na ulicach po 
22.30, filmowcy przenieśli więc produkcję do Pasadeny 
w Kalifornii.

Gliniarz z Beverly Hills
Polsat niedziela 23.20
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Nasi studenci zdobywają nie tylko wiedzę, 
ale także umiejętności praktyczne
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doskonałą rozrywkę dla wszystkich miłośników do-
brego humoru. Pokochały ją miliony widzów na ca-
łym świecie. 

„Gliniarz…” to także niezapomniany, nagrodzony 
Grammy motyw muzyczny autorstwa Harolda Falter-
meyera. Nagrody: Nominacja do Oscara’85 za najlepszy 
scenariusz oryginalny. Nominacja do nagrody BAFTA’86 
za najlepszą muzykę. Nominacje do Złotego Globu’85 
w kategoriach: najlepszy film komediowy, najlepsza rola 
męska – Eddie Murphy.

Eddie Murphy – urodził się w 1961 r. Jego ojciec był 
policjantem w Brooklynie, zmarł, gdy Eddie miał zaled-
wie osiem lat. Dzięki zdolnościom komediowym Mur-
phy uznawany był za najpopularniejszego ucznia w szko-
le. Już jako nastolatek zarabiał występami w klubach, 
gdzie rozśmieszał publiczność. 

Powierzono mu rolę w filmie „48 godzin”. Odniósł 
wielki sukces. Ma na swoim koncie wiele wybitnych ról 
komediowych, szczególny popis aktorskiego kunsztu dał 
w filmie „Książę w Nowym Jorku”, w którym wciela się 
jednocześnie w kilka postaci. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie 320 milionów 

dolarów, kosztował 14 milionów.
Początkowo kandydatami do roli Axela Foleya byli 

Sylvester Stallone i Mickey Rourke. Pod uwagę byli brani 
również Al Pacino, Jeff Bridges, Billy Crystal, Robert De 
Niro, Harrison Ford, Richard Gere, Mel Gibson, Gregory 
Hines, Michael Keaton, Nick Nolte, Dennis Quaid, Kurt 
Russell, Arnold Schwarzenegger, John Travolta, Robin 
Williams i Bruce Willis.

W pierwszej scenie z udziałem aktora Stephana El-
liotta (Hubbard, szef policji) widzimy jak trzyma w rę-
kach zwinięte kartki papieru. Był to scenariusz, swoich 
kwestii aktor uczył się jeszcze na chwilę przed rozpoczę-
ciem zdjęć.

Pokój, z którego korzystał Axel (E. Murphy), nadal 
jest wynajmowany gościom hotelowym. Został on jednak 
wzbogacony o sporą ilość pamiątek związanych z filmem.

Na koszulce, którą nosi Axel widzimy napis „Mum-
ford". Jest to nazwa szkoły w Detroit, do której uczęszczał 
jeden z członków ekipy filmowej. Gdy film pojawił się na 
ekranach, szkoła zbierała zamówienia na t-shirty od ki-
nomanów z całego świata.

W filmie pojawia się wymyślona technologia „Satteli-
te Tracking System". Rok później taka technologia została 
faktycznie stworzona, znamy ją dzisiaj jako GPS.

Budynek ratusza w filmie to prawdziwy ratusz Be-
verly Hills. W tym czasie był bardzo zniszczony, a rośliny 
usychały. Ekipa filmowa odnowiła go i posadziła nowe 
rośliny, aby lepiej wyglądał na filmie.

W Beverly Hills nie można filmować na ulicach po 
22.30, filmowcy przenieśli więc produkcję do Pasadeny 
w Kalifornii.

Gliniarz z Beverly Hills
Polsat niedziela 23.20

HALO TV NA WEEKEND 6–8.09
Gliniarz z Beverly Hills

Śledztwo mimo przeszkód



10 www.narew.infoakademicka Łomżaz drugiej strony wybierz  
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dla siebie
Rob Roy

Stopklatka TV sobota 20.00

Rob pożycza od markiza pieniądze pod zastaw ziemi. 

Pożyczka zostaje skradziona. Za darowanie długu Rob 

ma złożyć fałszywe oświadczenie przeciwko księciu. Gdy 

odmawia, zostaje ogłoszony banitą.

Coś
TV Puls2 sobota 23.15

Horror. Antarktyda, zima 1982 roku. Grupa norweskich 

badaczy odkrywa pojazd kosmiczny i zamrożone, 

człekokształtne ciało kosmity. Po przetransportowaniu na 

teren stacji badawczej obca forma życia nieoczekiwanie 

wydostaje się z bryły lodu.

Pogromcy duchów 1 i 2
TV Puls niedziela 11.30 i 14.55

SF. Trzech nowojorskich parapsychologów specjalizuje się 

w zwalczaniu mocy nadprzyrodzonych, które niszczą Nowy 

Jork. Dany Barret odkrywa, że lodówka w jej mieszkaniu 

przemienia się w portal do świata duchów.

Listy do Julii
TVP1 niedziela 22.15

Komedia romantyczna. Sophie wkrótce ma poślubić 

Victora, który planuje otwarcie włoskiej restauracji. 

Narzeczeni udają się w podróż do Włoch. W Weronie 

Sophie sama zwiedza miasto. Dociera do miejsca, gdzie 

według poety mieszkała Julia, bohaterka dramatu 

Szekspira.

Testosteron
TVN7 niedziela 23.00

Komedia. Ślub Kornela, ornitologa, który dzięki 

telewizji zyskuje niespodziewaną popularność, 

z piosenkarką Alicją, gwiazdą muzyki pop, ma być jednym 

z najważniejszych wydarzeń towarzyskich sezonu. Panna 

młoda ucieka jednak sprzed ołtarza, rzucając się na oczach 

zgromadzonych w ramiona Sebastiana.

„Savoir vivre" to autorski program 
kabaretu przygotowany specjalnie  

dla TVP 2.

Kabaret Hrabi to jeden z najlepszych w Polsce 
zespołów kabaretowych. W mediach pojawiają się 
rzadko, dlatego każdy ich program telewizyjny to 
wielkie wydarzenie. Zespół tworzą artyści na czele 
z Joanną Kołaczkowską, którą można nazwać Ireną 
Kwiatkowską naszego pokolenia. 

Artyści przedstawiają skecze związane z zasa-
dami właściwego zachowania się w towarzystwie, 
m.in. podczas tańca, spożywania posiłku i pierwszej 
randki.

Jak zjeść, by siebie oraz innych nie ochlapać. Jak 
się przywitać i jak się pożegnać – żeby nie żałować 
ani jednego słowa, ani jednego gestu. Niby wiemy, 
że warto mówić „dzień dobry, do widzenia, przepra-
szam”, a nadal robimy błędy. 

„Każdy z nas jest po trochę mało wychowany. 
Zatem – głowy do góry i nabierzmy swobody w bu-
rzeniu zasad savoir vivre. Będąc w gościach zdejmuj-
my obuwie, panu domu w prezencie wręczmy dezo-
dorant, a gdy skosztujemy popisowej potrawy pani 
domu – poprośmy o ketchup. Za wszystko przecież 
możemy później przeprosić”.

Kabaret Hrabi – Savoir vivre
TVP2 niedziela 19.00

39 i pół tygodnia

Zostało trochę życia
Serial „39 i pół" z Tomaszem Karolakiem w roli głównej był 

emitowany w 2009 roku. 10 lat później popularna produkcja wra-
ca jako „39 i pół tygodnia".

To kontynuacja historii o Darku Jankowskim, który mimo 
swojego wieku zachowuje się jak nastolatek. Tym razem historia 
będzie bazować na czarnym humorze. Główny bohater dowia-
duje się, że ma guza mózgu. 39 i pół tygodnia – właśnie tyle 
życia pozostało głównemu bohaterowi od momentu postawienia 
diagnozy, którą pozna w pierwszym odcinku. Śmiertelna choroba 
i walka o każdy kolejny dzień wpłyną na jego rodzinę i przyjaciół. 
Bohater postanowi rozliczyć się ze swoimi doczesnymi sprawa-
mi, ale też będzie chciał maksymalnie wykorzystać czas, który 
mu pozostał. 

39 i pół tygodnia, TVN niedziela 21.30 odc. 1/13

Kabaret Hrabi – Savoir vivre

Wychowanie  
na wesoło

Kabaret 
Hrabi: Tomasz 
Majer „Bajer", 
Dariusz Kamys 

„Kamol", Joanna 
Kołaczkowska, 
Łukasz Pietach 

„Lopez".
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rzadko, dlatego każdy ich program telewizyjny to 
wielkie wydarzenie. Zespół tworzą artyści na czele 
z Joanną Kołaczkowską, którą można nazwać Ireną 
Kwiatkowską naszego pokolenia. 

Artyści przedstawiają skecze związane z zasa-
dami właściwego zachowania się w towarzystwie, 
m.in. podczas tańca, spożywania posiłku i pierwszej 
randki.

Jak zjeść, by siebie oraz innych nie ochlapać. Jak 
się przywitać i jak się pożegnać – żeby nie żałować 
ani jednego słowa, ani jednego gestu. Niby wiemy, 
że warto mówić „dzień dobry, do widzenia, przepra-
szam”, a nadal robimy błędy. 

„Każdy z nas jest po trochę mało wychowany. 
Zatem – głowy do góry i nabierzmy swobody w bu-
rzeniu zasad savoir vivre. Będąc w gościach zdejmuj-
my obuwie, panu domu w prezencie wręczmy dezo-
dorant, a gdy skosztujemy popisowej potrawy pani 
domu – poprośmy o ketchup. Za wszystko przecież 
możemy później przeprosić”.
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Zostało trochę życia
Serial „39 i pół" z Tomaszem Karolakiem w roli głównej był 

emitowany w 2009 roku. 10 lat później popularna produkcja wra-
ca jako „39 i pół tygodnia".

To kontynuacja historii o Darku Jankowskim, który mimo 
swojego wieku zachowuje się jak nastolatek. Tym razem historia 
będzie bazować na czarnym humorze. Główny bohater dowia-
duje się, że ma guza mózgu. 39 i pół tygodnia – właśnie tyle 
życia pozostało głównemu bohaterowi od momentu postawienia 
diagnozy, którą pozna w pierwszym odcinku. Śmiertelna choroba 
i walka o każdy kolejny dzień wpłyną na jego rodzinę i przyjaciół. 
Bohater postanowi rozliczyć się ze swoimi doczesnymi sprawa-
mi, ale też będzie chciał maksymalnie wykorzystać czas, który 
mu pozostał. 

39 i pół tygodnia, TVN niedziela 21.30 odc. 1/13

Kabaret Hrabi – Savoir vivre
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Majer „Bajer", 
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„Kamol", Joanna 
Kołaczkowska, 
Łukasz Pietach 

„Lopez".

Pan i pani Killer

Zabójca walczy  
z zabójcami

Jen Kornfeldt pracuje w branży komputerowej. Po rozstaniu z ukochanym 
przestała wierzyć, że kiedykolwiek jeszcze się zakocha. Pewnego dnia rodzice 
proponują jej wspólne wakacje na Riwierze Francuskiej. W Nicei Jen poznaje 
inżyniera Spencera Aimesa. Romans przekształca się w trwały związek. 

Po trzech latach małżeństwa przeszłość Spencera daje o sobie znać w dniu 
jego trzydziestych urodzin. Jen odkrywa, że mąż był tajnym agentem służb 
wywiadowczych do zadań specjalnych. Wycofał się z branży, ale mocodawcy 
nie zaakceptowali jego decyzji. Zlecenie na zlikwidowanie Spencera przyjmuje 
pięciu zabójców. Wkrótce rozpoczyna się emocjonująca walka.

Choć główny bohater jest zabójcą, to przedstawiono go w taki sposób, że 
mimo wszystko wzbudza sympatię (czy zresztą ktoś może wyobrazić sobie 
Ashtona Kutchera wzbudzającego strach?)! Film jest dynamiczny (początek 
robi naprawdę świetne wrażenie), gwarantuje kilka zwrotów akcji, oglądamy 
ciekawe plenery (Lazurowe Wybrzeże…) i efektowne pogonie. 

Pewnie nie wiesz...
Podczas kręcenia filmu Ashton Kutcher, przypadkowo znokautował kaska-

dera... pięścią.
Ashton Kutcher zaczął trenować dwa miesiące przed rozpoczęciem zdjęć, 

spotkał się z byłymi urzędnikami CIA. Powiedział: „ Najpierw trenowałem 
krav magę (walkę wręcz), potem przeszedłem trening Muay Thai (boks tajski) 
i trochę arnis (noże filipińskie). Dowiedziałem się także trochę o Savate (boks 
francuski) , ponieważ film zaczyna się we Francji, a Savate to coś, co wynalazła 
francuska marynarka wojenna”. 

  Pan i pani Killer
      TV Puls 
          niedziela 22.20

będzie się działo

Creed: Narodziny legendy

Mocne pięści
Rocky Balboa, grany przez Sylvestra Stallone'a, starzejący się bokser, wiedzie teraz 

spokojny żywot, prowadząc w Filadelfii włoską restaurację, którą nazwał Adrian na 
cześć nieżyjącej żony. Odnajduje go tu młody Adonis Creed (w tej roli Michael B. 
Jordan), syn zmarłego mistrza świata wagi ciężkiej Apollo Creeda, dawnego rywala 
i przyjaciela Rocky'ego. Mimo tragicznej śmierci ojca, który umarł na ringu wskutek 
odniesionych ran podczas walki, młody człowiek również marzy o karierze boksera. 
Spragniony sławy porzucił Los Angeles i przyjechał do Filadelfii, by postawić wszyst-
ko na jedną kartę. 

Adonis nakłania Rocky'ego Balboę, dwukrotnego mistrza świata, aby ten zaczął 
go trenować. Początkowo Rocky jest temu przeciwny, ale widząc niezwykłą siłę i de-
terminację chłopaka, postanawia mu pomóc. Rodzi się między nimi specyficzna więź. 

Pewnie nie wiesz...
Michael B. Jordan, ma na drugie imię, Bakari, które oznacza w języku suahili 

„szlachetną obietnicę”. Nie ma związku z koszykarzem Michaelem Jordanem , by się od 
niego odróżnić, używa drugiego imienia.

Michael B. Jordan zyskał 12 kg mięśni, ćwicząc przez rok, dwa – trzy razy dzien-
nie, przez sześć dni w tygodniu, przestrzegając w tym czasie ścisłej diety.

„Rocky” to seria filmów o tematyce bokserskiej, których głównym bohaterem jest Roc-
ky Balboa (Sylvester Stallone). W latach 1976-2006 powstało sześć części, które łącznie 
zarobiły ponad miliard dolarów. Ten film to siódmy występ Sylvestra Stallone’a jako 
Rocky’ego Balboa.

Creed: Narodziny legendy, TVP2 niedziela 21.55

Bez twarzy

Kto jest kim?
Psychopatyczny terrorysta, Castor Troy, zabija synka agenta Seana Archera. 

Ten, opętany żądzą zemsty, ściga go bez wytchnienia, co doprowadza do po-
ważnego kryzysu w jego kontaktach z żoną i dorastającą córką. W końcu jednak 
dopada Castora, który ląduje w śpiączce w szpitalu. Jednak wcześniej zdążył 
jeszcze umieścić w Los Angeles bombę zagrażającą miastu. Gdzie jest bomba 
wie brat terrorysty, genialny acz niezaradny Pollux, który przebywa w więzieniu. 

Archer decyduje się na ryzykowny krok: dzięki nowatorskiej operacji 
przeszczepiona zostaje mu twarz Castora i agent jako terrorysta zostaje za-
mknięty razem z Polluksem. W czasie, gdy próbuje wydobyć z niego, gdzie 
znajduje się ładunek, ze śpiączki wybudza się Castor Troy. Szybko orientuje się, 
co się stało i zmusza lekarza, by przeszczepił mu twarz Archera. I zajmuje jego 
miejsce – w pracy i w domu.

Pewnie nie wiesz...
Początkowo główne role w filmie mieli zagrać Arnold Schwarzenegger 

i Sylvester Stallone. Kiedy na reżysera wybrano Johna Woo, on zaproponował 
Travoltę i Cage’a. 

Początkowo Nicolas Cage odrzucił rolę Castora Troy'a. Stwierdził iż nie in-
teresuje go rola złoczyńcy. Kiedy poinformowano go, że większość filmu będzie 
odgrywał bohatera pozytywnego, zgodził się z miejsca.

Bez twarzy
TV Puls 

sobota 20.00



Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje

Na scenie jako pierwsza pojawiła 
się Magda Sinoff z zespołem muzyków 
i instrumentalistów oraz studiem wo-
kalnym eMDeK. Następnie wystąpił 
finalista programu The Voice of Poland 
2017 Michał Szczygieł. Młody artysta 
urodzony w Nowym Sączu w marcu 
ubiegłego roku wydał debiutancki sin-
giel "Nic tu po mnie". Z tą piosenką do-
tarł do drugiego miejsca w zestawieniu 
AirPlay – Top najczęściej odtwarzanych 
utworów w polskich rozgłośniach radio-
wych. 

Tuż po młodym artyście przed pu-
blicznością w Łomży zadebiutowała 

grupa Łąki Łan, wybrana przez miesz-
kańców w głosowaniu internetowym. 
Połączenie muzyki elektronicznej, rocka 
oraz funku dosłownie rozbujało zgro-
madzonych na muszli koncertowej. 

Tegoroczny Gościniec Łomżyński 
zwieńczył występ Sylwii Grzeszczak. 
Jej utwory takie jak "Małe rzeczy", "Sen 
o przyszłości", "Pożyczony", czy "Księż-
niczka" osiągnęły milionowe liczby wy-
świetleń na Youtube, stając się z miejsca 
niekwestionowanymi przebojami.

Ponadto koncert był również miej-
scem, gdzie przekazane zostały nagrody 

Łomżyński Gościniec,  
czyli żegnajcie wakacje! 

Dobrą muzyką i wspólną zabawą mieszkańcy Łomży zakończyli najpiękniejszy czas w roku – wakacje. 
W programie “Gościńca Łomżyńskiego” znalazły się występy muzyczne popularnych polskich wykonawców 

oraz rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego "Zasmakuj w Łomży".



Polityka w Kinie Millenium   
Repertuar 6 – 12 września 

Piątek 6 września 
Duża sala: Magiczny Dywan - 
godz. 10:00 i 13:30; Dora i Miasto 
Złota -  godz. 11:30; Polityka – 
godz. 15:45, 18:30 i 21:15.   

Mała sala: Playmobil Film - godz. 
10:00; Toy Story 4  - godz. 12:30; 
Polityka – godz. 15:00, 17:45 
i 20:30.   
Sobota 7 września 
Duża sala: Magiczny Dywan - 
godz. 10:00 i 13:30; Dora i Miasto 
Złota -  godz. 11:30; Polityka – 
godz. 15:45, 18:30 i 21:15.   
Mała sala: Playmobil Film - godz. 
10:00; Toy Story 4  - godz. 12:30; 
Polityka – godz. 15:00, 17:45 
i 20:30.    
Niedziela 8 września 
Duża sala: Magiczny Dywan - 

godz. 10:00 i 13:30; Dora i Miasto 
Złota -  godz. 11:30; Polityka – 
godz. 15:45, 18:30 i 21:15.   
Mała sala: Playmobil Film - godz. 
10:00; Toy Story 4  - godz. 12:30; 

Polityka – godz. 15:00, 17:45 
i 20:30.  
Poniedziałek 9 września
Duża sala: Magiczny Dywan - 
godz. 13:30; Polityka – godz. 
15:45, 18:30 i 21:15.  
Mała sala: Złodziej i oszustka 
– godz. 16:00 i 18:00; Polityka – 
godz. 20:00.  
Wtorek 10 września 
Duża sala: Magiczny Dywan - 
godz. 13:30; Polityka – godz. 
15:45, 18:30 i 21:15.  
Mała sala: Złodziej i oszustka 
– godz. 16:00 i 18:00; Polityka – 

godz. 20:00. 
Środa 11 września 
Duża sala: Magiczny Dywan - 
godz. 13:30; Polityka – godz. 
15:45, 18:30 i 21:15.  
Mała sala: Złodziej i oszustka 
– godz. 16:00 i 18:00; Polityka – 
godz. 20:00. 
Czwartek 12 września
Duża sala: Magiczny Dywan - 
godz. 13:30; Polityka – godz. 
15:45, 18:30 i 21:15.  
Mała sala: Złodziej i oszustka 
– godz. 16:00 i 18:00; Polityka – 
godz. 20:00. 

Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje

dla laureatów konkursu kulinarnego „Za-
smakuj w Łomży” w postaci czeków pie-
niężnych w wysokości 500, 1000 i 2000 
zł. Najsmaczniejsza okazała się potrawa 
"Gęś na kapuście" przygotowana przez 

Koło Gospodyń Wiejskich w Konarzy-
cach, wyprzedzając dania "Rejbak kur-
piowski" i "Babka ziemniaczana". 

- Przygotowaliśmy gęś, bo była 
w przeszłości podstawą w naszym jadło-

spisie. Chcieliśmy podkreślić znaczenie 
potraw z gęsi, żebyśmy zaczęli sięgać 
do tego typu dań, a także z kaczek oraz 
indyków, ponieważ jest to bardzo dobre 
pożywienie – mówiły zwyciężczynie 

konkursu "Zasmakuj w Łomży".
I tak oto wraz z ostatnimi dźwiękami 

zakończyły się program “Łomżyńskie 
wakacje”. Tak więc żegnaj lato, do zoba-
czenia za rok! 



Latająca maszyny amerykańskich konfederatów

Samolot na pociągu

Niedawno odkryte dokumenty z 1860 roku 
przedstawiają niezbite dowody na to, że na długo 
przed braćmi Wright powstały pierwsze projekty 
latających maszyn... parowych. 

Na początku lat 60. XIX wieku zafascynowany 
ptakami lekarz z Missisipi, Richard Oglesby Da-
vidson, tworzy makietę pierwszej machiny, która 
mogłaby wzbić się w powietrze. Model napędza-
nego parą samolotu, startującego z dachu pociągu, 
na krótko wzbił się w powietrze. Wynalazca zbierał 
pieniądze na budowę maszyny latającej „Artis Avis”. 
Jego wnioski o finansowanie zostały odrzucone 
przez legislaturę Wirginii i Wydział Inżynierii, nie 
pozostawiając mu innego wyboru, jak zwrócenie się 
do samych żołnierzy Konfederacji, aby sfinansowali 
budowę floty tych latających maszyn. Nigdy nie ze-

brał więcej niż kilkaset dolarów.
Teraz, 150 lat później, inżynier i wynalazca, Maris Ensing, 

zamierza zbudować kopię tego samolotu, na podstawie orygi-
nalnych projektów z lat 50. i 60. XIX wieku, żeby sprawdzić, 
czy może unieść się w powietrzu. 

Latająca maszyna amerykańskich konfederatów
TVP Historia piątek 14.25, niedziela 11.45

a to ciekawe

Film dokumentalny o najbardziej spektaku-
larnych dokonaniach inżynierii lądowej. Od pi-
ramid egipskich, poprzez wieżę Babel, najwyższe 
bliźniacze budynki na świecie Petronas Towers 
w Kuala Lumpur oraz paryską wieżę Eiffla, aż po 
niezwykłą budowlę Burdż Chalifa, która wznosi 
się na wysokość 828 metrów. To najwyższy bu-
dynek na świecie. Dubajski wieżowiec, którego 
budowa kosztowała 1,5 mld dolarów, ma 163 
piętra użytkowe. 

Coraz wyżej, doskonalej, majestatyczniej. 
Człowiek wykorzystuje nowe materiały, techni-
ki, pomysły, które pozwalają na wznoszenie co-
raz wyższych budynków. Jakie są granice? Fizycy, 
chemicy, matematycy i architekci działają wspól-
nie. Poznamy ich opinię, zobaczymy najbardziej 
niesamowite budowle na świecie i dowiemy się 
jak powstawały.

Jeddah Tower (budowany od 2013 r. w sau-
dyjskim mieście Dżudda) ma być pierwszym bu-
dynkiem na Ziemi, którego wysokość przekroczy 
1 kilometr. Ma liczyć 167 pięter, a jego realizacja 
pochłonie 1,5 mld dol. Będzie gotowy w 2020 r.

Coraz wyżej i wyżej
TVP1 sobota 12.40

Coraz wyżej i wyżej

Drapacze    kosmosu

Mniej znany, Abradż al-Bajt 
w Arabii Saudyjskiej ma 601 m 

wysokości i zajmuje trzecie 
miejsce wśród najwyższych 

budynków świata.

Richard 
Oglesby 

Davidson 
zaprojektował 

parowy 
samolot, 

startujący 
z jadącego 

pociągu.

reklama
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Anna wyrusza na wielką wyprawę, by odnaleźć 
swoją siostrę Elsę, której magiczna moc uwięziła 
królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy. 

W poszukiwaniach towarzyszy jej Kristoff, 
przed którym górskie szlaki nie kryją żadnych ta-
jemnic i jego lojalny renifer Sven. W czasie pełnej 

niebezpieczeństw podróży bohaterowie przeżyją 
wielką zamieć, staną oko w oko z wilkami i spo-
tkają magiczne trolle. Okaże się, czy uda im się 
odnaleźć nieobliczalną Elsę i uwolnić królestwo 
spod panowania zimy.

plac zabaw
Kraina lodu

Niech zima ustąpi!
Zemsta futrzaków

Atak na dewelopera
Dan Sanders, cyniczny han-

dlarz nieruchomościami prze-
prowadza się w dziką część stanu 
Oregon. Odkrywa tam piękne te-
reny, które chce wykorzystać pod 
zabudowę, nie licząc się z faktem, że w ten sposób zniszczy 
naturalne środowisko i spowoduje śmierć wielu zwierząt. Dan 
nie zdaje sobie sprawy, że natura także może się bronić i że 
wyśle do walki stada puchatych zwierzątek.

„Małe zwierzęta mogą być dla filmowców większym wy-
zwaniem niż lwy, niedźwiedzie czy tygrysy. O wiele trudniej je 
kontrolować. Ciężko sprawić, by takie zwierzę zagrało w sce-
nie, gdy na środku jezdni zjada swoją przekąskę, a obok prze-
jeżdża samochód. Lis był bardzo zmotywowany. Wydra wy-
chodziła z siebie, by nas zadowolić. Dodaliśmy do scenariusza 
indyki, bo cechuje je duża motywacja do pracy. Ale najbardziej 
chętne do współpracy były szopy” – powiedział Ken Beggs, 
jeden z najsłynniejszych treserów zwierząt w Hollywood.

Zemsta futrzaków TVN7 sobota 16.00

Epoka lodowcowa 2

Ucieczka przed wodą
Trójka przyjaciół – mamut Man-

fred, leniwiec Sid i tygrys szablozębny 
Diego, wiedzie szczęśliwy żywot w lo-
dowej dolinie. Epoka lodowcowa ma się 
jednak ku końcowi. Co prawda dolinę 
otaczają góry lodowe, ale wzrasta temperatura, co grozi po-
wodzią. 

Jedynym ratunkiem dla wszystkich mieszkańców jest 
wielka łódź, na poszukiwanie której wyruszają trzej przyja-
ciele. Podczas wyprawy marzący o żonie i dzieciach Manfred 
poznaje samicę Elę, ostatnią panią mamutową na Ziemi. 

Postępująca odwilż zagraża olbrzymiej lodowej tamie, 
która w każdej chwili może pęknąć, zalewając wodą okolicę. 
Kto chce się uratować musi się dostać na drugi koniec doliny. 
Wkrótce pojawiają się niebezpieczne wodne stworzenia – pi-
ranie i ogromne ichtiozaury. 

Pewnie nie wiesz...
Maniek ma na swym grzbiecie dwa miliony indywidualnie 

odwzorowanych włosów . Wygląda, jak by miał prawdziwe fu-
tro. Nie tylko lśni i faluje, lecz także rzuca cień. 

Epoka lodowcowa 2: Odwilż 
Polsat sobota 20.05, niedziela 13.50

Klopsiki kontratakują

Katastrofalny pomysł
Szalony naukowiec Flint Lockwood został w końcu doce-

niony. Pracuje w firmie, która wytwarza przeróżne, bardziej lub 
mniej potrzebne wynalazki. Jego szczęśliwe życie zostaje zbu-
rzone przez przerażającą wiadomość. Okazuje się, że poprzed-
ni, niezbyt udany wynalazek Flinta – maszyna zamieniająca 
wodę w jedzenie – wciąż działa i stanowi niebezpieczeństwo. 
Wynalazca rusza na pomoc.

Przezabawna, pełna soczystych kolorów i fantastycznych 
postaci animacja to druga część opartej na znanej książce dla 
dzieci autorstwa Judi Barret „Klopsiki i inne zjawiska pogo-
dowe”. Film jest okazją do refleksji nad skutkami ingerencji 
człowieka w naturę. 

Klopsiki kontratakują, Polsat niedziela 9.05
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Kraina lodu
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 piątek 20.00 sobota 11.35 
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"Szumowo, Szumowo.../ Piękna oko-
lica/ Żeby nie stodoły/Byłaby stolica". 
No, może jeszcze nie stolica kraju, 
województwa czy powiatu. Autorka 
jednego z konkursowych wierszy na 
temat gminy nie zdradziła o jaka sto-
licę chodzi. Ale "dożynkową stolicą 
regionu" Szumowo jest już. Właśnie 
dzięki tym stodołom.

- Dożynki w Szumowie  to 
przepiękna i niezwykła uroczy-
stość. Mają charakter gminny, 
ale skala i bogactwo propozy-
cji nadaje im zawsze znacznie 
większy wymiar. Cieszę się, że 
wsparliśmy jako województwo 
organizację święta w Szumo-
wie. mam pewność, że ta gmina 
będzie się rozwijała, bo ma tak 
wielu wspaniałych, prężnych lu-
dzi, którzy chcą dla niej i naszego 
regonu pracować.  Za to bardzo 
serdecznie dziękuję - powiedział 
Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa podlaskiego.

Żadnych wątpliwości, co 
do oceny rangi i rozmachu do-
żynek w Szumowie nie miało 

również liczne grono gości, jacy 
wzięli udział w uroczystościach 
gminnego święta dziękczynienia 
za plony. Gratulacje, podzięko-
wania, komplementy i życzenia 
płynęły  pod adresem "Słodkiego 
Jarosława" (to też sformułowanie 
z jednego z wierszy), czyli wój-
ta Jarosława Cukiermana, jego 
współpracowników, a przede 
wszystkim wspaniałych rolników 
z Szumowa, Srebrnej, Wyszo-
mierza, Srebrnego Borku, Papro-
ci Wielkiej, Głębocza, Ostroż-
nego, Żabikowa Rządowego 
i Żabikowa Prywatnego, Kali-
nowa, Łętownicy, miejscowości 
Zaręby-Jartuzy i pozostałych 
w gminie. Przekazywali je m. in. 
licznie przybyli parlamentarzy-
ści: Bernadeta Krynicka, Lech 
Antoni Kołakowski, Krzysztof 
Truskolaski, Jacek Żalek, woje-
woda Bohdan Paszkowski, radni 
wojewódzcy Justyna Żalek (choć 
przede wszystkim zajmowała 
się kilkumiesięcznym Ignacym) 
i Stefan Krajewski. Władze wo-

jewództwa reprezentował wice-
marszałek Marek Olbryś.     

Główne świąteczne role przy-
padły tym razem miejscowościom 
Radwany-Zaorze i Mroczki-Sty-

longi. W tej pierwszej mieszkają 
Anna i Marek Gumowscy, do-
żynkowi starostowie, którzy przy-
gotowali bochen chleba z tego-
rocznej matki. Obie wsie zdobyły 
tez pierwsza nagrodę w konkursie 
na najpiękniej przygotowane do-
żynkowe stoisko. A rywalizacja 
w gronie aż 11 podmiotów była 
naprawdę niezwykle zacięta: 
wszyscy twórcy zachwycili pomy-
słami, inwencją, smakami.

Uroczystości rozpoczęła 
Msza święta, którą celebrował 
ksiądz proboszcz Sławomir Gro-
decki. Homilię wypełnił m. in. 
cytatami z utworów literackich 
odwołujących się do symboliki 
chleba.

- Bez Was, rolnicy, puste by-
łyby stoły w naszych domach - 
mówił kapłan.

Pozostała część dożynek od-
była się na terenach w centrum 
Szumowa, gdzie pomieściła się 

m. in. scena, liczne stoiska wsi, 
instytucji i firm , plac dla rozegra-
nia meczu strongmanów Polska - 
Ukraina  (wygrali, zgodnie z ży-
czeniem wicemarszałka Marka 
Olbrysia, Polacy) a nawet wesołe 
miasteczko z pełnowymiarowymi 
karuzelami i innymi atrakcjami. 
Na scenie zaprezentowane  były 
oficjalne wystąpienia gości, za-
inicjowane zostało jednoczące 
dzielenie się chlebem, odbyło 
się wręczanie nagród w licznych 
konkursach, popłynęła muzyka 
zespołów z Sadownego i Ostro-
wi Mazowieckiej, a na taneczny 
finał dożynek przeboje w wyko-
naniu Janusza Laskowskiego.

- Gdyby wszystkie dziedziny 
naszej gospodarki tak rozwija-
ły się w Unii Europejskiej jak 
rolnictwo, to Polska byłaby już 
lokomotywa dla całej Europy 
- powiedział wójt Jarosław Cu-
kierman.       

region

Największe nawet poświęcenia i największy profesjonalizm  w tej służbie nie 
wystarczą, jeżeli nie będą wsparte odpowiednim wyposażeniem - mówił Jaro-
sław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podczas spo-
tkania ze strażakami z gminy Nowe Piekuty.     

Pod koniec sierpnia na placu przed remizą OSP w Jabłoni Kościel-
nej w powiecie wysokomazowiecki, odbyło się uroczyste przekazanie 
pojazdów ratowniczo – gaśniczych jednostkom OSP Jabłoń Kościelna 
oraz OSP Hodyszewo.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoni Kościelnej otrzymała średni 
samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu STAR GBA 2,5/16 ze 
szkoły pożarniczej w Poznaniu, zaś Ochotnicza Straż Pożarna w Ho-
dyszewie przejęła od druhów z Jabłoni lekki samochód ratowniczo 
– gaśniczy na podwoziu FORD TRANSIT GLBA 1/1

Uroczystego przekazania pojazdów dokonał wiceminister 
MSWiA Jarosław Zieliński.

- Ten rok będzie rekordowy jeśli chodzi o wyposażenie straży po-
żarnej w pojazdy. W kraju będzie to 480 samochodów, w wojewódz-
twie podlaskim - 31. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie  
zwiększył  nakłady na Ochotnicze Straże Pożarne - podkreślał Jaro-
sław Zieliński.     

W apelu w Jabłoni uczestniczyli m. in. nadbrygadier Jarosław 
Wendt, podlaski komendant wojewódzki PSP, reprezentanci jedno-
stek OSP z regionu,  przedstawiciele  samorządów i służb munduro-
wych 

Dożynki w gminie Szumowo

Strażacki samochód z Poznania do Jabłoni
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170 wykonawców z Polski i Białorusi 
wzięło udział w kolejnej edycji Festi-
walu „Barwy folkloru „ w Zambrowie. 
Wydarzenie międzynarodową rangę 
zyskało w tym roku, kiedy do grona 
wykonawców dołączył Zespół Pie-
śni I Muzyki Białoruskiej „Gościniec”. 
Organizacja festiwalu to wspólna 
inicjatywa Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Zambrowie i Stowarzyszenia 

Szansa.
- Zespoły śpiewacze działa-

jące w Zambrowie i okolicznych 
miejscowościach często uczest-
niczą w przeglądach i festiwa-
lach, stąd pomysł aby podobny 
konkurs zorganizować w Zam-
browie. Festiwal „Barwy folkloru 
„ organizujemy co dwa lata, na 
przemian z konkursem orkiestr 

dętych. W tym roku do udzia-
łu w festiwalu, po raz pierwszy 
zgłosił się zespół z Białorusi. Po-
staramy się aby w następnej edy-
cji festiwalu było jeszcze więcej 
wykonawców zza granicy -  tłu-
maczy Teresa Szumowska, prezes 
Stowarzyszenia Szansa.

Festiwalowe prezentacje 
rozpoczęły się już w parku 

miejskim przy ulicy Włady-
sława Sikorskiego. W plene-
rze białoruskie pieśni ludowe 
wykonał zespół „Gościniec” 
działający przy Grodzieńskim 
Centrum Kultury. Zespół jest 
laureatem wielu międzyna-
rodowych festiwali folklory-
stycznych w Polsce, Niem-
czech, Czechach, Słowenii, 

LItwie i Katarze. Z kolei ze-
spół ludowy „Kalina” działa 
przy Kole Gospodyń w Żuro-
bicach koło Siemiatycz. Zespół 
reprezentuje gminę na różnych 
przeglądach folklorystycznych. 
W tym roku zespół został wy-
typowany przez komisję kon-
kursową Katolickiego Radia 
Podlasie do nagrania teledysku 

Stawiski na 
szachownicy

Ponad milion złotych przeznaczają 
władze Stawisk na rewitalizację par-
ku w centrum miejscowości. Niemal 
cała kwota pochodzi z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego, a do samorządu 
miasta trafiła za pośrednictwem Lo-
kalnej Grupy Działania "Kraina Mle-
kiem Płynąca".

- Jesteśmy ogromnie 
wdzięczni zarządowi wojewódz-
twa - powiedziała burmistrz 
Agnieszka Rutkowska składając 
podziękowania na ręce wicemar-
szałka Marka Olbrysia, który za-
interesował się przebiegiem prac. 
-   Dzięki tej decyzji centrum 
Stawisk będzie 
nareszcie wyglą-
dało tak, jak po-
winno wyglądać 
od co najmniej 10 
lat. 

Plan rewita-
lizacji parku nie 
zakłada przywró-
cenia jakiegoś 
dawnego kształtu 
centrum Stawisk, 
bo było ono po 
prostu pustym 
placem (tak poka-
zują stare zdjęcia). 
Ponieważ jednak 
samo założenie 
u r b a n i s t y c z n e 
jest pod ochroną 
konserwatorską, 
wszelkie plany 
były uzgadniane 

ze służbą ochrony zabytków. Za-
tem zdrowe drzewa pozostaną 
w parku (część chorych trzeba 
było usunąć).   

- Będą odnowione alejki, nowa 
architektura, odrestaurowany po-
mnik, ku czci bohaterów walk 
o wolną Polskę, który jest miej-
scem naszych uroczystości patrio-
tycznych i narodowych, nowa wiata 
przystankowa, nieco później ele-
menty placu zabaw dla dzieci. Po-
wstanie oświetlenie, bo do tej pory 
była to "ciemna plama" w samym 
centrum - wyliczała Agnieszka 
Rutkowska w rozmowie z Mar-
kiem Olbrysiem.

Dominującym motywem 
wokół, którego zorganizowany 
zostanie odnowiony park w Sta-
wiskach, staną się... szachy. Bur-

mistrz zapowiada szachownicę 
w centrum i stoliczki z szachow-
nicami. Nic to jednak dziwnego 
w miasteczku, w którym przy-
szedł na świat Akiba Rubinstein. 
W początkach XX wieku uzna-
wany by za jednego z najlepszych 
szachistów na świecie. W 1930 
poprowadził reprezentację Polski 
do zwycięstwa w III Olimpiadzie 
szachowej w Hamburgu        

- Liczymy oczywiście na 
miłośników królewskiej gry, ale 
stoliczki będą też po prostu po 
to, aby usiąść z kawą, porozma-
wiać, posiedzieć wśród starszych 
i nowych drzew, krzewów, "dy-
wanów" lawendy, która pięknie 
wygląda i pachnie    - podkre-
śliła burmistrz Agnieszka Rut-
kowska.    

Międzynarodowy Festiwal "Barwy folkloru" w Zambrowie

Zespół "Gościniec " z Grodna jest laureatem wielu festiwali folklorystycznych 
w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowenii, na Litwie i w Katarze

„Żurobiacy „ zostali zaproszeni do nagrania teledysku promującego Podlasie.

Widok na Ziemię z perspektywy Księ-
życa, wędrówki po górach lub skoki 
na bungee – to wszystko jest na wy-
ciągnięcie ręki. Nie trzeba ruszać się 
nawet z Łomży. Wystarczy przyjść 
do Salonu Wirtualnej Rozrywki – VR 
Łomża, który znajduje się w budynku 
po "starej elektrowni" przy ul. Polo-
wej 16. Tam też odbyło się oficjalne 
otwarcie pionierskiej inicjatywy.

Salon wirtualnej rozrywki to 
połączenie sfery rozrywkowej 
i edukacyjnej. Zakładając specjal-
ne okulary przenosimy się w wir-
tualny świat. Możemy spojrzeć 
na Ziemię z perspektywy Księ-
życa, wędrować po górach, skakać 
na bungee, czy stanąć oko w oko 
z dinozaurem. W Łomży to no-
wość, jakiej do tej pory nie było. 
Został otwarty w ramach Funda-
cji JA i TY przy dotacji z Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w wysokości 100 tys. zł.

- To nie tylko coś nowego 
w Łomży i stworzenie pięciu 
miejsc pracy, w tym czterech 
dla osób z niepełnosprawnością, 
ale też pierwsza siedziba naszej 

fundacji – podkreśla Ka-
tarzyna Kuklińska, prezes 
Fundacji JA i TY. Doda-
je, że oprócz "wirtualnej" 
rozrywki w lokalu budyn-
ku po "starej elektrowni" 
znajdzie się część biuro-
wa. - Dla nas jest to duży 
krok w przód, umożliwia-

jący jeszcze aktywniejsze funk-
cjonowanie – mówiła dziękując 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do otwarcia salonu VR.

- Jest to dla mnie nowe i bar-
dzo interesujące doświadczenie. 
Ta technologia cały czas się roz-
wija, ale oprogramowanie w na-
szym salonie jest wystarczające 
do zapewnienia rozrywki i edu-
kacji w VR na wysokim pozio-
mie – mówi Mateusz Piaszczyk. 
Z wykształcenia grafik kompu-
terowy i jedna z czterech osób 
z niepełnosprawnością, która 
znalazła pracę w salonie wirtual-
nej rozrywki.

Obecna na uroczystości poseł 
na Sejm RP Bernadeta Krynicka 
nie kryła zadowolenia, że w Łomży 
powstaje coraz więcej podmiotów 
ekonomii społecznej, które zatrud-
niają osoby z niepełnosprawnością. 
- To szansa na kształtowanie życia 
zawodowego i społecznego. To 
kontakt z drugą osobą, który jest 
tak ważny, aby móc funkcjonować 
w społeczeństwie – podsumowała 
łomżyńska parlamentarzystka.

Księżyc, dżungla, górskie 
szczyty. To można zdobyć 

w Łomży (wirtualnie)

Na rewitalizację parku w centrum Stawisk burmistrz Agnieszka Rutkowska uzyskała znaczące 
wsparcie wicemarszałka Marka Olbrysia
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Stawiski od zarania dziejów  
do wielkiej wojny Zenon 

Krajewski

“Stawiski od zarania dziejów do wielkiej wojny”, 
to najnowsza praca Zenona Krajewskiego, zna-
nego czytelnikom Tygodnika Narew, jako autora 
sagi „Meandry Losu”. Pisarz zaproponował na-
szej redakcji kilka tygodni przerwy w publiko-
waniu kolejnych części powieści, w zamian chce 
zaprezentować fragmenty Tomu I monografii 
nieodległych od Łomży Stawisk, ukazującej hi-
storię miasta na tle dziejów Mazowsza. W 530 
wydaniu Tygodnika Narew publikujemy siódmy 
odcinek monografii. 

Prześladowania narodu polskiego, 
jego kultury i języka wpłynęły na rozwój 
ruchu robotniczego, który głosił potrze-
bę nie tylko walki o wyzwolenie narodo-
we, ale i społeczne. W 1905 r., podczas 
rewolucji, w Stawiskach, jak i w innych 
miejscowościach na Wysoczyźnie Kol-
neńskiej, trwały wystąpienia organizo-
wane przez PPS i Polski Związek Ludo-
wy. Kolportowane przez  członków tych 
organizacji z Łomży ulotki często były 
przechwytywane przez policję carską. 
Jeszcze w styczniu 1905 r. w Stawiskach, 
Małym Płocku, Rogienicach i Kolnie 
przechwycono dużą ilość ulotek oraz 
deklaracje PPS. Podczas wystąpień nisz-
czono tablice rządowe z godłem carskim 
i napisami w języku rosyjskim, a w szko-
łach elementarnych wybijano szyby. Do 
takich czynów doszło w Borkowie, Ko-
rzenistych, Porytem, Zabielu oraz w Sta-
wiskach. 

W kwietniu 1905 r. władze prze-
chwyciły ulotki nawołujące do strajku 
w Jedwabnem. Chłopów z Marianowa 
za wystąpienia przeciwko właścicielowi 
majątku mały Płock ukarano więzieniem. 
We wrześniu 1905 r. w Czerwonem i Za-
bielu wystąpili rodzice przeciwko szkole 
rosyjskiej, żądając nauczania swoich 
dzieci w języku polskim. Podobne wy-
stąpienia o szkołę polską miały miejsce 
w październiku tegoż roku w Małym 
Płocku, Lemanie, Borkowie, Kątach, Ły-
sem i Turośli. W wyniku tej akcji władze 
pozamykały wiele szkół wiejskich, ponie-
waż rodzice nie posyłali dzieci na naukę 
odbywającą się w języku rosyjskim.

Miejscem masowych wystąpień 
o charakterze narodowo-politycznym 
były Stawiski, Kolno i Szczuczyn. Po 
brutalnym stłumieniu manifestacji przez 
władze carskie, wielu ich uczestników 

musiało szukać schronienia w Prusach 
lub wyjeżdżało do Ameryki, aby unik-
nąć aresztowania, więzienia i zesłania. 
Ucieczką zagranicę ratowali się młodzi 
mężczyźni, którzy chcieli uniknąć dłu-
goletniej służby w wojsku rosyjskim. 
Wtedy to właśnie rozpoczął się zamorski 
exodus Żydów, którego strumień uległ 
wzmocnieniu w następnych dekadach 
i kontynuowany był aż do II wojny świa-
towej. Emigranci ze Stawisk osiedlali się 
w Ameryce Płn. i Płd., w zachodniej Eu-
ropie i na historycznych ziemiach przod-
ków, w Izraelu.

Życie Żydów w zdominowanych 
przez nich na początku XX w. Stawiskach 
toczyło się w nieco odmienny sposób, niż 
reszty mieszkańców. W celu wypełniania 
religijnych , społecznych i ekonomicznych 
potrzeb Żydzi założyli wiele instytucji. 
Obok instytucji religijnych (synagoga, 
Bejt Midrasz, Jesziwa) i wychowawczo-
-oświatowych (szkoły elementarne - che-
dery oraz szkoła nauki języka hebrajskie-
go) istniała biblioteka, bank, organizacje 
charytatywne służące pomocą potrze-
bującym członkom społeczności w ich 
kłopotach życiowych i zdrowotnych, or-
ganizacje pożyczkowe, a także miejsca 
zgromadzeń syjonistów i wiele innych po-
mocnych żydowskiej społeczności takich, 
jak „Hamelitz”, „Hamegid” i „Hatzfira”. 
Czytano także gazety w języku rosyjskim. 
Obydwie synagogi, duża i mniejsza, służy-
ły jako ośrodki przekazywania wiadomo-
ści. Kupcy i robotnicy, którzy podróżowali 
w sprawach biznesu, gminy żydowskiej 
czy za pracą do wielu miast Rosji i Nie-
miec, relacjonowali swoje doświadczenia 
i wrażenia z pobytów w szerokim świecie 
tym wszystkim, którzy nigdzie nie wyjeż-
dżali. W murach synagogi miały miejsce 
nawet b. burzliwe debaty poświęcone wy-
darzeniom na świecie. Roztrząsano tam 
sprawy żydowskiej społeczności Stawisk 
i podejmowano decyzje dotyczące całej 
wspólnoty. 

Polska społeczność miasta, wielokrot-
nie mniej liczna, była zdecydowanie bar-
dziej zatomizowana. W wielu aspektach 
codziennego życia współpracowała ze 
społecznością żydowską (np. polskie ko-
biety z biednych rodzin chodziły na służ-
bę u Żydów, co zawsze było wypominane 

przez księży, kreujących się na przywód-
ców polskiej społeczności, ale nie zauwa-
żających trudnej sytuacji życiowej wielu 
rodzin, które zdane były tylko na siebie, 
bo polskie organizacje pomocowe nie ist-
niały albo były niezwykle rachityczne.

Rys historyczny dziejów Mazowsza  
– czasy nowożytne (XVII- XVIII w.)

W ostatnich dekadach XVII w. 
i w XVIII w. nastąpił szybki wzrost 
ludności żydowskiej na Mazowszu, co 
było skutkiem dynamicznego rozwo-
ju demograficznego tej społeczności. 
W mazowieckich miastach nie było 
ściśle określonych dzielnic żydowskich. 
Polacy i Żydzi mieszkali nierzadko na 
tych samych ulicach. Rozrastające się 
i bogacące gminy żydowskie zdobywały 
się często na poważne inwestycje słu-
żące życiu religijnemu całych społecz-
ności. Obok licznych synagog drew-
nianych w II poł. XVIII w. pojawiły się 
murowane w Kutnie, Płońsku, Stawi-
skach i Szczuczynie. Każda z synagog 
wyposażona była w służące potrzebom 
kultu wyroby rzemiosła artystycznego, 
takie jak sukienki na Torę, korony i tar-
cze (tasy) na Torę, wskaźniki (jady) do 
czytania Tory, zasłony (parochety) za-
wieszane na aron ha-kodesz, świeczniki 
i kinkiety.

W okresie staropolskim społeczność 
żydowska Mazowsza stanowiła tylko 
nieznaczną część ogółu Żydów polskich, 
tj. ok. 3,3% populacji, liczącej najpraw-
dopodobniej 30 tys. w 1580 r. i ok. 750 
tys. w 1765 r. Wyznawcy judaizmu byli 
obecni w co najmniej 60 z ok. 120 miast 
mazowieckich oraz w b. wielu wsiach. Po 
upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej do 
miast mazowieckich napłynęła znacz-
na ilość Żydów, w tym z Brandenburgii 
i Dolnego Śląska. Ponadto władze pru-
skie, a potem Księstwa Warszawskiego 
usuwały Żydów ze wsi, w związku z czym 
ich odsetek w miastach szybko rósł 
i w początkach XIX w. sięgał często na-
wet 90%. Koncentracja ludności żydow-
skiej i próby tworzenia osobnych rewirów 
dla niej, podejmowane w okresie Króle-
stwa Polskiego (1815-1918), sprzyjały jej 
izolacji i hamowały procesy asymilacyjne. 
W XIX w. wyznawcy judaizmu stali się 

społecznością dominującą w krajobrazie 
kulturowym wielu mazowieckich miast 
i pozostali nią aż do połowy XX w.

Poczynając od lat 40. XVIII w. roz-
począł się dla Mazowsza okres rozwoju 
gospodarczego. Powstały nowe miasta 
( Jedwabne, Czyżew, Wodynie, Rutki, 
Żuromin, Myszyniec i Śniadowo), inne 
lokowano powtórnie (Bieżuń, Kierno-
zia, Kutno, Magnuszew i Nowy Dwór). 
Warszawa stała się największym ośrod-
kiem miejskim w Polsce. Jej ludność 
wzrastała b. szybko i z 30 tys. w 1764 
r. doszła do 115 tys. w 1792 r. Miasto 
uporządkowano i otoczono wałami. 
W Warszawie osiedlali się mieszkańcy 
wsi, miast i miasteczek mazowieckich 
oraz liczni Żydzi, omijając formalny za-
kaz. Za okopami na Woli rozbudowywał 
się przemysł, powstawały manufaktury, 
osiedlali się najbogatsi kupcy, zakładano 
banki. Wzniesiono liczne pałace, prze-
budowano Zamek Królewski i Ujaz-
dowski. Powstał pierwszy nowoczesny 
szpital – dzieciątka Jezus. Rozwój War-
szawy miał ogromny wpływ na całe Ma-
zowsze.

W latach 1788-1792 na Sejmie Czte-
roletnim podjęto próby ocalenia Rze-
czypospolitej. Uchwalono m.in. ustawę 
o miastach królewskich (21 IV 1791 r.). 
Ukoronowaniem reform ustrojowych 
była Konstytucja 3 maja. Gdy z inspiracji 
Rosji zawiązała się konfederacja w targo-
wicy (1793 r.), doszło do wojny polsko-
-rosyjskiej w 1792 r. i drugiego rozbioru 
Polski (1793 r.) zatwierdzonego pod dyk-
tatem rosyjskim  na sejmie rozbiorowym 
zwołanym do Grodna. 

W wyniku drugiego rozbioru Polski 
podzielone też zostało Mazowsze. Pru-
sy zagarnęły większą część województw 
płockiego i rawskiego. Pozostała kadłu-
bowa Rzeczypospolita. Rozdarta przez 
nie liczących z tradycją i historią zabor-
ców Polska otrzymała nowy podział ad-
ministracyjny. W Koronie utworzono 10 
województw. Pozostałą przy Rzeczypo-
spolitej część Mazowsza podzielono na 
trzy województwa: mazowieckie (ziemi: 
wiska, łomżyńska i nurska), warszawskie 
(ziemie: czerska, warszawska i liwska) 
oraz ciechanowskie (ziemie: ciechanow-
ska, zakroczymska i różańska).

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
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego Oddział Regionalny w Bia-
łymstoku zaprasza młodzież szkolną 
i uniwersytecką, w wieku 15 - 24 lata, 
do udziału w I Ogólnopolskim Konkur-
sie dla Młodzieży "Moja Wizja Zero - 
Strategia Prewencji w Rolnictwie".

Zadanie konkursowe będzie 
polegało na wykonaniu krót-
kiego (maks. 2-minutowego) 
filmu promocyjnego, który bę-

dzie nawiązywał do Wizji Zero 
– międzynarodowej kampanii 
społecznej, która ma na celu mi-
nimalizowanie ryzyka wypadku 
przy pracy w sektorze rolniczym.

Konkurs, który objął Patro-
natem Honorowym Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski, będzie 
trwał od 2 września do 3 paź-
dziernika 2019 r. 

Regulamin konkursu i wszel-
kie niezbędne informacje znajdą 
się w najbliższych dniach na stro-
nie internetowej Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego 
www.krus.gov.pl, informacje na 
temat globalnej kampanii Wizja 
Zero - na stronie www.visionze-
ro.global.

Mlekpol w programie 
kulinarnym Doradca Smaku 

W nowym sezonie Doradcy Smaku w przepisach Roberta Sowy, jednego z naj-
lepszych szefów kuchni nie zabraknie ponownie produktów Spółdzielni Mle-
czarskiej Mlekpol w Grajewie. 

- Doradca Smaku to program, który sprawia, że gotowanie zarów-
no dla amatorów jak  i pasjonatów gotowania staje się proste, przyjem-
ne oraz inspiruje do szukania nowych wyzwań kulinarnych. Produkty 
mleczarskie to podstawa wielu dań, dlatego oprócz sera Mascarpone, 
jednej z nowości produktowych Mlekpolu, w programie zobaczymy 
takie produkty, jak śmietanki i masło Łaciate, serek wiejski Łaciaty, 
Maślankę Mrągowską, ser żółty czy twaróg sernikowy. Ta różnorod-
ność produktów Mlekpolu i ich zastosowanie zapewni wyjątkowy 
smak przygotowanym potrawom –mówi Dorota Grabowska, kierow-
nik marketingu Spółdzielni z Grajewa.

Doradca Smaku będzie emitowany w telewizji TVN od września 
do listopada tego roku. Premiera pierwszego odcinka już 2 września 
o godzinie 20.10. W 11 odcinkach zostaną zaprezentowane różnorod-
ne dania inspirowane tradycjami kulinarnymi różnych krajów

Ser mozzarella Spółdzielni Mleczar-
skiej Mlekpol w Grajewie, to produkt 
znany wielbicielom pizzy w Polsce 
i wielu krajach Europy. Ten włoski ser 
z Mlekpolu ceniony jest przez szefów 
kuchni ze względu na świetne właści-
wości topnienia i  charakterystyczne 
„ciągnięcie się”. Odpowiadając na po-
trzeby konsumentów Mlekpol wpro-
wadza na rynek 2 produkty w linii 
mozzarella -  ser tarty i w kawałku.  

Mozzarella Mlekpolu dostęp-
na jest w dużych opakowaniach 
o wadze jednego, dwóch oraz 
dwóch i pół kilograma przezna-
czonych głównie dla odbiorców 
branży gastronomicznej. 

Producent, mając na uwa-
dze potrzeby klientów sklepów 
detalicznych, wprowadza no-
wości:  mozzarella w kawałku 
o wadze 300 gramów oraz ser 
tarty w woreczku o wadze 150 
gramów. Obie propozycje ide-
alnie pozwalają się cieszyć tym 
włoskim serem podczas domo-
wego gotowania i pieczenia oraz 
zachować jego świeżość i walory 
smakowe podczas przechowywa-
nia w lodówce dzięki szczelnym 
i trwałym opakowaniom. Nowo-
ścią jest również odświeżona sza-
ta graficzna całej linii produktów 
mozzarella.

Mozzarella z Mlekpolu to 
połączenie włoskiej tradycji se-
rowarskiej i najwyższej jako-
ści, o którą dba  Mlekpol. Ser 
powstał z  najlepszego mleka 
od  krów wypasanych na łąkach 
Podlasia, Warmii i Mazur. To do-
skonały produkt, który sprawdzi 
się zarówno na ulubionej pizzy, 
jako dodatek do  makaronów, 
zapiekanek oraz wytrawnych wy-
pieków. Ser mozzarella to zna-
komite źródło wapnia, bogactwo 
cennych witamin i minerałów.

Mozzarella Mlekpolu w skła-
dzie ma wyłącznie mleko, sól 
i kultury bakterii mlekowych.

„Rejon ten może poszczycić się naj-
piękniejszą kukurydzą w kraju. To 
zasługa pracowitości i wielu lat 
doświadczenia w jej uprawie podla-
skich rolników, szczególnie hodow-
ców bydła” – tak rok temu eksperci 
z rolniczego portalu topagrar.pl 
opisywali swoje wrażenia z Podla-
skiego Dnia Kukurydzy w Podlaskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie. 

Już za kilka dni po raz osiem-
nasty kukurydza wystąpi w głów-
nej roli na polach doświadczal-
nych w Szepietowie. 8 września 
Podlaski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie 
wspólnie z Polskim Związkiem 
Producentów Kukurydzy zapra-
sza ba kolejny Podlaski Dzień 
Kukurydzy.

- Mamy w Polsce 1,3 mln. 
ha kukurydzy. Jest to razem 
z pszenżytem a zaraz po psze-
nicy najpopularniejsza uprawa 
w Polsce. Taka skala produkcji 
świadczy o wielu zaletach tego 
gatunku - mówił rok temu pre-
zes Polskiego Związku Produ-
centów Kukurydzy, prof. Ta-
deusz Michalski. – W naszym 
województwie  kukurydza zaj-
muje w wielu gospodarstwach 

50% areału a często i nawet 
więcej – dodawał poseł Jacek 
Bogucki.

Tym razem specjaliści 
PODR Szepietowo przygo-
towali na polach doświad-
czalnych kolekcje 130 odmian 
kukurydzy. Plantatorzy będą 
mieli okazję ocenić przydat-
ność każdej odmiany tej rośliny 
do warunków panujących w ich 
gospodarstwach. Doradztwem 
w uprawie i doborze odpo-
wiedniej odmiany będą służyć 
przedstawiciele Podlaskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Szepietowie oraz pracow-
nicy firm nasiennych

Dodatkowo szeroką ofertę 
produktów zaprezentują firmy 
z branży rolniczej m.in. produ-
cenci maszyn oraz środków do 
produkcji rolnej.

W tym roku na zwiedzają-
cych czeka wiele atrakcji, m.in. 
pokazy pracy maszyn do zbioru 
kukurydzy i zagospodarowania 
resztek pożniwnych. Pokazy zor-
ganizuje firma Euralis w współ-
pracy z firmą Roltoma.

Tradycją Podlaskiego Dnia 
Kukurydzy stało się, że podczas 
trwania imprezy jest rozstrzyga-
ny konkurs „Bezpieczna obsługa 

zwierząt gospodarskich” prze-
prowadzonego przez Podlaski 
Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go w Szepietowie w współpracy 
z KRUS oddział w Białymsto-
ku. Laureaci zostaną nagrodzeni 
i uhonorowani pamiątkowymi 
pucharami.

Podlaski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Szepietowie 
przygotował szereg wykładów 
związanych z tematyką uprawy, 
oraz przygotowania paszy z ku-
kurydzy. Zostanie wygłoszony 
wykład: Kukurydza najważ-
niejszą paszą w żywieniu bydła. 
Natomiast przedstawiciele firm 
nasiennych EURALIS i Syn-
genta powiedzą o: OPTImaize 
– kukurydza na kiszonkę od 
siewu do zbioru, i nowościach 
odmianowych kukurydzy ki-
szonkowej.

Dużą atrakcją będzie również 
degustacja potraw z kukurydzy 
w ramach programu promocyj-
nego Polskiego Związku Produ-
centów Kukurydzy „Kukurydza 
– słoneczne ziarno zdrowia” fi-
nansowanego ze środków Fun-
duszu Promocji Ziarna Zbóż 
i Przetworów Zbożowych.

Zapraszamy do zapoznania 
się ze szczegółowym progra-
mem Podlaskiego Dnia Kuku-
rydzy.

Podlaski Dzień Kukurydzy,  8 września 
2019 r. PODR w Szepietowie

Konkurs "Moja Wizja Zero - Strategia Prewencji 
w Rolnictwie"

Mlekpol  i  nowości linii Mozzarella

PODR Szepietowo.  
Złota królowa będzie świętować
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USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783. 

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

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

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

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

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

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

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

USŁUGI RTV-AGD

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

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

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

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

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

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

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzy-

ka romska. Gra, śpiewa i tańczy „Dżudli”. 
Gwarancja dobrej zabawy. 
Tel. 698 621 178.

NIERUCHOMOŚCI
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.

Kupię mieszkanie w Łomży, jedno lub 
dwu pokojowe. Parter, pierwsze piętro 
lub wyżej z windą. Tel. 517 332 950.

DO WYNAJĘCIA LOKAL 70 M2 W ŁOMŻY, UL. 
SIENKIEWICZA 2, POD DZIAŁALNOŚĆ HAN-
DLOWĄ - USŁUGOWĄ. TEL. 508 051 512.

SPRZEDAM MIESZKANIE 51,2 M2 NA II 
PIĘTRZE PO KAPITALNYM REMONCIE. 

KOMFORTOWO URZĄDZONE DO 
ZAMIESZKANIA OD ZARAZ. ŁOMŻA,  

UL. SADOWA 4. TEL. 664 964 548

RÓŻNE / SPRZEDAM
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.

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

Sprzedam oś z kołami, kuchnie gazową, lo-
dówkę oraz zaprzęg konny lejce pusor. 
Tel. 721 807 932.

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

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

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

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

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

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

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

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

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

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

Umowa o pracę. Tel. 690 999 699.

GABINET TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ. 
UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 

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

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

tel. 503 010 038
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Sacrum 
i muzyka 

Od początku istnienia festiwalu Sa-
crum et Musica rozbrzmiewa  muzyka 
piękna i różnorodna: pogodna i po-
ważna, sakralna i świecka. Jak zwykle 
słuchacie  Państwo znakomitych in-
strumentalistów i wokalistów, wspa-
niałe zespoły kameralne i solistów 
najwyższej klasy - tak o artystycznym 
wydarzeniu, jaki jest Sacrum et Musi-
ca mówi  Jan Miłosz Zarzycki, dyrektor 
Filharmonii Kameralnej im. Witolda 
Lutosławskiego w Łomży.

Wśród wykonawców są nie 
tylko Łomżyńscy Filharmonicy 
i zaproszeni przez nich instru-
mentaliści czy wokaliści. W XV 
edycji  święta muzyki w prze-
strzeni sakralnej bierze udział aż 
pięć orkiestr! 

- Festiwal rozpoczęła i za-
kończy nasza Filharmonia Ka-
meralna, a pojawią się jeszcze 
dwie kameralne orkiestry: z Wil-
na oraz Brześcia. Obydwie wy-
stąpią w Łomży po raz pierwszy 
podobnie, jak Sinfonia Juventus, 
orkiestra bardzo młoda, ale jakże 

renomowana! W wykonaniu tego 
symfonicznego zespołu usłyszy-
my słynną dziewiątą symfonię 
Antonina Dworzaka, jedną z naj-
słynniejszych i najpiękniejszych, 
nigdy bodaj w Łomży nie wyko-
naną. Na zakończenie festiwalu 
zabrzmią litanie ostrobramskie 
Stanisława Moniuszki, a naszymi 
gośćmi będą znakomici śpiewa-
cy oraz słynny chór filharmonii 
w Kownie, z którym jeszcze we 
wrześniu wystąpimy w dwóch 
koncertach na Litwie. Program 
naszego jubileuszowego festiwalu 
zapowiada się więc bardzo inte-
resująco i mamy nadzieję, że jak 
zwykle będzie Państwo z nami 
- dodaje Jan Miłosz Zarzycki, 
dyrektor Filharmonii Kameral-
nej im. Witolda Lutosławskiego 
w Łomży.

Grupa Medialna Narew 
z ogromną radością przyjęła za-
szczyt patronowania jubileuszo-
wemu festiwalowi Sacrum et Mu-
sica, a Telewizja Narew na żywo 
transmitowała inauguracyjny 
koncert z Katedry łomżyńskiej.            

Program najbliższych kon-
certów:

8 września 2019 r. 
(niedziela)

Znasz li ten kraj
PIĄTNICA, godz. 12:15  – 

Kościół pw. Przemienienia Pań-
skiego, ul. Stawiskowska 10

ANNA JEREMUS-LE-
WANDOWSKA – sopran

MARTA KSIĄŻEK – so-
pran koloraturowy

MAŁGORZATA KUSTO-
SIK – mezzosopran

JAROSŁAW DOMAGA-
ŁA – fortepian

KWARTET SMYCZKO-
WY FILHARMONII KA-
MERALNEJ IM. W. LUTO-
SŁAWSKIEGO W ŁOMŻY:

FILIP SZYMANIAK – 
I skrzypce, AGNIESZKA SO-
BOLEWSKA – II skrzypce

ADRIAN STANCIU – al-
tówka, EWA JANKOWSKA – 
wiolonczela

W programie: najpiękniejsze 
arie i pieśni S. Moniuszki

Wirtuozi  z Wilna 
ŁOMŻA, godz. 19:00 – Ko-

ściół pw. Św. Brunona z Kwer-

furtu MB, ul. Wojska Polskiego 
135

LIETUVOS KAMERINIS 
ORKESTRAS (LITWA)

SERGEJ KRYLOV (LI-
TWA) – koncertmistrz, dyrektor 
artystyczny

PIJUS PAŠKEVIČIUS (LI-

TWA) – obój, obój d'amore
W programie m.in.: J.S. Bach, 

W.A. Mozart

A zatem – do zobaczenia na 
festiwalowych koncertach! 

Wstęp wolny na wszystkie 
koncerty festiwalu.
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Synka Kazimierza powitali na świe-
cie w kilka dni temu Justyna i Adam 
Kownaccy. Maluszek o kilka dni wy-
przedził zapowiadany na 29 sierpnia 
termin porodu.

Adam Kownacki na swoim 
Instagramie opublikował zdję-
cie uszczęśliwionej żony i synka 
w jej ramionach (choć staran-
nie opatulonego). O wyborze 
imienia rodzice zdecydowali już 
dawno. Imię Kazimierz nosił 
dziadek boksera, który urodził się 
w Łomży, a pierwszych kilka lat 
życia spędził w Konarzycach.    

Dumny tata zamiast komen-
tarza i tytułu dorzucił pod zdję-
ciem serduszka, ale jego przyja-
ciele pospieszyli z gratulacjami. 
„Congrats Broski” – napisał je-
den z lepszych pięściarzy wagi 
ciężkiej Jarrell Miller tworząc 
oryginalny skrót ze słowa „bro-
ther” (brat) i polskiego „-ski”. 
„Niech ma dobre życie” – życzył 
Kazimierzowi znany komentator 

sportowy i promotor boksu Ma-
teusz Borek.

Zbliżające się ojcostwo miało 
spory wpływ na Adama Kownac-
kiego. Szczególnie w czasie ostat-
niej walki z Chrisem Arreolą.       

Portal Wirtualna Polska 
przytacza niedawną wypowiedź 
„Babyface”: - Myślami byłem już 
w domu, przy żonie. To miało 
wpływ na to, że to nie była naj-
lepsza walka w moim wykonaniu, 
ale najważniejsze, że wygrana.

Media podkreślają też jak 
wielki jest wpływ Justyny Kow-
nackiej (małżeństwem są do 
siedmiu lat) i jej rola także w ka-
rierze męża. Kiedy dopiero wy-
ruszał na podbój bokserskiego 
i świata to na niej w znacznej 
mierze spoczywał ciężar zapew-
niania codziennego bytu rodziny. 
Teraz wielkie marzenie Justyny 
i Adama o powiększeniu rodziny 
się spełniło.

Grupa Medialna Narew tak-
że życzy Kazimierzowi, Justynie 

i Adamowi wiele zdrowia i rado-
ści we wspólnym życiu.

***
Adam Kownacki nawet 

w chwilach największej sportowej 

chwały i rodzinnego szczęścia nie 
zapomina o swoich korzeniach. 
Na Instagramie opublikował tak-
że krótki komunikat, że włącza 
się w akcję wspomagania Zespo-

łu Szkół przy Ośrodku Szkole-
nia OHP oraz klubu BKS Tiger 
w Łomży. Ze słów mistrza wyni-
ka, że zamierza obu wskazanym 
podmiotom przekazywać swoje 
firmowe koszulki w powiązaniu 
z zamówieniami dokonywanymi 
w wirtualnym sklepie  na stronie:  
www.akbabyface.com.

Zbigniew Maleszewski, szef 
Tigera, wiceprezes Polskiego 
Związku Bokserskiego i od wielu 
lat przyjaciel Adama Kownac-
kiego, przyznaje, że zaskoczyła 
go trochę ta inicjatywa, ale nie 
zdziwiła.

- Adam to wspaniały, za-
wsze elegancki chłopak. Zawsze 
o nas pamięta, poleca nasze ini-
cjatywy, udostępnia informacje. 
Wiedziałem, że skupia się na 
walce i oczekuje na dziecko, 
dlatego ostatnio nie zawracałem 
mu głowy, ale w najbliższych 
dniach zadzwonię z gratulacja-
mi i podziękowaniami – mówi 
Zbigniew Maleszewski.  

Adam Kownacki został tatą Kazimierza




