
Do premiera Mateusza Morawieckie-
go skierował interpelację w sprawie 
powołania „województwa łomżyń-
skiego ze stolicą w Łomży” poseł Lech 
Antoni Kołakowski. Prezesa Rady 
Ministrów łomżyński parlamentarzy-
sta pyta o dalsze wspieranie rozwoju 
miast średnich, które w wyniku re-
formy administracyjnej z 1998 roku 
utraciły status miast wojewódzkich; 
o to czy rozważane są możliwości 
przeprowadzenia reformy admini-
stracyjno-terytorialnej kraju. I wresz-
cie: „Czy miasto Łomża mogłoby się 
stać stolicą nowego Województwa 
Łomżyńskiego?”.

Nieoficjalnie mówiło się od 
dawna, że Prawo i Sprawiedli-
wość rozważa możliwość zmian 
administracyjnych w kraju. Ce-
lem byłoby przede wszystkim 
wsparcie koncepcji zrównowa-
żonego i odpowiedzialnego roz-
woju całej Polski i odejście od 

pomysłów z czasu rządów PO 
– PSL polegających na opierania 
rozwoju o wielkie aglomeracje. 
Kolejnym impulsem do dysku-
sji stał się raport Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technolo-
gii o potrzebie decentralizacji 
i deglomeracji kraju, czyli  m. 
in. wyprowadzeniu części insty-
tucji centralnych z Warszawy 
i zachodniej części Polski do in-
nych ośrodków. W tym kontek-
ście pojawił się zespół miejski 
Łomży i Ostrołęki. Najnowszym 
elementem publicznej deba-
ty w tej sprawie jest wypowiedź 
Jarosława Kaczyńskiego, prezesa 
Prawa i Sprawiedliwości, o celo-
wości utworzenia odrębnych wo-
jewództw warszawskiego i mazo-
wieckiego.        

Smutne dziedzictwo
Doświadczony łomżyński 

parlamentarzysta Lech Antoni 
Kołakowski natychmiast wyczuł 
dynamikę rozwoju dyskusji:
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Aleksandra Gałązka, trzecia Wicemiss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2019, 
pochodząca z Łomży została czwar-
tą Wicemiss Polski Nastolatek 2019. 
Najważniejszy tytuł i koronę Miss zdo-

była 18-letnia Magdalena Michalska 
z miejscowości Orzesze-Zawiść w woje-
wództwie śląskim. A otrzymała je z rąk 
ubiegłorocznej Miss Polski Nastolatek, 
łomżynianki Zuzanny Poteraj. 

O tytuł najpiękniejszej nasto-
latki w Amfiteatrze im. Marka 
Grechuty w Świnoujściu walczy-
ło 26 kandydatek. Wśród nich 
znalazły się trzy reprezentant-
ki naszego regionu: Aleksandra 
Czerwińska - Miss Nastolatek 
Ziemi Łomżyńskiej 2019 (Stare 
Kupiski), Aleksandra Wacławek 
– pierwsza Wicemiss Nastolatek 
Ziemi Łomżyńskiej 2019 (Łom-
ża) oraz Aleksandra Gałązka – 
trzecia Wicemiss Nastolatek Zie-
mi Łomżyńskiej 2019 (Łomża). 
To właśnie mieszkance Łomży, 
uczennicy I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Tadeusza Ko-
ściuszki, przypadł tytuł czwartej 
Wicemiss Polski Nastolatek 2019. 

To jednak nie koniec emocji 
i powodów do dumy. Już 8 grudnia 
w Katowicach odbędzie się Gala Fi-
nałowa Miss Polski 2019. Wśród 24 
kandydatek do tytułu najpiękniejszej 
swoją reprezentantkę będzie miała 

także Ziemia Łomżyńska. A będzie 
nią pochodząca z Gawrych Karoli-
na Piaścik, druga Wicemiss Ziemi 
Łomżyńskiej 2019.  

Aleksandrze Gałązce ser-
decznie gratulujemy, a za Karo-
linę Piaścik mocno trzymamy 
kciuki. Powodzenia!

Aleksandra i Karolina z Ziemi Łomżyńskiej wśród najpiękniejszych Polek  

Aleksandra Gałązka (pierwsza od lewej) to IV Wicemiss Polski Nastolatek 2019

Poseł Lech Antoni Kołakowski zwrócił się do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów z interpelacją w sprawie 
powołania województwa łomżyńskiego ze stolicą w Łomży

Poseł Lech Antoni Kołakowski chce powołania 
Województwa Łomżyńskiego ze stolicą w Łomży



2 www.narew.info

Polskie Termopile. Tak najczęściej 
określane są walki z września 1939 
roku na odcinku Wizna, którego broni-
li żołnierze Samodzielnej Grupy Ope-
racyjnej "Narew" pod dowództwem 
kapitana Władysława Raginisa i jego 
zastępcy porucznika Stanisława Bry-
kalskiego. W starożytnej Grecji 300 
Spartan broniło przesmyku Termopile 
przed dziesiątkami tysięcy Persów. We 
wrześniu 1939 roku w rejonie Wizny 
i Strękowej Góry Polaków było kilku-
set, a Niemców ponad 40 tysięcy.

80 lat po tych wydarzeniach 
w Wiźnie i Strękowej Górze 
uczestników dwudniowych rocz-
nicowych uroczystości powitał 
wójt Mariusz Soliwoda i samo-
rządowcy Wizny, działacze Sto-
warzyszenia "Wizna 1939" 
z prezesem Dariuszem Szyma-
nowskim, harcerze z Łomży 
i innych części Polski pod wodzą 
harcmistrza Wiesława Domań-
skiego, przedstawiciele wojska. 
Sobota przeznaczona była na 
piknik patriotyczny i koncerty. 

W niedzielę główne uro-
czystości rozpoczęły się mszą 
w zabytkowym kościele. Homilię 
przyjętą  brawami wygłosił ksiądz 
Tomasz Grabowski z Muzeum 
Diecezjalnego w Łomży.  Dal-
szy ciąg  obchodów miał miejsce 
w centrum miejscowości , wokół 
pomnika  żołnierzy Samodziel-
nej Grupy Operacyjnej „Narew”, 
poległych we wrześniu 1939 roku 
oraz w Strękowej Górze, gdzie 
znajdują się resztki umocnień 
oraz mogiły awansowanych po-
śmiertnie majora Raginisa i kapi-
tana Brykalskiego. 

- Nazwa Wizna zobowiązuje 
jak szlachectwo,  zobowiązuje  jak 
polskość. My Polacy, mieszkańcy 
Ziemi Wiskiej, wiemy jak od-
nosić się do tych zobowiązań To 
od nas zależy nasza przyszłość, 
jesteśmy przecież narodem nie-
złomnym  - witał gości wójt Ma-
riusz Soliwoda

Patronatem objął rocznico-
we wydarzenia prezydent RP 
Andrzej Duda. Reprezentował 

go podczas uroczystości 
generał dywizji Andrzej 
Reudowicz z Biura Bez-
pieczeństwa Narodowe-
go. Pod pomnikiem żoł-
nierzy Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej "Na-
rew" złożył wieniec od 
głowy państwa i prze-
czytał specjalny list skie-
rowany przez prezydenta 
do uczestników obcho-
dów.

- Swoją obecnością 
podczas uroczystości rocznico-
wych tworzą Państwo wyjątkowo 
wspólnotę, straż honorową przy 
grobach bohaterów, którzy zło-
tymi zgłoskami zapisali się w hi-
storii polskiego oręża. Uświetnia-
ją Państwo starcie, które nawet 
wśród wielu heroicznych bitew 
tamtej wojny wyróżnia się jako 
poruszający symbol honoru, od-
wagi i nieugiętości   polskiego 
żołnierza i polskiego narodu. 
Jako symbol przemożnej siły 
z jaką polski duch wolności po-

trafi kształtować serca i umysły. 
To mocne przesłanie do nas po-
tomnych. Brzmi ono: nasz naród 
zawsze będzie zabiegał o pokój, 
ale nigdy za cenę upokorzenia 
poddaństwa i niewoli - czytał ge-
nerał Andrzej Reudowicz.

Przez wiele lat walki pod Wi-
zną traktowane były jako jeden 
epizodów tragicznej walki osa-
motnionej Polski przeciwko po-
tędze hitlerowskich Niemiec i so-
wieckiej Rosji. Z czasem jednak 
narodziła się legenda i nazwa Wi-

zna wymieniana jest jed-
nym tchem z  Westerplat-
te, Pocztą Gdańską, bitwą 
o Anglię, Powstaniem 
Warszawskim. Weszła tez 
do kultury popularnej, nie 
tylko w polskim wydaniu. 
Stała się symbolem mę-
stwa, niezłomności, wier-
ności Ojczyźnie. Kilkuset 
żołnierzy, słabo uzbrojo-
nych., zatrzymało na trzy 
dni pancerne dywizje ge-
nerała Heinza Guderiana 

maszerujące na twierdzę Brześć.
Oficerowie Władysław Ragi-

nis i Stanisław Brykalski ślubo-
wali, że nie poddadzą się  i żywi 
pola walki nie opuszczą. Pierw-
szy zginął od odłamków, drugi 
odebrał sobie życie, gdy już nie 
było możliwości walczyć. Niemcy 
nie uszanowali wielkich przeciw-
ników. Ich szczątki dopiero kilka 
lat temu udało się zidentyfikować 
(pomogły badania DNA) i god-
nie pogrzebać w miejscu, gdzie 
stali się nieśmiertelni.           

- II Rzeczpospolita zdała egza-
min wychowania młodych Polaków 
na patriotów. Bitwa pod Wizną 
przeszła do legendy i stała się czymś 
więcej niż tylko kolejną , w której 
żołnierze bronią swojej Ojczyzny. 
Mówimy: Polskie Termopile, ale  
nie musimy przecież sięgać do hi-
storii innych narodów mając takich 
bohaterów - powiedział minister 
edukacji Dariusz Piontkowski.

Hołd pokonanym, ale nie-
zwyciężonym żołnierzom oddali 
u stóp pomnika posłowie Ber-
nadeta Krynicka, Lech Antoni 
Kołakowski, wicestarosta Maria 
Dziekońska, a także wicemarsza-
łek Marek Olbryś.

- W imieniu naszego lokal-
nego parlamentu chcę zapewnić, 
że ogromną wagę przykładamy 
nie tylko do rozwoju gospodar-
czego regionu, ale także troski  
o tożsamość i pamięć. Kapitan 
Władysław Raginis i porucznik 
Stanisław Brykalski to bohatero-
wie. Obiecali, że jak nie zwyciężą, 
to polegną. Dotrzymali słowa. To 
jest najwyższej rangi wskazów-
ka, co znaczy honor - powiedział  
Marek Olbryś, który w towa-
rzystwie radnego Sejmiku Jacka  
Piorunka i Juliusza Jakimowi-
cza, zastępcy dyrektora Gabine-
tu Marszałka, złożył wiązankę 
kwiatów u stóp pomnika żołnie-
rzy Września 1939.   

Uczestniczący w uroczystości 
harcerze przygotowali Apel Pa-
mięci przywołując postacie i wy-
darzenia  historii Polski i Ziemi 
Łomżyńskiej. Poruszającym wy-
darzeniem był występ 98-letnie-
go Tadeusza Grabowskiego, który 
z mandoliną w ręku zaprezento-
wał własne piosenki poświęcone 
bohaterom.  Na koniec odbyło się 
wręczenie wydanych przez Na-
rodowy Bank Polski srebrnych 
monet kolekcjonerskich „Polskie 
Termopile – Wizna” z podobiz-
ną majora Władysława Raginisa. 
Moneta o nominale 20 zł została 
wybita w nakładzie 15 tysięcy eg-
zemplarzy. 

wojna i pamięć
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Czy jest w Łomży konserwator zabytków?

Konkurs na najbardziej szpetny zabytek w Łomży wygra na pewno...
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„Panie Premierze, wprowa-
dzając w 1999 roku trójstopnio-
wy podział administracyjny kra-
ju, władze centralne zapewniały 
mieszkańców miast, które traciły 
status stolic województw, że nie 
będą likwidowane funkcjonujące 
na ich terenie instytucje. Niestety 
zapewnienia te nie znalazły po-
twierdzenia w decyzjach, a byłe 
miasta wojewódzkie zostały ogo-
łocone ze wszystkiego, co dało się 
zabrać. Pozostawione przez 20 lat 
bez mądrego wsparcia miasta w 
dalszym ciągu nie poradziły sobie 
z problemami w dużej mierze bę-
dącymi konsekwencjami tamtych 
decyzji. Przykładem tego stała się 
Łomża, w której konsekwencją 
likwidacji Województwa Łom-
żyńskiego jest marginalizacja, 
spadek liczby mieszkańców i oraz 
dochodów tych, którzy pozostali, 
co pogłębia niekorzystne tenden-
cje depopulacji i zagraża istnieniu 
miasta. Już kilka lat temu apelowa-
łem ówcześnie rządzących w kraju 
polityków koalicji PO-PSL o pod-
jęcie rzeczywistych działań wpar-
cia miast, które w wyniku reformy 
administracyjnej z 1999 roku utra-
ciły status miast wojewódzkich, ale 
apel ten, podobnie jak społeczność 

tych miast i ich los, był im obojęt-
ny” – pisze do szefa rządu.

Jak wskazuje poseł Lech An-
toni Kołakowski, dopiero przyję-
ta przez rząd Prawa i Sprawiedli-
wości  w 2017 roku „Strategia na 
rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju” zaproponowała działa-
nia zmierzające do odwrócenia 
prowadzonej przez lata fatalnej 
w skutkach polityki wobec tego 
typu średnich miast. „Strategia” 
ta, potocznie nazywana jest „Pla-
nem Morawieckiego”, 

- Przygotowana została pod 
Pana kierunkiem, jako ówcze-
snego wicepremiera RP, ministra 
rozwoju i finansów oraz prze-
wodniczącego Komitetu Eko-
nomicznego Rady Ministrów w 
rządzie Beaty Szydło. Wskaza-
ła ona listę 122 polskich miast 
średniej wielkości, którym grozi 
regres społeczno-gospodarczy. 
Niestety, wśród tych miast jest 
także moja Łomża – kontynuuje 
parlamentarzysta.  

Potrzebna reforma
W ocenie Lecha Antoniego 

Kołakowskiego,  aby skutecz-
nie powstrzymać pogłębianie się 
niekorzystnych tendencji rozwo-

jowych, w takich ośrodkach jak 
Łomża, konieczna jest reforma 
administracyjno-terytorialna na-
szego kraju.

- Postulowana jest ona także 
przez naukowców np. prof. Prze-
mysława Śleszyńskiego, kierow-
nika Zakładu Geografii Miast i 
Ludności w Instytucie Geografii 
i Przestrzennego Zagospodaro-
wania Polskiej Akademii Nauk, 
którzy w raporcie „Polska śred-
nich miast. Założenia i koncepcja 
deglomeracji w Polsce” wskazuje, 
że „zróżnicowanie tempa rozwoju 
jest nieuniknione, a czasem nawet 
potrzebne, aby pobudzić procesy 
mobilności ludności czy kapitału. 
Jednak w Polsce poziom zróż-
nicowania regionalnego zaczął 
osiągać niebezpieczne rozmiary, 
zagrażające długookresowemu 
rozwojowi kraju. Problem ten 
dotyczy zwłaszcza Suwalszczy-
zny, znacznych części Podlasia, 
Warmii i Mazur, Roztocza oraz 
Pomorza Środkowego – wskazu-
je poseł Ziemi Łomżyńskiej.  

Jak dodaje, powołując się na 
ustalenia naukowców, przyczyn 
takiego stanu rzeczy dopatry-
wać się należy w transformacji 
ustrojowej i reformie admini-

stracyjnej kraju. Miasta średniej 
wielkości traciły instytucje admi-
nistracyjne i duże zakłady pracy. 
Konsekwencją tego i ogromnym 
zagrożeniem dla tych miast są 
zmiany demograficzne, które 
wiążą się przede wszystkim z 
bezwzględnym spadkiem liczby 
ludności. Oznacza to, że miasta 
będą mniejsze pod względem 
swej bazy ekonomicznej. Profe-
sor  Śleszyński podsumowuje, że 
zagrożony jest byt takich miast 
jak Łomża, Ostrołęka, Suwałki 
czy Zamość. 

Fundament tradycji 
„Szanowny Panie Premierze, 

Łomża przez całą historię Polski 
była ośrodkiem subregionalnym. 
Przed tysiącem lat gród w Starej 
Łomży był jednym z najwięk-
szych i najbardziej wysuniętych 
północny-wschód ośrodkiem 
tworzącego się Państwa Polskie-
go broniąc ziemie wschodniego 
Mazowsza przed najazdami ple-
mionami pruskimi, jaćwieski-
mi i litewskimi. Sześć wieków 
temu, w 1418 roku, książę ma-
zowiecki Janusz I nadał Łomży 
prawa miejskie. W kolejnych 
wiekach świetność miasta przy-

równywano jedynie do Warsza-
wy i w Łomży także stał Zamek 
Królewski, a jego ludowi, który 
głównie zajmował się handlem 
i rzemiosłem, żyło się dostatnie. 
Historia miasta wpisana jest w 
historię Rzeczypospolitej – jej 
upadek i odrodzenie. Niszczo-
na przez wojny i zawieruchy 
z mozołem była odbudowy-
wana przez mieszkańców wy-
różniających się aktywnością 
gospodarczą i patriotyzmem. 
Doskonałym tego dowodem jest 
odbudowa miasta po II wojnie 
światowej. Straty wśród ludności 
wyniosły wówczas około 55%, a 
materialne poniesione w wyniku 
działań wojennych szacuje się na 
60-70%. Mimo to, i trudnych la-
tach powojennej rzeczywistości, 
Łomża dźwignęła się z upad-
ku.  Prawdziwy dynamiczny jej 
rozwój nastąpił jednak dopie-
ro wówczas, gdy została stolicą 
Województwa Łomżyńskiego. 
Choć ten okres trwał jedynie 
ćwierć wieku, liczba mieszkań-
ców wzrosła z niespełna 28 ty-
sięcy 1974 roku do 64,5 tysięcy 
w 1998 roku. Po 20 latach od 
likwidacji Województwa Łom-
żyńskiego stałych mieszkańców 
miasta jest mniej niż 60 tysięcy, 
i według prognoz naukowców 
starzeć i wyludniać ma się coraz 
szybciej – pisze Lech Antoni 
Kołakowski.  

Podkreśla, że od ostatnich 
wyborów parlamentarnych dzię-
ki polityce rządu stworzonego 
przez Prawo i Sprawiedliwość, 
udaje się podejmować działania  
mające powstrzymać marginali-
zację Łomży. 

- To choćby budowa dro-
gi ekspresowej S61 Via Baltica 
z obwodnicą miasta, czy wy-
tyczenie przez rząd pod Pana 
przewodnictwem linii kolejowej 
z Warszawy przez Ostrołękę, 
Łomżę i Pisz do Giżycka, za 
co raz jeszcze dziękuję. Realiza-
cja tych ogromnych, rządowych 
inwestycji infrastrukturalnych, 
zapewne spowoduje likwidację 
białej plamy komunikacyjnej w 
której centrum od dziesięcioleci 
znajduje się Łomża. Wszyscy li-
czymy, że przyczyni się to także 
do rozwoju miasta.  Niemniej, 
Panie Premierze, aby nadać 
Łomży nowy  impuls rozwoju 
konieczne jest dokonanie refor-
my administracyjno-terytorial-
nej kraju i powołanie nowego 
Województwa Łomżyńskiego 
z siedzibą wojewody w Łomży. 
Obecność urzędowego przedsta-
wiciela Rządu Polski w Łomży, 
w postaci Wojewody, jego urzędu 
i urzędników, przełoży się na od-
tworzenie w mieście przedstawi-
cielstw kolejnych instytucji Pań-
stwa Polskiego – podsumowuje 
Lech Antoni Kołakowski, poseł 
Ziemi Łomżyńskiej.

Poseł Lech Antoni Kołakowski chce powołania 
Województwa Łomżyńskiego ze stolicą w Łomży
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Wzorem amerykańskiej kawalerii pojawiającej 
się w ostatniej chwili na ratunek zagrożonym 
osadnikom postanowiło rozegrać swoje wejście 
na wyborczą scenę Polskie Stronnictwo Ludowe. 
Dopiero w ostatnich godzinach przed upływem  
terminu na rejestrację kandydatów przedstawi-
ło swój "szwadron". W pełni zaskoczenia nie uda-
ło się jednak uzyskać, bo na liście jest po prostu 
wiele znanych postaci.     

Prezentację wypada zacząć od Senatu, 
ponieważ PSL staje do rywalizacji tyl-
ko w jednym z trzech okręgów, na jakie 
podzielone jest województwo, ale za to 
z prawdziwym "generałem" samorządno-
ści. Zenon Białobrzeski, wójt Zbójnej od 
lat 80. poprzedniego wieku do ubiegłego 
roku, a obecnie radny powiatu łomżyń-
skiego, powalczy o mandat  w okręgu z m. 
in. Łomżą, Suwałkami, Grajewem, Kol-
nem i Zambrowem.  Ugrupowania opozy-
cyjne wobec PiS nie wystawiają tu innych 
kandydatów, a głównym rywalem Zenona 
Białobrzeskiego będzie zapewne Kornel 
Morawiecki, legenda antykomunistycznej 
opozycji w Polsce, obecnie przede wszyst-
kim znany jako ojciec premiera Mateusza 
Morawieckiego.       

- Byłem skuteczny w samorządzie, my-
ślę, że będę skuteczny także w Senacie - 
powiedział  Zenon Białobrzeski podczas 
prezentacji kandydatów PSL.

Czołówka listy ludowców do Sejmu 
to politycy znani i bardzo znani, przede 
wszystkim z udziału w rządzeniu woje-
wództwem  przez dwie kadencje i samo-
rządów gmin czy powiatów. "Jedymka" to 
Stefan Krajewski, zambrowianin, obecnie 
lider struktur PSL w województwie. Na 

kolejnych miejscach znaleźli się: Mirosław 
Lech , wójt Korycina, wieloletni przewod-
niczący Związku Gmin Wiejskich woje-
wództwa; Wojciech Grochowski z Grajewa 
znany z pracy w kierowniczych gremiach 
mleczarskiego giganta - Mlekpolu; Jerzy 
Leszczyński z Ciechanowca, poprzedni 
marszałek województwa, obecnie radny 
Sejmiku. Pierwszą piątkę kandydatów 
uzupełnia Cezary Cieślukowski, były wi-
ceminister zdrowia, radny Sejmiku.          

Kolejne miejsca zajmują: Agnieszka 
Zawistowska, rolniczka, ale także dyrek-
tor biura PSL w Białymstoku; Ewa Ku-
likowska, bankowiec i sołtys; Wiesława 
Płońska z Białegostoku ,reprezentująca 
koalicyjne ugrupowanie Kuliz'15; Bożena 
Krzyżanowska, dyrektor Szkoły z Siemia-
tycz i Bogdan Dyjuk z Augustowa, radny 
Sejmiku.

Na pozostałych miejscach znajduje-
my przedstawicieli Ziemi Łomżyńskiej. 
Numer 11 ma Krzysztof Rafałowski, były 
burmistrz Stawisk;15 -  Ewa Jakubiak, 
nauczyciel akademicki z Łomży; 21 - To-
masz Jakacki, radny ze Śniadowa; 27 - Ire-
na Przybylak z Łomży.      

Kandydaci PSL - Koalicja Polska do Sejmu

1. Stefan Krajewski (szef podlaskiego PSL)
2. Mirosław Lech (wójt Korycina)
3. Wojciech Grochowski (Grajewo, SM 
Mlekpol)
4. Jerzy Leszczyński (Białystok, wiceszef PSL, 
radny wojewódzki)
5. Cezary Cieślukowski (Suwałki, radny 
wojewódzki)
6. Agnieszka Zawistowska (dyrektor biura PSL 
w Białymstoku)

7. Ewa Kulikowska (sołtys Rostołt, 
bankowiec)
8. Wiesława Płońska (Kukiz'15 Białystok, 
przedsiębiorca)
9. Bożena Krzyżanowska (dyrektor Zespołu 
Szkół w Siemiatyczach
10. Bogdan Dyjuk (Augustów, radny 
sejmiku)
11. Krzysztof Rafałowski (były burmistrz 
Stawisk)
12. Maciej Bobel (przewodniczący Izby 
Rolniczej w pow. bielskim)
13. Marian Magnuszewski (z-ca wójta gm. 
Krypno)
14. Andrzej Koronkiewicz (przedsiębiorca 
z pow. augustowskiego, były radny sejmiku)
15. Ewa Jakubiak (nauczyciel akademicki 
z Łomży)

16. Agnieszka Szczygielska (doradca rolniczy)
17. Magdalena Nowak (przedsiębiorca 
z Białegostoku)
18. Marta Aleksiejczuk-Szopko (doradca 
rolniczy)
19. Sławomir Sawicki (przedsiębiorca z pow, 
sokólskiego)
20. Tadeusz Wołko (radny pow. suwalskiego)
21. Tomasz Jakacki (rolnik, radny gm. 
Śniadowo)
22. Joanna Jędzul (przedsiębiorca z Suwałk)
23. Małgorzata Kaźmierczak (urzędniczka)
24. Michał Zarzecki ( rolnik, szef Forum 
Młodych Ludowców)
25. Małgorzata Karczewska (przedsiębiorca 
z Bielska Podlaskiego)
26. Grzegorz Jakowski (radca prawny 
z Białegostoku)
27. Irena Przybylak (przedsiębiorca z Łomży)
28. Mikołaj Janowski (radny sejmiku)

PSL rozpoczyna wyborczą szarżę 
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Zdrowie, ekologia, ochrona środowisk 
i transport – to zestaw najważniej-
szych tematów, o których przedsta-
wiciele Komitetu Wyborczego Lewica 
chcą rozmawiać z mieszkańcami wo-
jewództwa podlaskiego w kampanii 
przed wyborami do Sejmu i Senatu. 
Przedstawili pełną listę swoich kandy-
datów do parlamentu. Są wśród nich 
reprezentanci Łomży i Ziemi Łomżyń-
skiej, ale pierwsza osoba jest dopiero 
na pozycji numer 10. Choć może to 
oznaczać „strzał w dziesiątkę”.

Jest to Izabela Czerniawska, 
pedagog na emeryturze, żona 
byłego prezydenta Łomży Mie-
czysława Czerniawskiego. Pozy-
cję 22 ma Dariusz Janicki, lekarz, 
uczestnik polskich misji wojsko-
wych w Afganistanie, kandydat 
na prezydenta Łomży w ubiegło-
rocznych wyborach.   

Ziemia Łomżyńska także 
skromnie zapisuje się wśród 28 
kandydatów Lewicy, bo są to tyl-
ko kolejne dwa nazwiska: Mie-
czysław Śniadach, były burmistrz 
Kolna, samorządowiec (miejsce 
15) oraz Patryk Drobek, informa-
tyk z Szepietowa.   (miejsce 26).            

Pierwsze trzy miejsca na li-
ście rozdzieliły miedzy siebie trzy 
główne podmioty tworzące  lewi-
cowy blok w tegorocznych wybo-
rach. „Jedynka” to  Paweł Krutul 
(Wiosna), „dwójka” - Piotr Kusz-
nieruk (SLD), trójka - Katarzyna 
Rosińska (Razem). Do bardziej 

znanych postaci należy także 
startujący z ostatniego miejsca 
(sam się o nie starał) Wojciech 
Koronkiewicz, dziennikarz, eko-
log, 

- Rozjeżdżamy się po ca-
łym województwie. Stawiamy 
na rozmowy z mieszkańcami na 
ulicach, ale będą też duże plaka-
ty i banery - zapowiedział Paweł 
Krutul podczas prezentacji listy.

Lista Lewicy do Sejmu 
w województwie podlaskim:
1. Paweł Krutul, Wiosna, 
przedsiębiorca
2. Piotr Kusznieruk, SLD, 
przedsiębiorca, przewodniczący 
SLD
3. Katarzyna Rosińska, Razem, 
prawniczka,
4. Seweryn Prokopiuk z Bielska 
Podlaskiego, Razem, socjolog, 
5. Tomasz Mańczuk z Augustowa, 
SLD, przedsiębiorca, działacz 
sportowy,
6. Janusz Borowik, Wiosna, 
przedsiębiorca,
7. Justyna Rembiszewska, Razem, 
socjolog,
8. Elżbieta Murawko z Suwałk, 
Wiosna, feministka, fundacja 
Zwierzęta Niczyje
9. Renata Arasimowicz  z Suwałk, 
SLD, sołtys w gminie Filipów, 
10. Izabela Czerniawska z Łomży, 
SLD, nauczycielka
11. Joanna Deoniziak, SLD, 

emerytowana policjantka, 
nauczycielka
12. Jakub Popławski, Razem, 
doktorant budownictwa, 
13. Marcin Birgiel z Suwałk, Razem, 
informatyk, 
14. Jolanta Matwiejczuk, SLD, 
nauczycielka, dziennikarka
15. Mieczysław Śniadach  z Kolna, 
SLD, były burmistrz
16. Grzegorz Janoszka, Razem, 
terapeuta uzależnień, 
17. Adrian Skowroński, Razem, 
ekonomista, 
18. Mikołaj Mironowicz, SLD, 
inspektor nadzoru
19. Michalina Artysiewicz, Razem, 
studentka logistyki portów 
morskich,
20. Aleksandra Andrukiewicz, 
Razem, absolwentka filologii 
francuskiej, 
21. Anna Krawczyk z Suwałk, SLD, 
rolniczka, przedsiębiorca
22. Dariusz Janicki z Łomży, SLD, 
lekarz
23. Jakub Osiejewski, Razem, 
anglista,
24. Kamila Wysocka, Razem, 
pedagog, 
25. Anna Jasionek z Suwałk, SLD, 
plastyczka, dekoratorka
26. Grzegorz Drobek (Szepietowo), 
Wiosna, informatyk, 
27. Magdalena Sielawa, Razem, 
prawniczka,
28. Wojciech Koronkiewicz, Wiosna, 
dziennikarz, ekolog. 

Lewica zaprezentowała listę wyborczą. 
Nieliczna reprezentacja Łomży   

26 października 2019 w Łomży, godz. 17.00  
Centrum Kultury ul. Sadowa 12 A, Bilety do nabycia  
w Telewizji Narew, Stary Rynek 13, tel. 862 167 444
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Marlena Siok: - Decentralizacja Polski i umiesz-
czenie instytucji o charakterze centralnym 
w mniejszych ośrodkach miejskich to dobry po-
mysł?

Jacek Żalek: - Z punktu widzenia na-
szej części Polski, to bardzo dobry pomysł. 
Okazuje się, że po prawej stronie Wi-
sły nie mamy zlokalizowanych instytucji 
o randze ogólnopolskiej. Większość z nich 
ma siedzibę w stolicy. A przecież  Łomża 
jest jednym z  najstarszych miast w Polsce 
i zaraz po Płocku najstarszym na Mazow-
szu. Gdy patrzymy na Polskę i jej kręgo-
słup, czyli Wisłę, zdecydowanie widać 
przechył na zachodnie skrzydło. Dlatego 
musimy odbudować również to wschodnie 
skrzydło, po prawej stronie Wisły. Stąd 
ten pomysł. Wiele lat dbaliśmy o kieru-
nek zachodni, czas żeby Europa była sko-
munikowana również ze Wschodem, a to 
oznacza, że konieczne są inwestycję w tej 
części Polski. Rząd Zjednoczonej Prawi-
cy pracuje nad tym, żeby powstały linie 
komunikacyjne, które będą łączyć północ 
i południe, wschód i zachód Europy. Szlaki 
te będą przecinały się w naszym regionie, 
i tutaj Łomża będzie jednym z beneficjen-
tów właśnie tej koncepcji rozwoju pań-
stwa polskiego. Czyli m. in. odbudowania 
w ogóle komunikacji kolejowej, o której 
nikt nie myślał. Jednym z priorytetów 
będzie nowa linia kolejowa łącząca War-
szawę, przez Ostrołękę, z Łomżą. Nie-
wykluczone, że tutaj będą się łączyły, jak 
kiedyś Szlak Bursztynowy ze Szlakiem 
Jedwabnym, że wreszcie zostanie odbudo-
wana pozycja regionalna Łomży, dotych-
czas schowanej między Białymstokiem, 
a Warszawą. Łomża może stać się mia-
stem tranzytowym. Chodzi o to, żeby była 
centrum konferencyjno – turystycznym, 
gdzie będzie można się zatrzymać, wyko-
rzystać walory turystyczne, krajobrazowe, 
rekreacyjne. Małymi kroczkami Łomża 
odbudowuje swoją pozycję. Niewykluczo-
ne, że projekt przenoszenia instytucji do 
mniejszych ośrodków spowoduje również, 
że Łomża odbuduje też pozycję admini-
stracyjną miasta. Po ostatniej reformie 
administracyjnej znalazła się w niefor-
tunnej sytuacji. Są tu przecież uczelnie, 
dobre szkoły, duży potencjał intelektualny. 
Młodzież jednak nie mogła się spełniać 
zawodowo dlatego, że nie było po prostu 
instytucji, zostały wyprowadzone z Łom-
ży. Mówimy o tych wszystkich ośrodkach, 
które straciły szansę rozwojową i walczą 
z bezrobociem. 

M.S: - Mówimy też, że rynek pracy się zmienił…
J. Ż: - W interesie tych instytucji zaczy-

na być poszukiwanie pracownika w miej-
scu zamieszkania. Dotychczas odbywał się 
drenaż. Łomża ma  to nieszczęście i szczę-
ście bliskości Warszawy i Białegostoku. Te 
dwa większe ośrodki wysysają potencjał. 
Dzisiaj chodzi o to, żeby zahamować ten 
proces, żeby małe ośrodki podtrzymywały 

funkcję takich regionalnych centrów kul-
turalno – oświatowych.

M. S: -  W Ministerstwie Przedsiębiorczości 
i Technologii powstał raport, w którym wskazy-
wano 31 instytucji centralnych,  które mogłyby 
zostać wyprowadzone ze stolicy i które mogłyby 
trafić do 33 miast, między innymi zespołu Łom-
ża - Ostrołęka. Które z nich mogłyby znaleźć się 
w Łomży?

J. Ż: - Ta decyzja należy tak napraw-
dę do władz Łomży. Według procedury to 
przedstawiciele miast będą aplikowali, po-
kazując swój potencjał.  Tak się składa, że 
miasto ma uczelnię, która zajmuje się rol-
nictwem.  Nasz region należy do najbar-
dziej rozwiniętych, jeżeli chodzi o kulturę 
rolną w Polsce. Są tu też największe mle-
czarnie. Już nie tylko w Polsce ale i Euro-
pie.  Niewykluczone, że którąś z instytucji 
związanych z rolnictwem, można by było 
tutaj pozyskać, ale ta decyzja należy do 
władz miasta. 

M.S: - Ale czy Łomża jest w stanie spełnić kryte-
ria?

J. Ż: - Jestem przekonany, że tak. Nie 
zdajemy sobie sprawy z potencjału, któ-
ry mamy, gdyż często wydaje się prostu 
oczywistością i nie zastanawiamy się nad 
tym, co ta rzeczywistość ze sobą niesie. To 
są bardzo dobre szkoły czy wykształcona 
młodzież. Jednak różnice się zwiększały, 
gdyż duże aglomeracje zaczęły rozwijać 
się kosztem małych. Chodzi o to, żeby ta 
rabunkowa gospodarka potencjałem inte-
lektualnym, gospodarczym, kulturalnym 
i społecznym przestała być prowadzona 
w ten sposób, że duzi zyskują kosztem 
małych. Zasada pomocniczości, która jest 
wpisana w ustawę zasadniczą mówi o tym, 
że państwo ingeruje wtedy, gdy podmiot 
niższego rzędu nie jest w stanie zaspokoić 
swoich potrzeb. Cała Polska zrzucała się 
na rozwój Warszawy. I to trzeba zmienić. 

M. S: -  Czyli rozumiem że na decentralizację pa-
trzymy przez pryzmat tej subsydiarności?

J. Ż: -  Tak, ale chodzi też o to, że w in-
teresie państwa nie jest wspieranie najsil-
niejszych. Zasada pomocniczości ozna-
cza, że wspieramy tych, którzy potrzebują 
pomocy. Dotyczy to zawsze najsłabszych. 
Do tej pory mieliśmy taki model, że in-
westowano w najsilniejsze ośrodki. Skutek 
jest taki, że pogłębiają się dysproporcje. 
Koncerny międzynarodowe przejmują 
kontrolę nie tylko nad handlem, ale już 
nawet nad produkcją rolną. Dzisiaj mamy 
władzę, która nie chce się nikomu przy-
podobać, tylko chce rozwiązać problemy 
tych, którzy ją wybrali.

M. S: - Czy poseł z Białegostoku jest w stanie za-
biegać o interesy Ziemi Łomżyńskiej?

J. Ż: -  Z moimi tradycjami rodzinny-
mi, i zważywszy na fakt, że to jest jeden 
okręg wyborczy, to nie tylko może, ale 
musi. Mój dziadek, mimo iż przyjechał 
z Warszawy, zakładał w Łomży sąd. Mój 
pradziadek był w pierwszej Radzie Miasta 
i sprawował tę funkcję do wybuchu wojny. 
Był także założycielem pierwszego sklepu 
kolonialnego w Łomży. Tradycje rodzin-
ne związane z moim pradziadkiem Wła-
dysławem Żalkiem zobowiązują mnie do 
tego, żeby zabiegać o miasto, w którym jest 
mój dom rodzinny, w którym spędzałem 
wraz z moim dziadkiem niemalże wszyst-
kie wakacje. Jest to miasto, które z uwagi 
na swój urok, koloryt, jest bliskie mojemu 
sercu i  nie chciałbym żeby poprzez gnu-
śność polityków zaprzepaściło swoją szan-
sę rozwojową. Moim zdaniem to jedna 
z ostatnich sytuacji, w których będziemy 
dysponowali środkami i możliwościami 
żeby upomnieć się o te małe wspólno-
ty, które do tej pory nie były dostrzegane 
w Warszawie. Dzisiaj Łomża ma słyszal-
ny głos w stolicy i on wynika z tego, że 
przyjmujemy nową filozofię patrzenia na 
rozwój Polski. Nie chcemy rozwoju tyko 
tych największych. Uważamy, że rozwój 
powinien być sprawiedliwy i odbywać się 
na zasadzie, że każdy ma równe szanse, że 
tworzymy każdemu możliwość, żeby za-

biegał o swoje interesy i pilnujemy intere-
sów tych, którzy mogą najwięcej wnieść do 
tej polskiej racji stanu. 

M.S: - Jak wygląda zatem to najważniejsze wy-
zwanie, przed którym stoimy?

M.S: - Najważniejsze jest dzisiaj to, 
żeby młodzi nie wyjeżdżali z małych 
ośrodków, żeby budowali potencjał swoich 
miejscowości, zakładali rodziny, znajdo-
wali pracę, płacili podatki. Z tych podat-
ków lokalni włodarze później będą w sta-
nie stworzyć warunki do godnego życia. 
Inaczej po prostu będziemy się dusić w ta-
kich ośrodkach, jak Warszawa, która też 
zasługuje na rozwój, ale nie kosztem śred-
nich, małych i tych najmniejszych. Mu-
simy odbudować zaniedbania wynikające 
z paktu Ribbentrop - Mołotow. Bo my tak 
naprawdę dzisiaj, po tylu latach, ponosimy 
jeszcze jego konsekwencje. Polska została 
okrojona na wschodzie. Odebrano nam 
Wilno i Lwów. Dzisiaj walczymy, aby Pol-
ska równomiernie się rozwijała. Ptak nie 
poleci na jednym skrzydle. Nasza perspek-
tywa wymaga tego, żebyśmy byli silnym 
państwem, bo wtedy jesteśmy głównym 
partnerem politycznym czy ekonomicz-
nym dla naszych sąsiadów, Litwinów. Tak 
samo dla Węgrów, Czechów, Słowaków. 
W momencie, kiedy zaczęliśmy mówić 
o interesie Polski i tej części Europy oka-
zało się, że mówimy też o ich interesach. 
Jest niestety jeszcze coś. Kolejny pakt po-
lityczny Schroeder - Putin. Były kanclerz, 
który przyjął gigantyczną łapówkę,  a była 
nią funkcja w Gazpromie. Dogadując się 
nad głowami Warszawy, dzielą się strefa-
mi wpływów: Berlin bierze Polskę, Rosja 
bierze Białoruś i Ukrainę. Polskę omijają 
rurociągi, w ten sposób próbowano na-
rzucić nam rozwiązania, które były konty-
nuacją paktu Ribbentrop - Mołotow. My 
jako obóz Zjednoczonej Prawicy zerwa-
liśmy z tym sposobem myślenia. Szczę-
ścia  nie mieli Ukraińcy, bo tam Rosja po 
prostu doprowadziła do interwencji mili-
tarnej. Białoruś jest też w bardzo trudnej 
sytuacji, bo Rosjanie ją przyjmują  gospo-
darczo. Uzależnili ją od siebie energetycz-
nie. My wyzwoliliśmy się od tego uzależ-
nienia energetycznego, budując gazo port 
w Szczecinie, i to były decyzje dalekosięż-
ne, jeszcze świętej pamięci prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego. Musimy być silni, żeby 
naszą siłą mogli posiłkować się nasi sąsie-
dzi i w ten sposób staniemy się naturalnym 
liderem tej części Europy. Tak postrzegają 
nas Stany Zjednoczone, tak postrzegają 
nas również Chińczycy, którzy chcieliby 
swój Jedwabny Szlak, główny hub, zloka-
lizować w Polsce. I trzeba to równoważyć, 
bo wiadomo - Amerykanie będą zabiegali 
o swoje interesy, Chińczycy o swoje. Po raz 
pierwszy ktoś myśli o Polce w kategoriach 
interesów narodowych naszego kraju, Pol-
skiej racji stanu, a nie z perspektywy Berli-
na czy Moskwy. 

Musimy odbudować regionalną pozycję Łomży
O pomyśle decentralizacji Polski i umieszczaniu instytucji o charakterze centralnym w mniejszych ośrodkach miejskich, takich jak Łomża,  

a co za tym idzie perspektywach rozwoju i budzeniu drzemiącego potencjału, z posłem Jackiem Żalkiem rozmawia Marlena Siok.
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Z inspiracji Eweliny Szlesiń-
skiej z Komendy Miejskiej Poli-
cji w Łomży wiodącym tematem 
było tym razem zjawisko zaginięć 
starszych osób. Jesień jest pod 
tym wzlędem szczególnie niebez-
pieczna. Z jednej strony jest wśród 
seniorów liczna grupa wielbicieli 
grzybobrania, z drugiej – problemy 

może wywoływać wcześniej zapa-
dający zmrok, chłód czy opady.

- Jesienią wychodzimy z in-
formacjami szczególnie do osób 
starszych, ponieważ jest to swego 
rodzaju „sezon” na zaginięcia – 
powiedział podinspektor Maciej 
Zakrzewski, naczelnik Wydziału 
Prewencji Komendy Wojewódz-

kiej Policji w Białymstoku.   
W głównych rolach ekspertów 

wystąpili podczas konferencji wła-
śnie policjanci oraz przedstawicie-
le Grupy Ratowniczej „Nadzieja” 
z Łomży, która jest najważniej-
szym w regionie wyspecjalizowa-
nym podmiotem prowadzącym 
poszukiwania osób zaginionych. 

- Jesień rzeczywiście jest dla 
nas czasem większej aktywno-
ści. Podstawowyn problemem 
dla nas, ratowników, nie jest to, 
że starszym osobom zdarzają się 
zaginięcia, tylko że dotyczą one 
osób z rozmaitymi schorzeniami, 
które muszą brać odpowiednie 
leki w odpowiednim czasie. Stąd 
w naszych działaniach często 
ścigamy się z każdą minutą – 
stwierdził ksiądz Radosław Ku-
beł, koordynator GR „Nadzieja”     

Nie zabrakło wśród uczestni-
ków konferencji także reprezen-
tantów środowisk medycznych, 
strażaków, leśników, działaczy 
organizacji społecznych. Licznie 
stawili się najbardziej zaintere-
sowani, czyli łomżyńscy seniorzy, 
ale także uczniowie klas mun-
durowych kilku szkół. Przysłu-
chiwał się wystąpieniom m.in. 
biskup Tadeusz Bronakowski. 
Udział w debacie brali m.in.  wi-
ceminister spraw wewnętrznych 
i administracji Jarosław Zieliń-
ski, generał Daniel Kołnierowicz, 
komendant wojewódzki policji, 
Danuta Roszkowska, prezes Od-
działu Wojewódzkiego Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków.

- Kościół, czyli najstarsza or-
ganizacja na świecie jest tym miej-
scem, gdzie osoby starsze otrzy-
mują wielowarstwową pomoc. 
Oczywiście duchową, bo to jest 
podstawa naszego działania jako 
kapłanów, ale także społeczną. To 
naturalne miejsce spotkań, a my 
staramy się być blisko tych osób, 

którym wsparcie jest potrzebne 
i którym coś zagraża. Chcę powie-
dzieć, że policja jako służba pań-
stwowa fantastycznie wykorzystu-
je parafie i wspólnoty kościelne dla 
dotarcia do osób starszych – dodał 
ksiądz Radosław Kubeł.

Przekazywaniu ważnych in-
formacji osobom starszym nie 
służą tylko tradycyjne formy 
„słowne”. Policja chętnie sięga 
np. po spoty telewizyjne. W do-
tychczasowych udział wziął m.in. 
lubiany aktor Paweł Małaszyń-
ski, a w najnowszym, promują-
cym odblaskowe elementy na 
ubraniach, Krzysztof Dzierma 
znany z roli proboszcza z Królo-
wego Mostu.

- Policja blisko ludzi i dla lu-
dzi. Takie hasło staram się wdra-
żać od początku swojej  pracy 
w MSWiA. Dotyczy to zarów-
no odtwarzania zlikwidowanych 
przez poprzedników komisa-
riatów, jak i wzmacniania pozy-
cji i roli dzielnicowych – mówił 
Jarosław Zieliński, wiceminister 
MSWiA.     

Podstawowa infrastruktura komu-
nikacyjna - ulice, chodniki, parkingi, 
i w nieco mniejszym zakresie rekre-
acyjna - urządzanie miejsc wypo-
czynku, nadal są w Łomży najbardziej 
potrzebne mieszkańcom. Po raz ko-
lejny tego rodzaju propozycje zyskały 
największe poparcie głosujących na 
Budżet Obywatelski 2020.   

Jak informuje Urząd Miejski, 
łącznie realizowanych będzie 9 
zadań, 2 z nich dotyczą Młodzie-
żowego Budżetu Obywatelskie-
go. W tym roku oddano ponad 
26,5 tys. głosów. Najwięcej, bo 
2934 uzyskał montaż monitorin-
gu na osiedlu Bawełna.

Z roku na rok mamy coraz 
większą frekwencję w uczest-

nictwie naszych mieszkańców 
w Budżecie Obywatelskim. 
W 2018 było to niespełna 20 
tysięcy, w 2019 - 21,5 tysiąca, 
a w tym roku oddano ponad 26,5 
tysiąca głosów. 

- Progres jest więc duży. To 
zasługa samych inicjatorów, któ-
rzy wykonali olbrzymią pracę 
propagując swoje zadania oraz 
zbierając głosy poparcia pod nimi 
– powiedział zastępca prezydenta 
Łomży Andrzej Garlicki, który 
stoi na czele Zespołu Koordynu-
jącego BO.

Zadania przeznaczone do realizacji:
Centrum 

1. Przy-Stań - ul. Sikorskiego 
przy Moście Hubala parking od 

strony kąpieliska - liczba głosów 
2808, koszt realizacji 70 000 zł.

2. Chodź i Parkuj Bezpiecz-
nie - Polowa 53 A i 51 B oraz 55 
B - liczba głosów 2499, koszt re-
alizacji 72 273,61 zł.

3. Bezpieczny deptak na ulicy 
Farnej - ul. Farna - liczba głosów 
1063, koszt realizacji 220 000 zł.

Łomżyca
1. Bezpieczne Osiedle "Baweł-

na"- ul. Wojska Polskiego 161B, ul. 
Studencka - liczba głosów 2934, 
koszt realizacji 220 000 zł. 

2. Wyposażenie minibul-
warów nad Łomżyczką - miej-
sce rekreacji i wypoczynku oraz 
przedłużenie w stronę ul. Wojska 
Polskiego - Rejon okolicy Łom-
życzki na Łomżycy (ul. Sosnowa 
- Modrzewiowa) - liczba głosów 

901, koszt realizacji 220 000 zł.

Południe 
1. Remont ul. Kasztelańskiej 

z chodnikami i parkingami - ul. 
Kasztelańska - liczba głosów 
1392, koszt realizacji 220 000 zł.

2. Remont ciągu komuni-
kacyjnego wraz z parkingami 
ul. Słowackiego - Działka nr 
10505/5 ul. Słowackiego (I frag-
ment w stronę ulicy Spółdziel-
czej) - liczba głosów 1313, koszt 
realizacji 220 000 zł.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski
1. Młodzieżowy weekend 

kultury - Cała Łomża - licz-
ba głosów 1572, koszt realizacji  
50 000 zł.

2. Łomża biega od Przed-
szkola do Juniora - Stadion 

Miejski - liczba głosów 2585, 
koszt realizacji 50 000 zł.

Decyzja o realizacji pozo-
stałych zadań zostanie podjęta 
w pierwszym kwartale przy-
szłego roku po przyjęciu budże-
tu miasta oraz rozstrzygnięciu 
przetargów na zwycięskie za-
dania. Już dziś wiadomo, że na 
inicjatywy mieszkańców Miasto 
Łomża przeznaczy około 2 mln 
zł (w tym 100 tys. zł na Mło-
dzieżowy Budżet Obywatelski), 
bowiem z ustawy o samorządzie 
gminnym wynika, że ta kwota 
nie powinna wynieść mniej niż 
0,5 % wydatków budżetowych 
z poprzedniego roku. Zespół 
Koordynujący pozostawił do 
rozdysponowania jeszcze rezer-
wę, około 470 tys. zł.

Obywatelskie porządkowanie

Jesień to niebezpieczna pora dla seniorów. 
Mają na szczęście wielu przyjaciół   

Sala Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży w ten sposób wypełnia się właściwie tylko przy okazji wielkich koncertów. Tym razem jednak okazją była inauguracja kolejnego etapu 
kampanii na rzecz bezpieczeństwa osób starszych w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC”.

Zaginięcia osób starszych, to główny temat konferencji zorganizowanej  w ramach programu "PoMoc, a nie przeMoc: 
w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich



Mówią o nich RED – Radykalni Emerytowani Degeneraci.  
Z nimi się nie igra.

Kiedyś byli najlepszymi agentami CIA. Mają na swoim koncie misje uznane za 
niemożliwe. Narażali własne życie i znali wszystkie rządowe tajemnice. Teraz staną się 
celem numer jeden.

Frank (Bruce Willis), Joe (Morgan Freeman), Marvin ( John Malkovich) i Victoria 
(Helen Mirren) są emerytowanymi agentami CIA. Z niewiadomych przyczyn wszyscy 
stają się celem ataku zawodowych zabójców. Muszą na nowo zjednoczyć siły i odkryć, 
kto stoi za intrygą, w którą zostali wplątani.

Reżyser Robert Schwentke zebrał starych wyjadaczy i dał im okazję poszaleć jak 
za dawnych dobrych czasów. Opłacało się – „RED” to kino, które bawi i jednocześnie 
trzyma w napięciu, okraszone na dodatek aktorskimi popisami najwyższej próby (swych 
ekranowych druhów w cień usunęła Helen Mirren, która w ostatniej chwili zastąpiła 
Meryl Streep, ale i reszta spisuje się powyżej przeciętnej).

Willis – jak zawsze twardziel , Freeman – flegmowaty emeryt, Malkovich – ekstra-
wagancki i lekko stuknięty agent, Mirren – z karabinem u boku, to takie odczucie jakby 
zobaczyć Schwarzeneggera szydełkującego. 

„RED” to luźna ekranizacja komiksu Warrena Ellisa. Na tyle luźna, że zmieniono 
nazwiska niektórych głównych bohaterów. Tytułowy skrót, w filmowej wersji, oznacza 
Retired Extremely Dangerous (Bardzo Niebezpieczni Emeryci). 

Motorem napędowym akcji jest Frank (Bruce Willis), który po odejściu ze służby 
prowadzi spokojne życie na przedmieściach Cleveland. Emerytowany agent CIA pró-
buje odnaleźć przyjemność w wykonywaniu codziennych czynności. Jedynym urozma-
iceniem jego egzystencji jest flirtowanie przez telefon z urzędniczką Sarą Ross.

Tymczasem grupa zamaskowanych napastników przeprowadza atak na jego dom. 
Wizyta płatnych zabójców obraca go w ruinę. Frank bez problemu radzi sobie z nasła-
nymi siepaczami, rozprawienie się z intruzami zajmuje mu kilkanaście sekund, ale jest 
pewien, że to nie koniec – ktoś wmieszał go w jakąś większą aferę. Postanawia dociec, 
dlaczego próbowano go zabić. Szybko jednak zdaje sobie sprawę, że to dopiero począ-
tek. Wie, że jedyną obroną w tym wypadku jest atak. 

Mężczyzna odnajduje dawnych kompanów – Joego, Victorię i lekko świrującego 
Marvina – i wspólnie z nimi postanawia rozwikłać zagadkę, a potem odnaleźć i ukarać 
winnych. Chcąc oczyścić własne imię i zdemaskować oprawców, postanawiają wyruszyć 
w misję niemal niemożliwą. Włamując się do poszczególnych placówek CIA, krok po 
kroku, Redsi zdobywają informacje na temat największego spisku rządowego w dziejach 
ludzkości. Drużynie starych zapaleńców pomagać będzie przyjaciółka Franka – Sarah 
(Mary-Louise Parker). 

Scenariusz nie jest więc zbyt oryginalny. Oryginalni są bohaterowie, których wiek 
i brak dawnej sprawności fizycznej kontrastuje ze stawianymi przed nimi zadaniami – 
oglądanie Helen Mirren w wieczorowej sukni nokautującej napakowanego zbira lub 
obsługującej wielgaśny karabin maszynowy sprawia po prostu dziką frajdę. Aktorzy wy-
raźnie się bawią swymi rolami, czasem szarżują, a nawet – jak John Malkovich – błaznu-
ją. Wpisują się jednak tym samym w konwencję opowieści. 

Ich młodość dawno minęła, od lat cieszą się zasłużoną emeryturą, ale to wcale nie 
znaczny, że można im powiedzieć „spieprzaj dziadu" – pisze w recenzji Maciej Pietrzyk 
na stronie Filmweb. Co to, to nie. Może i są starzy, ale za to jarzy i jeśli znajdzie się 
ktoś na tyle głupi, żeby ich rozdrażnić, ten na deser dostanie ołowianą bombonierkę, 
od której pęknie. Bohaterowie kochają pociągać za spust i nie oszczędzają na nabojach. 
Na widzów czeka więc sporo eksplozji, latających kul i walki wręcz. Do tego dochodzi 
trochę ciętych dialogów i spora dawka czystej zabawy. „RED", jak zatem łatwo się do-
myślić, to film bez jakichkolwiek głębszych ambicji. Twórcom chodziło o to, by widz 
miło spędził czas.

Jak w większości podobnych produkcji, historia ma dość umowny charakter i sta-
nowi tło dla bohaterów i ich niesamowitych wyczynów. Stąd też nie ma co się krzywić, 
jeśli nie wszystko układa się w logiczną całość, a poszczególne sceny nie mają większego 
sensu. Nie o to tutaj chodzi. Liczy się karabinowa fiesta w blasku gwiazd. 

Pewnie nie wiesz...
Helen Mirren musiała nauczyć się strzelać bez mrugania oczami, aby wyglądać jak 

doświadczony zabójca. Mruganie było jednym z głównych powodów, dla których gwiazdy 
„Matrixu” nosiły okulary przeciwsłoneczne, one maskowały mimowolne reakcje powiek.

Datę urodzenia Franka Mosesa widzimy w aktach, jest to 19 marca 1955 r., to praw-
dziwa data urodzenia Bruce'a Willisa .

Podczas kręcenia filmu w Toronto policja otrzymała kilka telefonów od mieszkańców, 
którzy myśleli, że strzelanina na planie filmowym jest prawdziwym starciem bandytów.

W scenie, w której Victoria (Helen Mirren) usuwa pocisk z ramienia Franka (Bru-
ce'a Willisa), można zobaczyć butelkę polskiej wódki Sobieski, którą promuje Willis.

W momencie kręcenia filmu, aktorzy grający cztery główne role mieli łącznie dwieście 
pięćdziesiąt siedem lat. 

Hearn Generating Station, w okolicach doków Toronto, to miejsce kulminacji filmu: 
ogromna, nieczynna elektrownia węglowa ma ponad 300 metrów długości, ponad 100 
szerokości i niecałe 100 wysokości. Są tam rury i konstrukcje stalowe. Pojedynek pomiędzy 
dobrymi i złymi odbył się w więc w niezwykłej przestrzeni. 

RED
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Trudno będzie w tym i przyszłym 
roku przejechać przez województwo 
podlaskie. Zgodnie z zapowiedziami 
wojewody Bohdana Paszkowskiego, 

realizowanych będzie w tym 
czasie 290 inwestycji z rządowego 

Funduszu Dróg Samorządowych na 
drogach powiatowych i gminnych 

w każdej części województwa. 
W przyszłości ucieszą się kierowcy 

i piesi, na razie ręce zacierają 
szefowie firm budownictwa 

drogowego. 

Bezpieczeństwo na Niemcewicza
Z pomocą z  budżetu pań-

stwa, a konkretnie z programu 
wsparcia rozwoju i konkurencyj-
ności regionów, powstała właśnie 
w Łomży wysokiej jakości ulica. 
Uroczyście, z przecięciem wstęgi 
i udziałem licznych gości, odby-
ło się otwarcie dla ruchu ulicy 
Niemcewicza. Mająca blisko 700 
metrów droga prowadzi wśród 
bloków Łomżyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ale znaczenie ma 
większe niż tylko osiedlowe.

- Otwarcie tej właśnie ulicy to 
dla mnie wyjątkowa przyjemność. 
Jako dziecko chodziłem do znaj-
dującego się przy niej przedszko-
la, a teraz w sąsiednim są moje 
dzieci. Uczęszczałem do Szkoły 
Podstawowej nr 10, obok której 
się znajdujemy. Jako radny wielo-
krotnie zabiegałem o jej moder-
nizację. Tym bardziej się cieszę, 
że jako prezydent mogę zaprosić 
na nowoczesną, a co najważ-
niejsze, na bezpieczniejszą ulicę 
Niemcewicza, którą codziennie 
wędruje tyle dzieci - mówił pre-
zydent Mariusz Chrzanowski.

Jak podkreślił, była to "duża" 
inwestycja za blisko 6 milionów 
złotych, z przebudową nie tylko 
nawierzchni, ale także uporząd-
kowaniem całej infrastruktury 
podziemnej, nowymi chodnika-
mi, oświetleniem, ścieżką rowe-
rową (- Szczególnie dziękuję za 
to, że jest asfaltowa - stwierdziła 
poseł Bernadeta Krynicka).

Wicemarszałek Marek Ol-
bryś ze swoim "skromnym", jak 
zażartował, doświadczeniem 30 
lat drogowca, szczególnie gratu-
lował jakości wykonanych prac.     

- Łomża bardzo ładnie się 
rozwija pod tym względem, po-
wstają  dobre i bezpieczne ulice. 
Gratuluję - powiedział  Marek 
Olbryś.

Pochwały i podziękowa-
nia pod adresem władz miasta, 

zwłaszcza wiceprezydenta An-
drzeja Garlickiego, radnych, 
pracowników urzędu, którzy in-
westycję przygotowali i nadzo-
rowali, "społecznego" inspektora 
nadzoru , czyli radnego Witolda 
Chludzińskiego , wreszcie firmy 
łomżyńskiej BIK - Projekt, która 
przedsięwzięcie zrealizowała, nie 
szczędzili także  posłowie Berna-
deta Krynicka i Lech Antoni Ko-
łakowski (- Wiecie państw jaki 
zapach samorządowcy lubią naj-
bardziej? Asfaltu - powiedział).

Prezydent Mariusz Chrza-
nowski zapowiedział, że w Łomży 
wiele będzie w najbliższych dwóch 
latach podobnych uroczystości jak  
na Niemcewicza. Miasto ma już 
zatwierdzonych 9 inwestycji dro-
gowych  na liście dofinansowania 
z FDS zatwierdzonej przez pre-
miera i jeszcze 3 na liście rezer-
wowej. To łącznie inwestycje za 50 
milionów złotych, dzięki którym 
przybędzie 7 kilometrów zmoder-
nizowanych ulic.  

Z 50-procentowym lub nie-
co mniejszym dofinansowaniem 
miasto zamierza zrealizować:

- rozbudowę ulicy Wozi-
wodzkiej oraz przebudowę Placu 
Zielonego i ulicy Zielonej - war-
tość całkowita: 6.820.454,00 zł, 
realizacja: sierpień 2019  – gru-
dzień 2020 r.;

- budowę ulicy Szmarag-
dowej - wartość całkowita: 
2.136.470,00 zł,  (już zakończo-
na);

- przebudowę sięgacza ulicy 
Nowogrodzkiej i ulicy Łuka-
sińskiego - wartość całkowita: 
2.415.601,00 zł, realizacja: sier-
pień – grudzień 2019 r.;

- rozbudowę ulicy Dmow-
skiego - wartość całkowita: 
2.526.190,00 zł,, realizacja: sier-
pień 2019 r.- grudzień 2020 r.;

- przebudowę ulicy Party-
zantów - wartość całkowita: 
4.955.364,00 zł, realizacja: sier-
pień 2019 r. - grudzień 2020 r.;

- przebudowę ulicy Dwor-
nej oraz rozbudowę ulicy Gieł-
czyńskiej - wartość całkowita: 
11.940.212,00 zł, realizacja sier-
pień 2019 r. - grudzień 2020 r.;

- budowę ulic: Kazimierza 
Wielkiego, Stefana Batorego, 
Władysława Jagiełły, Królowej 
Jadwigi - wartość całkowita: 
6.168.594,00,  realizacja: marzec 
– grudzień 2019 r.;

- przebudowę ulicy Rzą-
dowej - wartość całkowita: 
3.206.873,00 zł, realizacja: sier-
pień 2019 r . - grudzień 2020 r.;

- przebudowę ulicy 3-Maja 
i rozbudowę ulicy Wiejskiej - 
wartość całkowita: 5.075.652,00 
zł, dofinansowanie: sierpień 2019 
r. -grudzień 2020 r.

Na liście rezerwowej Fundu-
szu Dróg Samorządowych znala-
zła się jeszcze przebudowa ulicy 
Małachowskiego oraz budowa 
jednego sięgacza na ulicy Poli-
gonowej i drugiego od ulicy Po-
znańskiej do Ciepłej. Otrzymają 

one dofinansowanie pod warun-
kiem wystąpienia oszczędności 
w wysokości pozwalającej na ich 
sfinansowanie.

- Lokalnych uroczystości 
będzie tyle, że staną się nudne  - 
z uśmiechem powiedziała poseł 
Bernadeta Krynicka. - Życzę, aby 
w tej kadencji udało się wyre-
montować wszystkie łomżyńskie 
ulice - dodał poseł Lech Antoni 
Kołakowski.               

Cały region
Łomża będzie w woje-

wództwie podlaskim jednym 
z większych "udziałowców" 
podziału Funduszu Dróg Sa-
morządowych, ale nie jedynym. 
Na liście opublikowanej przez 
Podlaski Urząd Wojewódzki 
jest jeszcze wiele samorządów 
z Ziemi Łomżyńskiej   

Wojewoda Bohdan Paszkow-
ski podczas spotkania z dzienni-
karzami w Białymstoku poinfor-
mował o zaakceptowaniu przez 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego ustalonej wcześniej na po-
ziomie regionalnym listy zadań 
z rządowego programu Fundu-
szy Dróg Samorządowych. Szef 
rządu w dodatku dołożył jeszcze 
blisko 21 milionów złotych na 
25 z zaplanowanych inwestycji. 
Łącznie wsparcie przekroczy 434 
miliony złotych. 

 - Fundusz Dróg Samorządo-
wych jest ważnym instrumentem, 
który daje takie trwałe podstawy 

do współfinansowania inwestycji 
samorządów w zakresie dróg lo-
kalnych - przekazują słowa woje-
wody służby prasowe Podlaskie-
go Urzędu Wojewódzkiego. Jak 
podkreślił Bohdan Paszkowski, 
kwota ponad 434 mln zł na ten 
cel jest „bezprecedensowa” w skali 
województwa i kraju. 

Łączna kwota do rozdyspo-
nowania w Podlaskiem w ramach 
rządowego programu Funduszu 
Dróg Samorządowych (FDS) na 
rok 2019 to ponad 332 mln zł 
plus 82 mln zł na zadania wie-
loletnie. Dzięki dofinansowaniu 
z FDS w naszym regionie moż-
liwe będą inwestycje na ok. 400 
km dróg lokalnych. 

Szczególnie wiele zadań za-
planował samorząd powiatu Wy-
sokie Mazowieckie. Drogowcy 
pojawią się m. in. Dąbrowie Wiel-
kiej, Ciechanowcu, Czyżewie, sa-
mym Wysokiem Mazowieckiem 
i w niemal wszystkich gminach. 
Ambitnie podszedł do sprawy 
także powiat łomżyńskie należą-
cy do najbiedniejszych w Polsce. 
Inwestycje zapowiadane są np. na 
trasie Chojny - Szczepankowo - 
Śniadowo, w okolicach Jedwab-
nego, Dobrzyjałowa, Miastkowa, 
a ponadto w Nowogrodzie, gmi-
nie Łomża, Piątnicy, Śniadowie, 
a nawet w niebogatych Przytu-
łach.

Na liście pojawiają się  także 
nazwy miejscowości z powiatów 
Grajewo, Kolno i Zambrów.  

Budujemy drogi. Z premierem i wojewodą 

Ulica Niemcewicza jest już dostępna dla kierowców



Mówią o nich RED – Radykalni Emerytowani Degeneraci.  
Z nimi się nie igra.

Kiedyś byli najlepszymi agentami CIA. Mają na swoim koncie misje uznane za 
niemożliwe. Narażali własne życie i znali wszystkie rządowe tajemnice. Teraz staną się 
celem numer jeden.

Frank (Bruce Willis), Joe (Morgan Freeman), Marvin ( John Malkovich) i Victoria 
(Helen Mirren) są emerytowanymi agentami CIA. Z niewiadomych przyczyn wszyscy 
stają się celem ataku zawodowych zabójców. Muszą na nowo zjednoczyć siły i odkryć, 
kto stoi za intrygą, w którą zostali wplątani.

Reżyser Robert Schwentke zebrał starych wyjadaczy i dał im okazję poszaleć jak 
za dawnych dobrych czasów. Opłacało się – „RED” to kino, które bawi i jednocześnie 
trzyma w napięciu, okraszone na dodatek aktorskimi popisami najwyższej próby (swych 
ekranowych druhów w cień usunęła Helen Mirren, która w ostatniej chwili zastąpiła 
Meryl Streep, ale i reszta spisuje się powyżej przeciętnej).

Willis – jak zawsze twardziel , Freeman – flegmowaty emeryt, Malkovich – ekstra-
wagancki i lekko stuknięty agent, Mirren – z karabinem u boku, to takie odczucie jakby 
zobaczyć Schwarzeneggera szydełkującego. 

„RED” to luźna ekranizacja komiksu Warrena Ellisa. Na tyle luźna, że zmieniono 
nazwiska niektórych głównych bohaterów. Tytułowy skrót, w filmowej wersji, oznacza 
Retired Extremely Dangerous (Bardzo Niebezpieczni Emeryci). 

Motorem napędowym akcji jest Frank (Bruce Willis), który po odejściu ze służby 
prowadzi spokojne życie na przedmieściach Cleveland. Emerytowany agent CIA pró-
buje odnaleźć przyjemność w wykonywaniu codziennych czynności. Jedynym urozma-
iceniem jego egzystencji jest flirtowanie przez telefon z urzędniczką Sarą Ross.

Tymczasem grupa zamaskowanych napastników przeprowadza atak na jego dom. 
Wizyta płatnych zabójców obraca go w ruinę. Frank bez problemu radzi sobie z nasła-
nymi siepaczami, rozprawienie się z intruzami zajmuje mu kilkanaście sekund, ale jest 
pewien, że to nie koniec – ktoś wmieszał go w jakąś większą aferę. Postanawia dociec, 
dlaczego próbowano go zabić. Szybko jednak zdaje sobie sprawę, że to dopiero począ-
tek. Wie, że jedyną obroną w tym wypadku jest atak. 

Mężczyzna odnajduje dawnych kompanów – Joego, Victorię i lekko świrującego 
Marvina – i wspólnie z nimi postanawia rozwikłać zagadkę, a potem odnaleźć i ukarać 
winnych. Chcąc oczyścić własne imię i zdemaskować oprawców, postanawiają wyruszyć 
w misję niemal niemożliwą. Włamując się do poszczególnych placówek CIA, krok po 
kroku, Redsi zdobywają informacje na temat największego spisku rządowego w dziejach 
ludzkości. Drużynie starych zapaleńców pomagać będzie przyjaciółka Franka – Sarah 
(Mary-Louise Parker). 

Scenariusz nie jest więc zbyt oryginalny. Oryginalni są bohaterowie, których wiek 
i brak dawnej sprawności fizycznej kontrastuje ze stawianymi przed nimi zadaniami – 
oglądanie Helen Mirren w wieczorowej sukni nokautującej napakowanego zbira lub 
obsługującej wielgaśny karabin maszynowy sprawia po prostu dziką frajdę. Aktorzy wy-
raźnie się bawią swymi rolami, czasem szarżują, a nawet – jak John Malkovich – błaznu-
ją. Wpisują się jednak tym samym w konwencję opowieści. 

Ich młodość dawno minęła, od lat cieszą się zasłużoną emeryturą, ale to wcale nie 
znaczny, że można im powiedzieć „spieprzaj dziadu" – pisze w recenzji Maciej Pietrzyk 
na stronie Filmweb. Co to, to nie. Może i są starzy, ale za to jarzy i jeśli znajdzie się 
ktoś na tyle głupi, żeby ich rozdrażnić, ten na deser dostanie ołowianą bombonierkę, 
od której pęknie. Bohaterowie kochają pociągać za spust i nie oszczędzają na nabojach. 
Na widzów czeka więc sporo eksplozji, latających kul i walki wręcz. Do tego dochodzi 
trochę ciętych dialogów i spora dawka czystej zabawy. „RED", jak zatem łatwo się do-
myślić, to film bez jakichkolwiek głębszych ambicji. Twórcom chodziło o to, by widz 
miło spędził czas.

Jak w większości podobnych produkcji, historia ma dość umowny charakter i sta-
nowi tło dla bohaterów i ich niesamowitych wyczynów. Stąd też nie ma co się krzywić, 
jeśli nie wszystko układa się w logiczną całość, a poszczególne sceny nie mają większego 
sensu. Nie o to tutaj chodzi. Liczy się karabinowa fiesta w blasku gwiazd. 

Pewnie nie wiesz...
Helen Mirren musiała nauczyć się strzelać bez mrugania oczami, aby wyglądać jak 

doświadczony zabójca. Mruganie było jednym z głównych powodów, dla których gwiazdy 
„Matrixu” nosiły okulary przeciwsłoneczne, one maskowały mimowolne reakcje powiek.

Datę urodzenia Franka Mosesa widzimy w aktach, jest to 19 marca 1955 r., to praw-
dziwa data urodzenia Bruce'a Willisa .

Podczas kręcenia filmu w Toronto policja otrzymała kilka telefonów od mieszkańców, 
którzy myśleli, że strzelanina na planie filmowym jest prawdziwym starciem bandytów.

W scenie, w której Victoria (Helen Mirren) usuwa pocisk z ramienia Franka (Bru-
ce'a Willisa), można zobaczyć butelkę polskiej wódki Sobieski, którą promuje Willis.

W momencie kręcenia filmu, aktorzy grający cztery główne role mieli łącznie dwieście 
pięćdziesiąt siedem lat. 

Hearn Generating Station, w okolicach doków Toronto, to miejsce kulminacji filmu: 
ogromna, nieczynna elektrownia węglowa ma ponad 300 metrów długości, ponad 100 
szerokości i niecałe 100 wysokości. Są tam rury i konstrukcje stalowe. Pojedynek pomiędzy 
dobrymi i złymi odbył się w więc w niezwykłej przestrzeni. 

RED
TVN niedziela 22.30
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Nie zadzieraj z emerytami
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„Gra Muzyka" to nowy, 
10-odcinkowy muzyczny 

show Telewizji Puls  
z Robertem Janowskim 

jako prowadzącym! 
Program łączy w sobie zna-

komitą rozrywkę, wielkie emocje 
i rywalizację o nagrody. Zasady 
oparte są na regułach popularnej 
gry w kółko i krzyżyk. W każdym 
odcinku widzowie będą mieli 
okazję usłyszeć sporo znakomitej 
muzyki w wykonaniu polskich 
gwiazd. Wystapią: Lady Pank, 
Doda, Weekend, Kombii, Future 
Folk, Varius Manx, Piotr Cugow-

ski, Alicja Majewska i Włodzi-
mierz Korcz, Pectus oraz Feel. 

Widzowie przeżyją wielkie 
emocje związane z grą o pienią-
dze. Będzie mnóstwo zagadek 
muzycznych.

W pierwszym odcinku hity 
wykona Doda! Piosenkarka bę-
dzie również kibicowała zawod-
nikom w grze o wygraną i wielki 
finał, a w rozmowie z Robertem 
Janowskim zdradzi kilka cieka-
wostek ze swojego zawodowego 
życia. 

Gra muzyka
TV Puls piątek 17.00

TV Puls2 piątek 22.00

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Impas

TV6 piątek 23.00

Thriller. Nastoletnia Bird, odwiedzając grób rodziców, 

staje się świadkiem ataku płatnego mordercy, Sade'a, 

na uczestników odbywającego się nieopodal pogrzebu. 

Uciekając przed zabójcą przez las, dziewczyna natrafia na 

dom Cartera Greena, weterana wojennego.

Planeta małp
Polsat piątek 23.20

SF. Statek kosmiczny pilotowany przez kapitana Leo 

Davidsona (Mark Wahlberg) wpada w pętlę czasu i rozbija 

się na planecie rządzonej przez inteligentne małpy. 

Ludzie zostali tu zdegradowani do roli niewolników. Leo 

zostaje schwytany przez małpie wojsko i doprowadzony 

przed oblicze dowódcy.

Mistrz kierownicy ucieka
TV6 sobota 17.55, niedziela 11.00

Komedia sensacyjna. „Bandzior” przyjmuje propozycję 

milionera i w rekordowym czasie 28 godzin szmugluje 

wielką ciężarówką 400 kartonów piwa z Teksasu do 

Atlanty. Zabiera ze sobą pannę młodą, która uciekła 

sprzed ołtarza. Jej niedoszły teść, szeryf, rozpoczyna 

pościg.

Czterej muszkieterowie
TVN7 niedziela 15.30

Przygodowy. XVII wiek. D'Artagnan, Atos, Portos i Aramis 

wraz z królewską armią oblegają twierdzę hugenotów. 

Tymczasem ich odwieczny wróg, kardynał Richelieu, 

postanawia porwać Konstancję, powierniczkę królowej 

i ukochaną d'Artagnana.

Mroczny rycerz
TVN7 niedziela 21.00

Sensacyjny. W Gotham City wciąż jest niebezpiecznie. 

Pojawia się szczególnie okrutny wróg, Joker. Ten 

przebiegły i bezwzględny psychopata chce doprowadzić 

do anarchii w mieście, a Batmana zmusić, by stał się 

złoczyńcą wszech czasów.

Krew z krwi

Kobieta i świat 
mafii

Trzymająca w napięciu fabuła, nowoczesna narra-
cja, wyraziści, wiarygodni psychologicznie bohate-

rowie, świetna obsada, a przede wszystkim 
wybitna kreacja Agaty Kuleszy,

To fascynująca opowieść o ko-
biecie uwikłanej w mafijne pora-
chunki, która za wszelką cenę 
chce ratować rodzinę. Akcja 
serialu rozgrywa się w Gdyni. 
Carmen (Agata Kulesza), córka 

byłego bossa mafii, wiedzie spokojne życie wycho-
wując trójkę dzieci, a jej mąż Marek oficjalnie pro-
wadzi prywatną przystań jachtową. W rzeczywisto-
ści zajmuje się przemytem papierosów. Gdy ginie 
w wyniku gangsterskich porachunków, Carmen staje 
na czele rodzinnego interesu, by chronić bliskich... 
Pojawiają się bowiem obcy ludzie, grożąc dzieciom, 
żądając spłaty długów męża i skradzionych narkoty-
ków. Carmen walczy o przetrwanie w świecie peł-
nym brutalności i zbrodni. Nie wie, komu zaufać, bo 
granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać...

„Krew z krwi" to serial oparty na holenderskim 
formacie „Penoza". Wyświetlany w TVP w kwietniu 
i maju 2012 roku.

Krew z krwi
TVP1 piątek 21.30

Odc. 1/8 sez.1

Gra muzyka

Turniej  
w asyście gwiazd
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Gra muzyka

Turniej  
w asyście gwiazd Jumper

Skokami  
przez cały świat

David Rice mieszka z ojcem w małym mieście w stanie Michigan. Ucho-
dzący za nieudacznika i unikany przez rówieśników chłopak podkochuje się 
w Millie, koleżance ze szkoły. 

Chłopak odkrywa swoje zdolności teleportacyjne, dzięki którym w szyb-
kim czasie jest w stanie przenosić się w różne miejsca i podróżować po całym 
świecie. 

Kilka lat później mieszka już w luksusowym apartamencie, który kupił za 
pieniądze ukradzione z bankowego skarbca i prowadzi ekscytujące życie: wie-
czorem imprezka w klubie, potem wyskok na Fiji, by posurfować i śniadanie 
w Rzymie. A wszystko to bez wysiłku i wydatków. 

Pewnego dnia David spotyka Griffina, który tłumaczy mu, że należy 
do tzw. Skoczków, ludzi obdarzonych darem teleportacji. Ale jego życie jest 
w niebezpieczeństwie, ponieważ tzw. Paladyni dążą do likwidacji wszystkich 
Skoczków...

Pewnie nie wiesz...
Ekipie pozwolono przez 3 dni filmować wnętrze Koloseum i podziemne la-

birynty amfiteatru pod warunkiem, że żaden sprzęt nie zostanie postawiony na 
zabytkowych kamieniach. Zdjęcia były możliwe przez trzy godziny rano i po 
południu, aby nie przeszkadzać turystom. To było trudne wyzwanie dla ekipy, 
która cały sprzęt musiała nosić i trzymać na własnych plecach. 

Jumper
TV Puls niedziela 15.45

będzie się działo

Pitbull. Niebezpieczne kobiety

Prywatnie i służbowo  
z gangsterami 

Zuza i Jadźka zaczynają pracę w wydziale zabójstw. Muszą się zmierzyć z wieloma 
wyzwaniami. Nowicjuszkom pomogą w pracy doświadczeni funkcjonariusze, Gebels 
i Majami. Ich pomoc okaże się bezcenna w starciu ze skorumpowanymi przełożonymi 
oraz brutalnymi przestępcami z mafii paliwowej. 

Kłopoty w sprawach zawodowych bohaterek idą w parze z trudami w ich ży-
ciu prywatnym, które jest równie mocno skomplikowane. Jadźka musi stawić czoło 
powiązanemu z mafią mężowi, pracownikowi wywiadu skarbowego. Jeszcze większe 
problemy ma Zuza, uwikłana w romans z gangsterem Remkiem ps. Cukier, którego 
dziewczyna, Drabina, właśnie wychodzi z więzienia.

Po „Pitbullu" (2005) i "Pitbullu. Nowych porządkach" (2015), to trzeci kinowy 
film z sensacyjnej serii zrealizowanej przez Patryka Vegę. Scenariusz policyjnych 
historii napisało samo życie. Większość zawartych wątków to autentyczne sprawy 
z pracy warszawskich policjantów z wydziału zabójstw, z jakimi reżyser Patryk Vega, 
współtwórca dokumentalnych cykli telewizyjnych, rzeczywiście się zetknął.

To jeden z największych polskich przebojów kinowych, który zgromadził w ki-
nach ponad 2 800 000 widzów! 

Pitbull. Niebezpieczne kobiety
TVP2 sobota 23.20

Dalsze losy Hannibala Lectera, bohatera głośnego thrillera psychologicz-
nego „Milczenie owiec"

Minęło już 10 lat od ucieczki Hannibala Lectera (Anthony Hopkins) 
z więzienia. Elegancki kanibal osiadł w ukochanej Florencji, gdzie pracuje jako 
kustosz w muzeum. Wciąż jest jednak jednym z najbardziej poszukiwanych 
przestępców na świecie. 

Prawdziwą obsesję na punkcie jego odnalezienia ma milioner Mason Ver-
ger, jedyny, który przeżył bliskie spotkanie z zabójcą. Wyszedł z niego jednak 
makabrycznie oszpecony i teraz pała żądzą zemsty. Osobą, która ma dla niego 
schwytać Hannibala jest świetnie znająca go agentka Clarice Starling (z którą 
Hannibal zaczął właśnie korespondować). We Włoszech na trop poszukiwane-
go wpada jednak komisarz Pazzi. Nie rozgłasza tej wieści, pragnie bowiem użyć 
„kustosza” do własnych celów.

Pewnie nie wiesz...
Do roli agentki Clarice Starling kandydowały: Hilary Swank, Cate Blan-

chett, Angelina Jolie, Sandra Bullock. Zagrała ją Julianne Moore.
Julianne Moore boi się krów. Powiedziała, że scena z krowami dla niej była 

najstraszniejsza w całym filmie.
Film był przebojem kasowym, na całym świecie zarobił 350 milionów do-

larów.
Kawałek fortepianowy grany przez Hopkinsa to jedna z jego własnych kom-

pozycji.
Dziecko obmywane przez Clarice z krwi (po strzelaninie) było animowane 

komputerowo.
Anthony Hopkins otrzymał 20 milionów dolarów za pracę nad tym filmem.
Gary Oldman spędzał pięć godzin dziennie na charakteryzacji, aby stać się 

Masonem Vergerem.

Hannibal
TVN piątek 23.10

Diaboliczny 
przestępca



Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje

Zapach unoszący się w okolicy Fortu II zwia-
stował prawdziwą kulinarną ucztę. Za nami 
pierwsza edycja Smakoff Piątnica, czyli Fe-
stiwalu Smaków Regionalnych, które swoim 
zapachem kusiły wszystkich mieszkańców. 

- Głównym założeniem naszego wy-
darzenia jest konkurs kulinarny. Wszyst-
kie potrawy były przygotowywane pod-
czas festiwalu i była to główna atrakcja, 
która nadała wydarzeniu charakter przy-
jaznej i otwartej relacji pomiędzy uczest-
nikami - tłumaczy Wójt gminy Piątnica, 
Artur Wierzbowski.

Gośćmi specjalnymi imprezy byli 
Jan Kuroń, niepodważalny autorytet 
kulinarny, autor książki “Sprytna kuch-
nia, czyli kulinarna ekonomia” oraz jego 
żona Aneta Kuroń, ekspert w dziedzinie 
cukiernictwa i potraw wegetariańskich.

Festiwal odbył sie na fortach w Piąt-
nicy Poduchownej, które są fragentem 
XIX-wiecznych umocnień twierdzy 
Łomża. Odegrały również bardzo waż-
ną rolę w Bitwie Warszawskiej. Dlate-

go powszechnie mówi się, że nie byłoby 
Cudu nad Wisłą, bez Cudu nad Narwią.

Kokurs Smakoff Piątnica odbył się 
w kilku kategoriach: babka ziemniacza-
na, kartacze, deser mleczny oraz katego-
ria grupowa. Wyniki przedstawiają się 
następująco: 

Babka ziemniaczana
I. Barbara Kurządkowska
II. Magdalena Mrozek
III. Izabela Żochowska
Kartacze
I. Danuta Archacka
II. Maria Mrozek
III. Małgorzata Dołęga
Deser Mleczny
I. Irena Och
II. Anna Łazarowicz
Wszystko (grupowa)
I. Koło Gospodyń Wiejskich Górki 
Sypniewo
II. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Piątnicy

Smakoff Piątnica,  
czyli Festiwal Smaków Regionalnych w Piątnicy 



Do Kina Millenium wraca Klub 
Malucha. Ale jest i miejsce 
dla wielkich: Piłsudskiego 
i Magellana   
Repertuar 13 – 19 września 

Piątek 13 września 
Duża sala: Polityka – godz. 15:45, 
18:30 i 21:15.   
Mała sala: Wyprawa Magellana 
- godz. 12:00 i 15:00; Piłsudski - 
godz. 17:00, 19:00 i 21:00.   

Sobota 14 września 
Duża sala: Angry Birds Film 2 – 
godz. - 12:00 i 14:00; Polityka – 
godz. 15:45, 18:30 i 21:15.   
Mała sala: Klub Malucha - godz. 
10:00; Wyprawa Magellana - godz. 
12:00 i 15:00; Piłsudski - godz. 
17:00, 19:00 i 21:00.   
Niedziela 15 września 
Duża sala: Angry Birds Film 2 – 
godz. - 12:00 i 14:00; Polityka – 
godz. 15:45, 18:30 i 21:15.    
Mała sala: Wyprawa Magellana - 
godz. 10:00, 12:00 i 14:30; Piłsud-
ski - godz. 17:00, 19:00 i 21:00.  
Poniedziałek 16 września
Duża sala: Wyprawa Magellana - 
godz. 16:00;Polityka – godz. 18:30 
i 21:15.  

Mała sala: Piłsudski - godz. 17:00, 
19:00 i 21:00.    
Wtorek 17 września 
Duża sala: Wyprawa Magellana - 
godz. 16:00;Polityka – godz. 18:30 
i 21:15.  
Mała sala: Piłsudski - godz. 17:00, 

19:00 i 21:00. 
Środa 18 września 
Duża sala: Wyprawa Magellana - 
godz. 16:00;Polityka – godz. 18:30 
i 21:15.  
Mała sala: Piłsudski - godz. 17:00, 
19:00 i 21:00. 
Czwartek 19 września
Duża sala: Wyprawa Magellana - 
godz. 16:00;Polityka – godz. 18:30 
i 21:15.  
Mała sala: Piłsudski - godz. 17:00, 
19:00 i 21:00. 

Klub Malucha powraca po 
wakacyjnej przerwie!
Przed nami 4 animacje zebrane 
we wspólny program pod tytułem 
„LAS”:

1. Żubr Pompik: Smaki
2. Żubr Pompik: Barwy ochronne
3. Kaktus i Mały: Dlaczego wędru-
jąc lasem warto pomyśleć czasem
4. Kaktus i Mały: Dlaczego cudze 
śmieci muszą zbierać dzieci? 
Wraz z Żubrem Pompikiem do-
wiemy się o różnych przysmakach 
zwierząt  mieszkających w lesie 
oraz o sprytnych zwierzęcych ka-
muflażach. Z kolei  Kaktus I Mały 
opowiedzą nam dlaczego nie 
można śmiecić w lesie, jak  szkodzi 
to żyjącym tam stworzeniom, któ-
re wraz z roślinami tworzą  warto-
ściowy także dla ludzi ekosystem.
Spotkanie poprowadzi Asia Chlu-
dzińska

Ziemia Łomżyńska latem, tu wiele się dzieje

Na kolejne spotkanie z muzyką mistrzów w wykonaniu wirtu-
ozów w podczas Festiwalu zaprasza  Jan Miłosz Zarzycki i łom-
żyńska Filharmonia Kameralna  im. Witolda Lutosławskiego. 

- Już po raz piętnasty mam zaszczyt zaprosić Pań-
stwa na koncerty naszego jesiennego festiwalu Sacrum 
et Musica. Od początku jego istnienia rozbrzmiewa 
tu muzyka piękna i różnorodna: pogodna i poważna, 
sakralna i świecka. Jak zwykle usłyszycie Państwo zna-
komitych instrumentalistów i wokalistów, wspaniałe 
zespoły kameralne i solistów najwyższej klasy – mówi 
Jan Miłosz Zarzycki .
15 września 2019 r. (niedziela)
Violino Cantate 
MAŁY PŁOCK, godz. 12:00 – Kościół p.w. Znalezie-
nia Krzyża Świętego, Ks. Tadeusza Ciborowskiego 15 A
MARIUSZ MONCZAK – skrzypce
ROBERT KULESZA – organy
W programie m.in.: J.S. Bach, F. Mendelssohn, Ch. 
Gounod
MARIUSZ MONCZAK

Po wyjeździe na kontynent amerykański studiował 
w Nowym Jorku i w Montrealu gdzie otrzymał tytuł 

magistra i doktora w dziedzinie muzyki. Obecnie pro-
wadzi aktywną działalność koncertową, występując 
w najbardziej renomowanych salach jak Carnegie Hall 
i w Lincoln Center w Nowym Jorku, Place des Arts 
w Montrealu, Sala Unii w Rotterdamie, Konserwato-
rium im P. Czajkowskiego w Moskwie, Zamku Kró-
lewskim w Warszawie, Grand Theater w Wuxi.
ROBERT KULESZA
Urodził się w 1984 roku w Zambrowie. Edukację mu-
zyczną rozpoczął w wieku 11 lat w Państwowej Szkole 
w Zambrowie. Następnie podjął naukę w Salezjańskim 
Liceum Muzycznym w Lutomiersku, placówce kształ-
cącej młodych organistów, którą ukończył z wyróżnie-
niem w 2003 r. We wrześniu 2008 r. ukończył studia 
w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy w klasie organów. Rozszerzył profil 
o drugą specjalizację – klawesyn.
Od sierpnia 2012roku  pełni funkcję tytularnego or-
ganisty katedry łomżyńskiej. Jest również wykładowcą 
Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży. 
W 2014 roku Robert Kulesza utworzył zespół wokalny 
„Vox Humana”.

Mistrzowski duet
ŁOMŻA, godz. 13:00 – Katedra Łomżyńska pw. Św. 
Michała Archanioła, ul. Dworna 25
GRAJEWO, godz. 18:00 – Kościół pw. Św. Jana Pawła 
II, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34
ŁUKASZ DŁUGOSZ – flet
ROMAN PERUCKI – organy
ŁUKASZ DŁUGOSZ

Łukasz Długosz uznany przez krytyków za jednego 
z najwybitniejszych flecistów. Jest również najliczniej 
uhonorowanym w historii polskim flecistą. Absolwent 
studiów solistycznych w Hochschule für Musik und 
Theater w Monachium oraz studiów mistrzowskich 
w Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse w Paryżu oraz w Yale University w New Haven.

Łukasz Długosz był dwukrotnie nominowany do Pasz-
portów Polityki oraz  nagrody Gwarancje Kultury TVP 
Kultura. Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał 
szereg prestiżowych nagród i stypendiów m.in.: Gaste-
ig Musikpreis, Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Zeit-Preis, Deutsche Stiftung Musikleben.
Za wybitną działalność kulturalną i promocję kultury 
polskiej Łukasz Długosz został odznaczony srebrnym 
medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
ROMAN PERUCKI
Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie 
prof. Leona Batora  (1986). Od roku 1984 zatrudniony 
w gdańskiej Akademii Muzycznej, w latach 1996-1999 
prorektor ds. artystycznych; od roku 1999 profesor 
gdańskiej Akademii Muzycznej; I organista Katedry 
Oliwskiej, członek Komisji Liturgicznej przy Metro-
policie Gdańskim.

Wstęp wolny na wszystkie koncerty festiwalu.
Więcej informacji oraz program całego festiwalu pod linkiem:
http://filharmonia.lomza.pl/wydarzenia/sacrum-et-musica.
html

Sacrum  
et Musica 2019



a to ciekawe
Bakterie – mikroskopijni władcy świata

Człowiek zależy od... mikrobów

Jesteśmy na początku długiej drogi. Nowy świat złożony z miliardów mikroskopij-
nych organizmów żyjących i funkcjonujących bez naszej wiedzy wciąż czeka na odkrycie. 

Postawiliśmy już pierwszy krok: zrozumieliśmy, że nie stanowimy odrębnych bytów, 
ale złożone ekosystemy. Przez dziesięciolecia traktowaliśmy bakterie jak najgorszego 
wroga. Jutro być może dostrzeżemy w nich lek na nasze choroby. 

Drobnoustroje bardzo długo kojarzono wyłącznie z chorobami, plagami i epide-
miami (tak naprawdę spośród miliardów bakterii na Ziemi mniej niż 1 proc. jest cho-
robotwórczych). Dopiero od niedawna badacze podkreślają, jak ważną rolę odgrywają 
te mikroskopijne organizmy w budowaniu wszystkich form życia – od roślinnych po 

zwierzęce i ludzkie. Bakterie w organizmach wspierają procesy oddychania, trawienia 
i wzrostu. Mogą wpływać na zachowania, a czasem nawet zmieniać losy gatunku.

Ostatnie odkrycia ujawniają, że bakterie są nie tylko powiązane z samym początkiem 
życia na Ziemi, ale stały się niezbędne do kontynuowania życia. Naukowcy twierdzą 
dziś, że bakterie są częściowo odpowiedzialne za proces ewolucji.

W filmie przygotowanym we współpracy z najznakomitszymi uczelniami i naukow-
cami, w atrakcyjny sposób pokazano świat bakterii oraz nową wizję współzależności 
człowieka z bakteriami. Może kiedyś będziemy mogli nimi sterować. Czy terapie bakte-
ryjne to przyszłość nauki?

Bakterie – mikroskopijni władcy świata
TVP1 sobota 12.40

Dynastie, które zmieniły świat

Rodzinne 
fortuny

Fascynująca seria ujawniająca se-
krety najpotężniejszych, najbardziej 
intrygujących i najbogatszych współ-
czesnych rodów. W każdym odcinku 
przedstawianych jest od sześciu do 
ośmiu słynnych familii – ich skrom-
ne początki i droga, jaką pokonały, by 
osiągnąć dzisiejszą pozycję. Poznamy 
najważniejsze dynastie królewskie oraz 
rody, które zdominowały różne dzie-
dziny – zaczynając od polityki, poprzez 

przemysł czy bankowość, na show-biz-
nesie skończywszy. Wszystkie prezen-
towane rodziny łączą takie cechy, jak: 
ambicja, lojalność wobec krewnych 
i przekazywana z pokolenia na poko-
lenie mądrość. Bohaterowie programu 
mają jednak również swoje mroczne 
strony. Nie są wolni od nepotyzmu, ko-
rupcji czy chciwości

Dynastie które zmieniły świat
Focus TV sobota 21.00 odc. 1

Na szczyt listy najbogatszych Azjatów wspiął się Hindus 
Mukesh Ambani (na zdjęciu z rodziną, pierwszy z prawej), 
szef Reliance Industries (paliwa kopalne, tekstylia, 
handel detaliczny). Majątek Ambaniego został wyceniony 
na 44,3 mld dol. 

reklama
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Film o pszczołach
TVN niedziela 15.00

Barry jest pszczołą i nie chce, 
by jego życie ograniczało się tyl-
ko do miodu. Ucieka z ula i wbrew 
wszelkim zasadom obowiązującym 
pszczoły, zaprzyjaźnia się z czło-
wiekiem. Kiedy Barry odkrywa, że 
produkowany przez pszczoły miód 
jest w każdym sklepie, postanawia 
pozwać ludzi o gigantyczne od-
szkodowanie za wykorzystywanie 
swoich pobratymców.

plac zabaw

Film o pszczołach

Odszkodowanie  
za miód

Napoleon

Przygody na wyspie
Szczeniak, nazywający siebie Napoleonem, 

zgrywa twardziela i marzy o życiu wśród dzikich 
psów. Pewnego dnia na urodzinowym przyjęciu, 
na którym jednym z elementów dekoracji jest kosz 
z przyczepionymi balonikami, ciekawski Napoleon 
wskakuje do środka. Niespodziewanie kosz zrywa 
się z uwięzi i wzbija w górę. Napoleon widzi oddalające się miasto. 
Przelatując nad Pacyfikiem wpada w panikę, bojąc się wody. Nagle 
na brzegu kosza przysiada papuga kakadu o imieniu Birdo, która 
oferuje wystraszonemu szczeniakowi pomoc. Ostatecznie Napo-
leon ląduje na wyspie i mimo przestróg Birdo zapuszcza się w las. 

Napoleon spotyka szczeniaki dingo i wykazuje się sprytem 
i odwagą, ratując maluchy od niechybnej śmierci. Ich matka jest 
dumna z wyczynu Napoleona. Bohater pragnie wrócić do swojej 
matki i swojego domu. Odbywa długą drogę w torbie kangura, 
a kiedy dociera do wybrzeża, odnajduje swój kosz, w którym za-
mieszkał zadziorny pingwin. Napoleon przeżyje jeszcze mnóstwo 
przygód, zanim stęskniony dotrze do domu.

Napoleon TVP1 sobota 10.05

Rocky i Łoś Superktoś

Udaremnić  
zamach na Amerykę

Nieustraszony Przywódca (Robert De 
Niro), wielokrotnie siał niepokój w świe-
cie kreskówek, ale tym razem przesadził. 
W rzeczywistości podły uzurpator chce przejąć władzę w Ameryce. 
Do usunięcia obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych zamie-
rza wykorzystać stację telewizyjną o nazwie Bardzo Zła Telewizja. 

Dwoje przestępców, jego współpracownicy, Natasha Fatale 
i Boris Badenov, łamie tajny kod umożliwiający im przeniknię-
cie ze świata animowanego do rzeczywistości. W ten sposób będą 
mogli wreszcie pozbyć się odwiecznych wrogów: łosia i wiewiórki. 

Latająca wiewiórka Rocky oraz Łoś Superktoś od lat walczą 
z tą grupą przestępczą. Ich zadaniem jest udaremnienie jej planów. 
Łącząc siły z FBI, staną twarzą w twarz z wrogiem.

Rocky i Łoś Superktoś TVN7 sobota 11.10

Bambi

Jelonek poznaje świat
Pewnego pięknego dnia na zielonej łące w środku lasu na 

świat przychodzi jelonek Bambi. Młody książę puszczy z cieka-
wością poznaje otaczający go świat. Pomagają mu w tym matka 
oraz przyjaciele: Tuptuś (Thumper) i Kwiatek. Spotyka też inne 
sarny i jelenie. Kiedy przychodzi zima, Bambi odkrywa, czym jest 
głód. Pewnego dnia wychodzi z matką na polanę, aby spróbować 
pierwszych listków trawy. Nagle padają strzały.

Ta klasyczna bajka Disneya z 1942 roku. Ząb czasu nie nad-
wyrężył „Bambiego" – to wciąż chwytająca za serce opowieść o cu-
dzie życia, dojrzewaniu, a także odkrywaniu jasnych i mrocznych 
stron świata. 

Pewnie nie wiesz...
Film ma zaledwie 800 słów dialogu. Jest to najmniej ze wszyst-

kich długometrażowych filmów Disneya.
Dwie asteroidy zostały nazwane na cześć bohaterów filmu: 

Bambi i Thumper.
W studiu Disney’a, były dwa jelonki, rysownicy obserwowali 

ich ruchy i zachowanie.
Premiera filmu „Bambi” miała miejsce 8 sierpnia 1942 r. 

w Londynie, trwała wtedy wojna.
W grudniu 2018 r. kłusownik w stanie Missouri, za nielegalne 

zabijanie jeleni, został skazany na rok więzienia. W ramach kary 
musiał oglądać ten film raz w miesiącu.

Odstęp między wydaniem filmu a jego kontynuacją Bambi II 
(2006) wyniósł 64 lata. To rekord świata, najdłuższy czas między 
dwiema kolejnymi częściami serii.

Bambi TV4 sobota 10.00
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Święto Plonów 
Tykocin w Diecezji Łomżyńskiej 
i powiecie białostockim, będzie tym 
razem gościł uczestników Wojewódz-
kiego Święta Plonów, które odbędzie 
się 14 września. Podczas konferencji 
prasowej do udziału w wydarzeniu za-
praszali Mariusz Dudziński, burmistrz 
Tykocina, Jan Perkowski, starosta 
białostocki i Artur Kosicki, marszałek 
województwa podlaskiego.

- Dożynki są przede wszyst-
kim podziękowaniem za tego-
roczne plony oraz codzienną pra-
cę i trud rolników – podkreślał 

marszałek. – Spotkajmy się zatem 
14 września w Tykocinie i wspól-
nie podziękujmy za ukończenie 
żniw i prac polowych. Przygoto-
waliśmy mnóstwo atrakcji, a pro-
gram jest bardzo bogaty.

W imieniu mieszkańców 
gminy i całego powiatu biało-
stockiego do udziału w dożyn-
kach zachęcali też burmistrz 
Mariusz Dudziński i starosta Jan 
Perkowski

Jak informuje portal Wrota 
Podlasia, Podlaskie Święto Plo-
nów rozpoczną nabożeństwa: 
o godz. 9.00 w cerkwi pw. Świę-

tego Ducha w Białymstoku litur-
gię odprawi biskup supraski An-
drzej, natomiast msza polowa na 
placu przy kościele pw. św. Trój-
cy w Tykocinie rozpocznie się 
o godz. 11.00. Przewodniczyć jej 
będzie biskup łomżyński Janusz 
Stepnowski.

Uroczystości dożynkowe 
odbędą się w najpiękniejszym 
miejscu Tykocina - na Placu 
Czarnieckiego. To tam po na-
bożeństwie i po części oficjalnej, 
zobaczymy występy zespołów 
folklorystycznych – m.in. Kurpi 
Zielonych. W programie Święta 
Plonów jest oczywiście przeka-
zanie chleba dożynkowego, po-
kaz obrzędów związanych z tym 
świętem i  wybór najpiękniejsze-
go wieńca. Poznamy też laure-
atów konkursu „Żniwa mogą być 
bezpieczne”.

Amatorzy regionalnej kuchni 
będą mogli skosztować tradycyj-
nych lokalnych przysmaków. Na 
tykocińskim Placu nie zabraknie 
też straganów z ludowym ręko-
dziełem.

Dożynki Wojewódzkie 2019 
uświetnią też koncerty – o godz. 
18.00 na scenie wystąpi Janusz 
Laskowski, a o 20.30 zespół Fo-
cus.

Zapraszamy do wspólnej za-
bawy!

- W województwie podlaskim upra-
wy kukurydzy zajmują 130 tysięcy 
hektarów. To 18 procent powierzchni 
wszystkich upraw. W czasie Podlaskie-
go Dnia Kukurydzy 22. firmy dystrybu-
cyjne zaprezentowały 130 jej odmian. 
Dzień kukurydzy to okazja do spotka-
nia i rozmów z doradcami, którzy po-
mogą w doborze odpowiedniej odmiany 
ziarna, a także nabycia nowej i niezwy-
kle potrzebnej wiedzy - przekonuje 

Wojciech Mojkowski, dyrektor Podla-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie.

Gościem specjalnym święta kukurydzy 
był profesor Frydrych Taube z Uniwersy-
tetu w Kil w Niemczech.

- W czasie tegorocznej suszy, o wy-
sokości plonów kukurydzy zadecydowała 
jakość gleb i odpowiednio wczesny wy-
siew. W przyszłości konieczne będą jed-
nak inwestycje w urządzenia nawadniające 

uprawy kukurydzy - przewiduje profesor 
Frydrych Taube.

Większość rolników odwiedzających 
Szepietowo to doświadczeni producenci 
żywności.

- Uprawiam 16 hektarów kukurydzy 
i nie jest to dużo w porównaniu do upraw 
sąsiadów. Kukurydzę posiałem na żyznej 
ziemi i jestem bardzo zadowolony z plo-
nów. Ważne jest też nawożenie. Bez za-
stosowania obornika, nie będzie wysokich 

plonów - zapewnia Krzysztof Kosiński, ze 
wsi Moczydły Dubiny, w gminie Perleje-
wo.

Organizatorzy święta kukurydzy po-
myśleli o całych rodzinach odwiedzają-
cych Podlaski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego. Przygotowano poczęstunek, zupę 
krem z kukurydzy, bułki upieczone z mąki 
kukurydzianej oraz gotowane kolby kuku-
rydzy. Można było spróbować także soku 
z jabłek, z własnej tłoczni.

Kilka tysięcy osób odwiedziło Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie. Wszystko za sprawą 

Podlaskiego Święta Kukurydzy.

Zupa krem z kukurydzy, bułki z mąki kukurydzianej, gotowane kolby kukurydzy oraz sok jabłkowy - 
wszystko dla odwiedzających Ośrodek Doradztwa Rolniczego w SzepietowiePotężne maszyny do zbiórki kukurydzy zawsze robią wrażenie

Kukurydza żywi ludzi i zwierzęta
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Na początku było Słowo. Tego dnia, 
w setkach miejsc w Polsce, Słowo było 
też wszędzie. Nazwiska największe 
z największych, czyli Eliza Orzesz-
kowa, Maria Konopnicka, Bolesław 
Prus, Brunon Schulz, Władysław Sta-
nisław Reymont, Henryk Rzewuski, 
Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz. 
Ci wielcy polskiej literatury i języka 
swój kunszt pokazywali także czasem 
w mniejszych formach literackich.

Do nich sięgnęli tym razem 
organizatorzy społecznej akcji  Na-
rodowe Czytanie zapoczątkowane 
w 2012 roku ogólnopolską lekturą 
"Pana Tadeusza" Adama Mickie-
wicza. Tym razem prezydent An-
drzej Duda wraz z żoną  Agata 
wskazał 8 nowel tuzów polskiej 
literatury. W Warszawie oboje czy-
tali nieśmiertelne wersy m. in. w to-
warzystwie słynnych aktorów.

„Jest to wybór tekstów, któ-
rych wspólnym mianownikiem 
jest polskość w połączeniu z tre-
ściami uniwersalnymi, refleksją 
nad człowiekiem i społeczeń-
stwem. Ich zwięzła forma idzie 
w parze z mistrzostwem stylu 
i plastycznością, która pozosta-
wia w umysłach czytelników nie-
zapomniane wrażenia. (…) Dziś 
teksty te nie straciły nic ze swej 
aktualności. Uczą nas, że w życiu 
powinniśmy kierować się szla-
chetnością i solidarnością, że nie 

wolno nam stracić wrażliwości na 
ludzką krzywdę ani zapomnieć 
o naszej historii” – napisał w spe-
cjalnym liście Prezydent RP An-
drzej Duda.

Łomża, jak podkreśliła Kry-
styna Sobocińska, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, bierze 
udział w Narodowym Czytaniu od 
początku, będąc w gronie około 60 
miast, które mogą się tym poszczy-
cić. Tegoroczne wydarzenie odbyło 
się w tradycyjnej scenerii deptaka 
przy ul. Długiej, przed kamienicą 
mieszczącą m. in. MBP. Na ław-
kach zasiedli lektorzy i słuchacze, 
a "pierwszy głos" należał do prezy-
denta Mariusza Chrzanowskiego, 
któremu przypadła "Katarynka" 
Bolesława Prusa. W akcję włączyli 
się także m. in. posłowie Bernade-
ta Krynicka i Lech Antoni Koła-
kowski, starosta Lech Szabłowski 
i jego zastępczyni Maria Dzie-
końska, przyjaciel naszej redakcji 
Emilian Kudyba, młodzież SP 1, 
I LO i "Wety". 

Tego dnia "książka" w róż-
nych wcieleniach była bohaterką 
Łomży jeszcze powszechniej. 
W kilku punktach miasta poja-
wiły się bowiem akcesoria akcji 
"Zaczytane ławeczki". Na Starym 
Rynku w bogatej oprawie gier 
i zabaw dla najmłodszych oraz 
Jarmarku Rozmaitości. Choć nie 

tylko dzieci doceniły inicjatywę. 
Ławeczkę na Starówce wypróbo-
wał np. radny województwa Jacek 
Piorunek.                        

W Łomży stanęło łącznie 10 
"Zaczytanych Ławeczek". Ich 
lokalizację wskazali mieszkańcy. 
Można je znaleźć w Parka Jana 
Pawła II Papieża Pielgrzyma 
(jedna ławka bliżej Parku Wod-
nego, druga bliżej Zawadzkiej),  
na terenach sportowo -rekre-
acyjnych na os. Konstytucji 3-go 
Maja (jedna pomiędzy placem 
zabaw i kulą, a druga przy fon-
tannie). na Bulwarach nad Nar-
wią, Skate Parku na os. Perspek-
tywa, przy placu zabaw obok ul. 
Browarnej/Podleśnej, w Parku 
Ludowym przy Al. Legionów, 
Parku im. Jakuba Wagi przy ul. 
Wojska Polskiego.

Osoby odwiedzające ławki 
będą miały możliwość pobrania 
bezpłatnych utworów literackich 
za pomocą kodów QR umiesz-
czonych na tabliczkach opisują-
cych każdą ławkę. Dodatkowo 
czytelnicy mogą przekazać książ-
ki podopiecznym Fundacji  Za-
czytani.org, przynosząc używane 
oraz nowe dzieła literackie we 
wskazane miejsce. Trafią one do 
szpitali, gdzie będą mogły z nich 
korzystać hospitalizowane dzieci 
oraz dorośli.

narodowe czytanie

„Dobra pani”  
Elizy Orzeszkowej  

w Kolnie 
Wydarzeniem artystycznym w Kolnie 
było narodowe czytanie noweli "Do-
bra pani" Elizy Orzeszkowej. Uczest-
nicy narodowego czytania wystąpili 
w strojach z epoki, zaś organizatorzy, 
czyli pracownicy kolneńskich bibliotek 
zadbali o muzyczną oprawę spotkania.

- Staraliśmy się odtworzyć 
realia i nastrój towarzyszący opi-
sywanym scenom. Mam nadzieję, 
że przygotowana przez nas insce-
nizacja spodobała się uczestni-
kom i widzom – mówi z nadzieją 
Bożena Kowalewska, z Biblioteki 
Pedagogicznej w Kolnie.

Spotkania organizowane 
z okazji Narodowego Czytania 
zawsze są okazją do integracji 
mieszkańców miasta.

- Miałem w swoim życiu 
okres, w którym zatracałem się 
w powieściach przygodowych 
Alfreda Szklarskiego. Do dzisiaj 
pozostała mi fascynacja naturą 
i przyrodą , także tą w najbliż-
szej okolicy - tłumaczy Andrzej 
Duda burmistrz Kolna.

W akcji promowania czytel-
nictwa uczestniczyli funkcjona-
riusze z Komendy Powiatowej 
w Kolnie.

- Miło nam gościć na naro-
dowym czytaniu. To dobra oka-
zja do spotkania się z mieszkań-
cami miasta - przyznaje sierżant 
sztabowy Monika Chmielewska, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Kolnie.

Kolejny raz w narodowym 
czytaniu w Kolnie uczestniczył 
profesor Adam Łukaszewicz. 
Profesor wraz z żoną od wielu lat 
prowadzą badania archeologicz-
ne w okolicach Kolna.

- Przez te wszystkie lata za-
przyjaźniliśmy się z wieloma oso-
bami z Kolna i okolicznych miej-
scowości, stąd moja obecność. 
Ponadto Narodowe Czytanie 
polskiej literatury zyskuje coraz 
więcej zwolenników. To cieszy - 
mówi profesor Adam Łukasze-
wicz z Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

Narodowe czytanie zosta-
ło zorganizowane na terenie 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Kolnie.

Panie w długich sukniach, panowie we frakach i cylindrach. Tak wystąpili 
uczestnicy Narodowego Czytania w Kolne

Łomża 
i słowa
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Stawiski od zarania dziejów  
do wielkiej wojny Zenon 

Krajewski

“Stawiski od zarania dziejów do 
wielkiej wojny”, to najnowsza pra-
ca Zenona Krajewskiego, znanego 
czytelnikom Tygodnika Narew, jako 
autora sagi „Meandry Losu”. Pisarz 
zaproponował naszej redakcji kilka 
tygodni przerwy w publikowaniu 
kolejnych części powieści, w zamian 
chce zaprezentować fragmenty Tomu 
I monografii nieodległych od Łomży 
Stawisk, ukazującej historię miasta 
na tle dziejów Mazowsza. W 530 wy-
daniu Tygodnika Narew publikujemy 
ósmy odcinek monografii.

Mazowsze pod zaborami (1795-1914)
Od okresu pruskiego do powstania 
styczniowego (1795-1864)

Rządy pruskie okazały się b. 
dotkliwe i uciążliwe dla ludności. 
W Warszawie liczba ludności spa-
dła do 65 tys. W zaborze pruskim 
utworzono Prusy Nowowschodnie 
i Południowe. W skład Prus No-
wowschodnich wchodziły dwa de-
partamenty ze stolicami w Płocku 
i Białymstoku. Był to obszar pół-
nocnego Mazowsza, przeznaczo-
nego do szybkiej germanizacji.

Prusy Południowe zostały po-
dzielone na departamenty: poznań-
ski, kaliski i warszawski (z Pragą na 
prawym brzegu Wisły). Depar-
tamenty podzielono na powiaty. 
W warszawskim było ich dziesięć ( 
Gostynin, Sochaczew, Błonie, War-
szawa, Łęczyca, Zgierz, Brzeziny, 
Rawa, Czersk i Orłów). 

Do najważniejszych decyzji 
pruskich w podbitym kraju nale-
żały: konfiskata dóbr kościelnych 
i królewskich, gdyż zmierzano do 
osłabienia stanu posiadania ducho-
wieństwa polskiego i stworzenia 
silnej i zamożnej grupy junkierskiej, 
przeprowadzenie szerokiej akcji 
kolonizacyjnej oraz poddanie miast 
prywatnych kontroli państwa. Pru-
sacy, w celu eksploatacji finansowej 
Polaków, wprowadzili dokuczliwą 
biurokrację, która doprowadziłaby 
niechybnie do bankructwa szlach-
ty en masse, gdyby do Polski 27 XI 
1806 r. nie wkroczyły wojska napo-
leońskie.

W styczniu 1807 r. Napole-
on powołał w Warszawie Komisję 
Rządzącą, która miała pełnić funk-
cję tymczasowej władzy narodowej. 
W wojnie z Rosją, po zadaniu klęski 
jej wojskom pod Frydlandem (14 
VI 1807 r.) i podpisaniem z carem 
Aleksandrem I pokoju w Tylży (9 
VIII 1807 r.), Napoleon utworzył 
Księstwo Warszawskiego z ziem 
zajętych przez Prusy w II i III roz-
biorze. Księstwo zostało podzielo-

ne na sześć departamentów, m.in. 
płocki, warszawski i łomżyński (po 
raz pierwszy Łomża stała się stoli-
cą większej jednostki administra-
cyjnej). Po zwycięstwie w wojnie 
z Austrią w 1809 r. utworzono dla 
Podlasia nadbużańskiego depar-
tament siedlecki, do którego włą-
czono okolice Liwu i Garwolina. 
Departament płocki obejmował 
ziemie prawie całego Mazowsza na 
północ od Wisły i Bugu wraz z zie-
mią dobrzyńską, a warszawski nie-
mal całe Mazowsze na południe od 
Wisły i Bugu wraz z ziemią łęczyc-
ką, zaś do łomżyńskiego wchodziło 
Mazowsze nad środkową Narwią 
i Biebrzą.

Księstwo Warszawskie przezy-
wało kryzys gospodarczy spowo-
dowany włączeniem go do blokady 
kontynentalnej przeciwko Anglii, 
która zahamowała eksport polskie-
go zboża. Zatem sytuacji na wsi 
była trudna, a nieco pomyślniejsza 
w miastach, gdzie rozwijało się 
rzemiosło i handel lokalny. Znie-
sione zostało poddaństwo chłopów, 
przeprowadzono reorganizację są-
downictwa, wprowadzono Kodeks 
Napoleona, ograniczono wpływy 
Kościoła na państwo, zmodernizo-
wano armię. To wszystko uczynio-
no zaledwie w 4-5 lat.

Niestety armia Napoleona, 
w której służył 100-tysięczny kor-
pus polski, doznała klęski w Rosji 
i w jej konsekwencji wojska rosyj-
skie zajęły całe Mazowsze do lute-
go 1813 r. Broniła się tylko twierdza 
w Modlinie, która skapitulowała 
dopiero 25 XII 1813 r. Mazowsze 
znów zostało spustoszone przez 
wycofujące się wojska francuskie, 
bandy maruderów, a wreszcie woj-
ska rosyjskie. Rosjanie ponownie 
po 20 latach w Warszawie o wszyst-
kim decydowali. Ukrócili samowolę 
i tym razem zamierzali się zainsta-
lować na Mazowszu na dłużej.

Po przejściowym okresie oku-
pacji rosyjskiej Mazowsze, na 
podstawie decyzji kongresy wie-
deńskiego, znalazło się w grani-
cach autonomicznego Królestwa 
Polskiego, często z tego względu 
zwanego Kongresówką. W listopa-
dzie 1815 r. car Aleksander nadał 
Królestwu konstytucję. 16 stycznia 
1816 r. jego namiestnik, którym 
został gen. Józef Zajączek, zatwier-
dził nowy podział administracyjny. 
Obowiązywał on przez trzy dzie-
sięciolecia. 

Królestwo, które w powszech-
nym odczuciu stanowiło kontynu-
ację Księstwa Warszawskiego, po-

dzielone zostało na 8 województw. 
Na obszarze Mazowsza utworzo-
no 3 województwa: płockie, ma-
zowieckie z siedzibą w warszawie 
i augustowskie ze stolicą w Łomży, 
a od 1818 r. w Suwałkach. W wo-
jewództwie augustowskim tereny 
Mazowsza znalazły się w obwo-
dzie łomżyńskim (powiat łom-
żyński) i augustowskim (powiat 
biebrzański ze stolicą w Szczu-
czynie). Całe właściwe Mazowsze 
liczyło w końcu lat 20. XIX w. 
około 1 200 tys. mieszkańców, co 
oznaczało wzrost o jedną trzecią 
w stosunku do 1810 r. 

Odbudowa gospodarcza i de-
mograficzna oraz rozwój Mazowsza 
wynikał ze stabilizacji politycznej, 
która miała miejsce w latach 1815-
1830. W 1820 r. została powołana 
Komisja Miast przy Komisji Rzą-
dowej Spraw Wewnętrznych, której 
głównym zadaniem było uporząd-
kowanie przestrzenne miast i mia-
steczek. W miastach wprowadzono 
zakaz budowy nowych domów bez 
zatwierdzonych planów i krycia ich 
słomą, preferując budowę domów 
murowanych, ze względu na pla-
gę pożarów, które niszczyły mia-
sta. Ulice i rynki otrzymały nową, 
brukowaną nawierzchnię. Ulicę 
wysadzano drzewami  i oświetlano 
je latarniami. Budowano gmachy 
użyteczności publicznej, głównie 
ratusze (m.in. w Łomży), ale też 
np. łaźnie i rzeźnie. Powstała wtedy 
pierwsza droga bita, trakt z War-
szawy do Brześcia, wzbudzająca 
zachwyt współczesnych, np. Kle-
mentyny Hoffmanowej czy Adama 
Naruszewicza (do dziś droga ze 
stolicy na Terespol potocznie zwa-
na jest traktem brzeskim). Pomyśl-
nie rozwijało się rzemiosło i handel, 
któremu sprzyjała mnogość targów 
i jarmarków. 

Lata konstytucyjnego Króle-
stwa Polskiego należy uznać za 
szczególnie pomyślne dla rozwoju 
szkolnictwa, także na Mazowszu. 
Z inicjatywy Staszica i ministra Po-
tockiego w 1816 r. powstał Uniwer-
sytet Warszawski. Do 1830 r. na 5 
wydziałach tej uczelni wykształciło 
się 1254 prawników, lekarzy i ap-
tekarzy, nauczycieli i teologów. Pod 
prezesurą Staszica rozkwitło Towa-
rzystwo Przyjaciół Nauk, skupiają-
ce uczonych wszystkich 3 zaborów. 
W 1820 r. rozpoczęło działalność 
Towarzystwo Naukowe Płockie, 
trzecie w Królestwie. Prosperita 
oświaty promieniowała z Warsza-
wy na całe Mazowsze. Z 14 szkół 
stopnia średniego, funkcjonujących 

na Mazowszu, 6 znajdowało się 
w Warszawie. W Płocku, Łomży 
i Pułtusku działały szkoły woje-
wódzkie, zaś w Szczuczynie, Łowi-
czu i Żurominie – szkoły wydziało-
we, jedna podwydziałowa i Instytut 
Nauczycieli Elementarnych w Ło-
wiczu. Wyrazem rozwoju oświaty 
był wzrost liczby szkół elemen-
tarnych. Władze departamentu 
oświaty w tym celu wykorzystywały 
struktury kościelne i sieć szkół pa-
rafialnych. Na 238 parafii w 1819 r. 
w 134 było zorganizowane naucza-
nie. Mimo sporego regresu u schył-
ku lata 20. XIX w., na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego istniało 
113 szkół elementarnych.

Pozory liberalizmu i ustroju 
konstytucyjnego utrudniały gru-
pom patriotycznym podjęcie dzia-
łań konspiracyjnych. Mimo to po-
wstawały tajne związki młodzieży, 
a także założone przez Waleriana 
Łukasińskiego Wolnomularstwo 
Narodowe i Towarzystwo Patrio-
tyczne. Nie wysuwano haseł ode-
rwania się od Rosji i zbrojnego 
powstania narodowego. Głównym 
problemem była sprawa zachowania 
trwałości narodu, jego języka i kul-
tury, a także więzi między zaborami. 

29 XI 1830 r. wystąpił jednak 
ppor. Piotr Wysocki, wywołując 
powstanie, które poparła mazo-
wiecka szlachta, mieszczaństwo, 
a nawet chłopi i Żydzi. Ludność 
poza Warszawą dowiedziała się 
o jego wybuchu między 1  a 3 
grudnia, wywołując dezorientację 
i niedowierzanie. Spontanicznie 
zaczęto tworzyć terenowe organa 
powstańcze. O ochronę obywateli 
i „zachowanie spokoju publicznego” 
dbać miała Straż Bezpieczeństwa, 
organizowana w miastach i na 
wsiach na podstawie rozporządze-
nia Rady Administracyjnej z 2 i 3 
grudnia 1830 r. Straż obejmowała 
mężczyzn w wieku 18-45 lat, zdol-
nych do noszenia broni (z wyłącze-
niem urzędników i duchownych) 
i pełniła funkcje policyjno-porząd-
kowe, a także wykonywała obo-
wiązki administracyjno-skarbowe, 
pomagając władzom w egzekwo-
waniu podatków.

W kilka dni po wybuchu po-
wstania obszar Mazowsza był wol-
ny. Rosyjskie oddziały wielkiego 
księcia Konstantego 5 grudnia wy-
cofały się z Królestwa. Wojna roz-
poczęła się 5 lutego 1831 r. kiedy 
korpusy wojsk rosyjskich wkroczyły 
do Królestwa. Zadanie stłumienia 
powstania otrzymał feldmarszałek 
Iwan Dubicz, mający do dyspozy-

cji 127 tys. ludzi. 9 lutego Rosjanie 
zajęli Łomżę i cały obszar Mazow-
sza nad Biebrzą i górną Narwią. 
Ostatnim aktem powstania było 
poddanie się 9 października twier-
dzy Modlin z załogą liczącą ok. 7 
tys. ludzi.

Powstanie, po ponad dziesię-
ciomiesięcznym wolnościowym 
interludium, zakończyło się klęską. 
Zniszczone Mazowsze, które było 
głównym teatrem wojny, dotknę-
ły represje Rosjan. Konfiskowano 
majątki, a szlachtę wywożono na 
Sybir. Ograniczono autonomię 
Królestwa – zlikwidowano armię 
polską i sejm. Utrzymano polskie 
urzędy lokalne, ale wprowadzono 
rosyjskich naczelników wojennych, 
carską żandarmerię i tajną policję. 
W Królestwie odtąd stacjonowa-
ły wojska rosyjskie, rozpoczęto 
budowę Cytadeli w Warszawie 
i rozbudowano twierdzę Modlin. 
Wprowadzono nowy ustrój ad-
ministracyjny na modłę rosyjską. 
W 1837 r. w miejsce województw 
utworzono gubernie i powołano 
gubernatorów cywilnych. Obwo-
dy przemianowano na powiaty, 
a powiaty na okręgi. Dalsze zmiany 
nastąpiły z początkiem 1845 r. Zli-
kwidowano gubernię podlaską, a jej 
obszar włączono do guberni lubel-
skiej. W 1846 r. w miejsce guberni 
mazowieckiej i kaliskiej utworzono 
dużą gubernię warszawską, a tereny 
za Pilicą aż po rzekę Radomkę włą-
czono do guberni radomskiej.

Lata  między powstaniem listo-
padowym a styczniowym nazywa 
się erą paskiewiczowską od nazwi-
ska pogromcy powstania, Iwana 
Paskiewicza, który został na wiele 
lat zarządzającym Królestwem Pol-
skim (1832-1856). Okazał się bez-
względnym realizatorem twardej 
polityki Mikołaja I wobec narodu 
polskiego.

W latach 1846-1859 wpro-
wadzono stopniowe oczynszowa-
nie chłopów. W 1851 r. zniesiono 
granicę celną i ujednolicono taryfy 
celne. Królestwo weszło bezpośred-
nio do obszaru gospodarczego Ro-
sji. W 1862 r. doszło do masowych 
wystąpień chłopów przeciwko pań-
szczyźnie. Dokonywała się praw-
na emancypacja Żydów. Pomimo 
ostrych represji Warszawa i Ma-
zowsze rozwijały się gospodarczo. 
Budowano drogi żelazne (kolej 
warszawsko-wiedeńska). W 30-le-
ciu 1827-1857 liczba ludności 97 
miast Mazowsza wzrosła o 28%, 
osiągając 362 tys. Warszawa liczyła 
już ponad 200 tys. mieszkańców.
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Solidne wsparcie z Urzędu Marszał-
kowskiego otrzymają szkoły w woje-
wództwie na wsparcie jakości kształ-
cenia praktycznego i kompetencji 
zawodowych uczniów. Jest na ten 
cel ponad 12 milionów z RPO. Znacz-
na część tej kwoty trafi do placówek 
w Łomży i na Ziemi Łomżyńskiej.   

Jak informuje portal Wrota 
Podlasia, wśród beneficjentów 
jest Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących nr 4 
w Łomży. Ten projekt przewi-
duje lepsze dostosowanie do po-
trzeb rynku pracy 120 uczniów 
i 10 nauczycieli. Zorganizowane 
zostaną kursy i szkolenia, nad-
programowe staże zawodowe. 

Dzięki dotacji szkoła zakupi 
ponadto niezbędne wyposaże-
nie do pracowni dokumentacji 
technicznej dla zawodu technik 
budownictwa.

We wcześniejszym podzia-
le funduszy przez zarząd wo-
jewództwa dofinansowanie 
otrzymała Akademicka Szkoła 
Ponadgimnazjalna w Łomży. 
Zyska nowe pracownie, a nowe 
możliwości będą czekały pod-
opiecznych placówki na kierun-
ku technik informatyk. Projekt 
zakłada nawiązanie przez szko-
łę współpracy z pracodawcami, 
a następnie organizację u nich 
staży. 

Znacząca kwota trafi rów-
nież do Zespołu Szkół nr 2 im. 
9. Pułku Strzelców Konnych 
w Grajewie. Tam powstaną nowe 
pracownie zapewniające lepsze 
warunki kształcenia uczniów 
technikum informatyki i techni-
kum żywienia i usług gastrono-
micznych. Swój warsztat fachowy 
wzbogaci kilku nauczycieli.  Ele-
mentem projektu jest też ścisła 
współpraca z pracodawcami. 

W  Zespole Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodo-
wych w Czyżewie  110 uczniów 
wzmocni umiejętności teoretycz-
ne i praktyczne dzięki utworze-
niu pracowni przeznaczonych 

dla kierunków: technik infor-
matyk, technik żywienia i usług 
gastronomicznych oraz technik 
agrobiznesu. Uczestnicy pro-
jektu podniosą kompetencje 
poprzez udział w zajęciach po-
zalekcyjnych – kołach nauko-
wych, wycieczkach, wizytach na 
uczelniach wyższych i stażach 
u pracodawców

Zespół Szkół Zawodowych 
im. Stanisława Staszica w Wy-
sokiem Mazowieckiem zadba 
o podniesienie kompetencji 100 
uczniów z kierunków technik 
technologii żywności, technik 
żywienia i usług gastronomicz-
nych, technik przetwórstwa mle-
czarskiego oraz technik logistyk. 
W planie są m.in. zajęcia wyrów-
nawcze, kursy i staże zawodowe, 
pomoc stypendialna, współpraca 
z uczelniami i przedsiębiorstwa-
mi, doposażenie pracowni szkol-
nych. 

W Zespole Szkół Agroprzed-
siębiorczości w Zambrowie 
z pomocy skorzysta 102 uczniów. 
Zmiany dotyczą kształcenia 
w kierunkach technik rolnik 
i technik handlowiec – powstaną 
nowe pracownie. W ramach kur-
sów, staży i dodatkowych zajęć 
uczestnicy podniosą swoje umie-
jętności. 

Pozostały ośrodki edu-
kacyjne, które skorzystają ze 
wsparcia to: Zespół Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego 
w Sejnach (164 uczniów); Cen-
trum Zawodów Medycznych 
i Społecznych - Szkoła Police-
alna Województwa Podlaskiego 
w Białymstoku  (120 uczniów); 
w powiecie sokólskim - Zespół 
Szkół Zawodowych im Elizy 
Orzeszkowej w Sokółce, Zespół 
Szkół Rolniczych im mjra. Hen-
ryka Dobrzańskiego - Hubala 
w Sokółce, Zespół Szkół im. 
gen. Nikodema Sulika w Dąbro-
wie Białostockiej, Zespół Szkół 
w Suchowoli i Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy im. 
Janusza Korczaka w Sokółce 
(łącznie 628 uczniów); Techni-
kum Zawodowe nr 1 w Białym-
stoku (70 uczniów). 

region

Hej żeglujże, 
żeglarzu...

Tegoroczne wakacje były okazją dla 
uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Łomży do zdobycia nowych umie-
jętności  w ramach międzywoje-
wódzkiego projektu finansowanego 
ze środków PFRON : „Zwiększanie 
samodzielności osób niepełnospraw-
nych – szkolenia żeglarskie połączone 
z warsztatami szkutniczymi”.

W ramach szkolenia odby-
ły się dwa 12-dniowe obozy dla 
dzieci i młodzieży w integra-
cyjnym ośrodku żeglarskim YC 
„Arcus” w Rajgrodzie – jeden na 
początku lipca, drugi w sierpniu, 
na koniec wakacji. Łącznie w za-
jęciach wzięło udział 19 uczest-

ników z Łomży, 9 z Olsztyna, 2 
z Kielc i 2 z Częstochowy.

Szkolenia żeglarskie miały na 
celu zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych, prze-
łamywanie barier psychofizycz-
nych (pokonywanie obaw, lęków 
poprzez przebywanie z innymi 
uczestnikami na jachcie), popra-
wę sprawności fizycznej, nabycie 
umiejętności pracy w zespole, 
rozwój poczucia odpowiedzial-
ności za siebie i innych członków 
załogi.

Uczniowie ZSS w Łomży  od 
pięciu lat pod opieką nauczycieli 
– instruktorów z ZSS w Łom-
ży biorą udział w szkoleniach 
organizowanych przez YC „Ar-
cus” i finansowanych ze środków 
PFRON.

TEKST I ZDJĘCIA DANKA LASOTA
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Szepietowie serdecznie 
zaprasza na konferencjęnt: „Krótki 
łańcuch dostaw i RHD jako determi-
nanty rozwoju lokalnego rolnictwa”. 
Poruszone będą tematy:

Małe przetwórstwo rolno-
-spożywcze w świetle ustawy

Bezpieczeństwo żywności
Identyfikowalność i   auten-

tyczność surowca
Etyka w przetwórstwie żyw-

ności
Przetwórstwo darów lasu
Przetwórstwo ziół, roślin 

i kwiatów
Sprzedaż wytworzonego pro-

duktu, kanały dystrybucji, możli-
wości w oparciu o social media.

Dyskusja moderowana – pro-

ducenci żywności na poziomie 
gospodarstwa, naukowcy, dorad-
cy – wymiana doświadczeń

Konferencja odbędzie się   25 
września 2019 r. w Wysokiem 
Mazowieckiem w hotelu Odessa.

Celem konferencji jest zwięk-
szenie udziału zainteresowanych 
stron we wdrażaniu inicjatyw na 
rzecz rozwoju obszarów wiej-
skich. Konferencja przyczyni się 
do pozyskania i wymiany wiedzy 
przez 200 uczestników na temat 
systemów jakości żywności, ich 
certyfikacji oraz wdrożenia, mar-
ketingu produktów rolnych oraz 
ich promocji.

Do udziału w konferen-
cji zapraszamy: mieszkańców 
obszarów wiejskich z czterech 

województw: podlaskiego, ma-
zowieckiego, kujawsko-pomor-
skiego i warmińsko-mazurskiego, 
w tym: rolników, członków kół 
gospodyń wiejskich zaintereso-
wanych podjęciem działalności 
w zakresie przetwórstwa rolnego, 
doradców rolniczych, przedsta-
wicieli przedsiębiorstw, produ-
centów żywności, naukowców 
i mediów.

Kartę zgłoszenia należy prze-
słać na adres: kkuteszko@odr-
-szepietowo.pl  do 18 września 
2019 r. Udział w konferencji jest 
bezpłatny. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać pod numera-
mi telefonów: 518-793-569 lub 
501-239-081.

Krótki łańcuch dostaw i RHD jako  
determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa

Wieści marszałkowskie.  
Kształcenie dla rynku pracy 
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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 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.

Wynajmę: -mieszkanie 50 m2, 3Maja 9-1200 
zł -garaż 50 m2 lub 2x50 m2 jest kanał i siła, 
-pawilon handlowy 28 m2 wolnostojący 
przy dworcu PKS Tel.535 480 220.

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

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

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

KOMFORTOWO URZĄDZONE 
DO ZAMIESZKANIA OD ZARAZ, 

UMEBLOWANE. ŁOMŻA, UL. SADOWA 4. 
CENA DO NEGOCJACJI. 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 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

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

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

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

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

Umowa o pracę. Tel. 690 999 699.

GABINET TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ. 
UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 

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

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

tel. 503 010 038
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- Trzeba tu pomagać dzie-
ciakom jak najwięcej, bo z tego 
miasta pochodzimy - mówi Łu-
kasz Kownacki. Młodszy brat 
bokserskiego mistrza z Konarzyc, 
który w ostatnich latach wyrósł 
na poważnego kandydata do mi-
strzowskich pasów w "królew-
skiej" wadze ciężkiej, przyjechał 
do Polski z podwójną misją. 

Przede wszystkim odwiózł do 
domu babcię, która spędziła tro-
chę czasu w Nowym Jorku po-
magając Justynie i Adamowi, gdy 
na świat przyszedł ich pierwszy 
synek Kazimierz.

W drugiej części misji Łu-
kasz Kownacki jest trochę świę-
tym Mikołajem. Wraz z bratem 
postanowili bowiem obdarować 
szkołę OHP oraz klub BKS Ti-
ger Łomża specjalnymi koszul-
kami  z nadrukiem "Babyface" 
(taki bokserski przydomek ma 
Adam Kownacki) i białym or-
łem. Normalnie są do kupienia 
w internetowym sklepie na stro-
nie akbabyface.com. Dla uczniów 
OHP i "Tygrysów", podopiecz-
nych Zbigniewa Maleszewskie-
go, są prezentem.                   

- Adam przyjechać nie mógł, 
bo mu się Kazik urodził, ale za-
wsze odwiedzamy Zbyszka jak 
jesteśmy w Polsce i w Łomży. 
Chcemy zachęcać dzieciaki, żeby 
na treningi przychodziły, żeby 
pchać to do przodu. Mam na-
dzieję, że rozmiary są dobre i dla 
wszystkich wystarczy - dodaje 
brat Adama (- Pierwszy raz zo-
stałem wujkiem - mówi z dumą 
Łukasz Kownacki)

Miły gość, w dodatku z pre-
zentami, to wielka radość, ale 

Zbigniew Maleszewski to 
przede wszystkim szkoleniowiec 
i wychowawca twardych adep-
tów sztuki pięściarskiej. Naj-
pierw trening, potem dopiero 
przymierzanie koszulek - zarzą-
dza. Na prośbę mediów robi jed-
nak mały wyjątek i pozwala  aby 
w koszulki "Babyface" ubrali  się 
na chwilę medaliści niedawnych 
akademickich mistrzostw Pol-
ski: Dorota Bukowska i Marcin 
Kapelewski.

- To inicjatywa Adasia. Je-
stem mu bardzo wdzięczny za 
to, że zawsze pamięta o nas. Wi-
dzimy jak lajkuje i upowszechnia 
informacje o naszych sukcesach,    
bardzo miło wspominamy jego 
każdą wizytę. Pomyślimy nad 
jakimś prezentem dla malutkie-
go Kazimierza i jego rodziców 
w rewanżu - dodaje Zbigniew 
Maleszewski.

Łukasz Kownacki ma na-
pięty grafik krótkiego pobytu 
w Polsce. Nie czeka na koniec 
treningu. Ale jeszcze przez 
chwilę rozmawiamy  co słychać 
u Adama. Nieprawdopodobna 
walka z Chrisem Arreolą z re-
kordem liczby ciosów w wadze 
ciężkiej i niedługo potem naro-
dziny pierwszego dziecka. Wra-
żeń aż za dużo w jednym czasie. 
Zatem życie Justyny i Adama 
oraz ich bliskich koncentruje się 
wokół Kazika. Ale sport też nie 
poszedł w kąt.          

- Mały jest super. Urodził się  
to miał 4,5 kilograma. Dużo je, 
szybko rośnie. Wszyscy są zdro-
wi. Z Adama już te ślady walki 
zeszły. Odpoczywa, ale    powoli 
zaczyna się szykować do kolej-

nych walk. Dziecko to dodatko-
wy stres ale będzie go to bardziej 
motywowało i pchało do przodu 
- mówi Łukasz Kownacki.

A jakie plany bokserskie ma 
"Babyface"? Jeżeli walka to może 
pod koniec roku lub styczniu 
- lutym, ale raczej jeszcze nie 
mistrzowska. Nad formą pracu-
ją trenerzy, o przyszłości myślą 
menedżerowie. Adam Kownacki 
to, w ocenie brata Łukasza, "do-
bra marka". Zapełnia widownię 
w hali i dużą widownię telewi-

zyjną. Dlatego przyszłość rysuje 
się ciekawie.

Dla Zbigniewa Maleszew-
skiego też. Szkoli swoje "Ty-
grysy", ale zaczyna już wdrażać 
pomysły jako wiceprezes Pol-
skiego Związku Bokserskiego. 
A w Łomży szykuje mistrzo-
stwa Polski młodzików (z rocz-
nika 2005).

- Już zapraszam 16 do 21 
września: 20 kategorii wagowych, 
od 38,5 do 105 kilogramów. Cie-
szymy się, że mamy w naszym 

mieście kolejną imprezę rangi 
mistrzowskiej. Na jej organizację 
potrzeba 30 - 40 tysięcy złotych, 
ale wiele zostawią tu w hotelach, 
gastronomii, sklepach uczestnicy 
i opiekunowie . Władze  Łomży 
przyznały nam na organizację tej 
rangi imprezy 2,5 tysiąca złotych. 
Pozostawię to bez komentarza. 
W PZB zaczynamy duży pro-
gram przebadania zawodników, 
mamy też nowości w kadrze tre-
nerskiej - mówi Zbigniew Male-
szewski.  

Chcemy coś dać, bo stąd wyszliśmy

Adam Kownacki umie zaskakiwać. Przede wszystkim 
przeciwników na ringu siłą, odpornością i wolą walki.  
Ale też dobrym sercem dla przyjaciół.
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-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

Z medalowym żniwem wróciła nie-
wielka grupa zawodników klubu 
"PREFBET Śniadowo" Łomża z Igrzysk 
Ludowych Zespołów Sportowych 
w Siedlcach.  

Jak informuje prezes "PRE-
FBETU" Andrzej Korytkow-
ski, reprezentację klubu i miasta 
tworzyli młodzicy oraz juniorzy 
młodsi. Zdobyli 4 medale.  

Na dystansie 1000 metrów 
młodziczek bezkonkurencyjna 
była Martyna Krawczyńska, któ-
ra, pomimo braku silniejszych 
konkurentek i wolnego biegu,  
poprawiła  rekord życiowy. 

- Najbardziej spektakularny 
sukces nasi lekkoatleci odnieśli 
w biegu na 400metrów juniorów 
młodszych zajmując  całe po-
dium. Był to (jedyny taki przy-
padek na tych zawodach). Zwy-
ciężył Piotr Dąbrowski przed 
Igorem Duchnowskim oraz de-
biutującym na dystansie jednego 
okrążenia Pawłem Dąbrowskim. 
Bardzo dobry ,chociaż trochę 
pechowy występ zanotował Ra-
fał Konobrocki, który debiutując 
na lekkoatletycznym stadionie, 
dwukrotnie otarł się o podium 
na 100 i 300metrów, uzyskując 
dobre rezultaty . Pomimo nie-
wielkiej grupy z jaką na zawody 

przyjechaliśmy, wyniki dały nam 
w klasyfikacji medalowej 8 loka-
tę, a w punktowej 10.  Patrząc na 
komunikat końcowy widzę, że 
gdybyśmy wzięli więcej osób to 
byśmy spokojnie wygrali klasy-
fikację punktową, a w medalo-
wej byłoby minimum 3 miejsce. 
Jednak mimo to jestem bardzo 
zadowolony z postawy z moich 
podopiecznych bo pokazali się 
z dobrej strony - relacjonuje An-
drzej Korytkowski.

Wyniki :
1. Martyna Krawczyńska, 

1000 metrów, 3:06,15 rekord ży-
ciowy; 

1. Piotr Dąbrowski,  400 m, 
51,09;

2. Igor Duchnowski, 400 m, 
51,68;

3. Paweł Dąbrowski, 400 m, 
51,73  rekord życiowy;

4. Rafał Konobrocki, 100 m, 
11,85 rekord życiowy i  300 m, 
38,12; 

5. Bartosz Jurak,  400 m. 52,7.
Startowali też: Bartosz Fol-

ga na 400 m, Karolina Dzwon-
kowska na 400 m., Wiktoria 
Grabowska na 300 m., Amelia 
Borusiewicz na 300 m., Kacper 
Jagielski na 100 i 300 m. Alek-
sander Zwirkowski na 800 m.     

Nasz eksportowy biegacz , mistrz 
towerrunninku, Piotr Łobodziński 
udanie rozpoczął drugą część sezonu. 
Pewnie zwyciężył w moskiewskiej 
wieży telewizyjnej Ostankino TV To-
wer ustanawiając nowy rekord tra-
sy. A niedługo potem wygrał trudne 
zawody w Karpaczu. Tam zamiast 
schodów były inne przeszkody. Ale 
też uszczęśliwiona swoim sukcesem 
małżonka. 

Cała wysokość konstrukcji 
słynnej wieży Ostankino to aż 
540 metrów. Jednak zawodnicy 
kończą bieg na tarasie widoko-
wym na 337 metrze - informu-
je Andrzej Korytkowski, prezes 
LŁKS  „Prefbet Śniadowo” Łom-
ża, którego barwy reprezentuje 
Piotr Łobodziński. 

W roku 2018 biegacz z Łom-
ży zajął w stolicy Rosji drugie 
miejsce przegrywając złoto o za-
ledwie 0,8 sek. W tym roku uda-
nie się zrewanżował rywalom. 
Tradycyjnie po biegu przekazał 
nam swoje refleksje: „Przez rok 
zapomniałem jak bardzo strome 

są tu schody. To prawdziwa wspi-
naczka, w niektórych momen-
tach nie da się biec. To bardziej 
przypomina wejście po drabinie. 
Niemniej jestem bardzo zado-
wolony, iż w tym roku wygrałem 
i poprawiłem rekord trasy nale-
żący do Christiana Riedla. Oby 
dalsza część jesieni była tak samo 
udana.”

Ostankino Moskwa
1 - Piotr Łobodziński (Polska) 

2 - Wai Ching Soh (Malezja) 
3 - Alexis Trujillo (Meksyk) 
4 - Görge Heimann (Niemcy)  

To był 10 start Łobodzińskie-
go na schodach w obecnym roku 
i 10 zwycięstwo. Trzymamy więc 
kciuki za kontynuację zwycięskiej 
passy - dodaje Andrzej Koryt-
kowski.

Kilka dni później, w ostatni 
weekend, wakacji Piotr Łobo-
dziński przyjechał tradycyjnie do 
Karpacza na 6. edycję ekstremal-
nego biegu Kill the Devil Hill. 
Jak relacjonuje Andrzej Koryt-

kowski, jest to krótki, ale bardzo 
intensywny podbieg pod skocznię 
narciarską Orlinek. W odróżnie-
niu od poprzedniego roku pogo-
da dopisała, więc poprzedzające 
podbieg pływanie było bardzo 
przyjemnym elementem wyścigu.

Na pierwszy ogień w finale 
poszły panie. Przez znaczną część 
dystansu prowadziła żona Piotra 
Łobodzińskiego - Iwona Wicha, 
również lekkoatletka z Łomży, 
która ostatecznie zakończyła ry-
walizację na drugiej pozycji. 

W finale mężczyzn nasz to-
werruner nie dał szans rywalom 
i pomimo, iż nie wyszedł z wody 
jako pierwszy, szybko objął pro-
wadzenie i niezagrożony wdrapał 
się na szczyt skoczni.
Kobiety: 
1. Elżbieta Kowalewska (04:23,11)
2. Iwona Wicha (04:33,99)
3. Sylwia Paprocka (04:42,51) 
Mężczyźni: 
1. Piotr Łobodziński (03:08,09)\
2. Kamil Szczepaniak (03:20,26)
3. Jakub Nakielski (03:22,79)

W rosyjskiej telewizji i polskich 
górach. Piotr Łobodziński  

i Iwona Wicha zakończyli wakacje 

Lekkoatleci  
na Igrzyskach LZS



24 www.narew.inforeklama BIURO REKLAMY :: TEL. 862 167 444


