
160 uczestników wzięło udzial 
w XXXIX Konkursie Gry na Instrumen-
tach Pasterskich imienia Kazimierza 
Uszyńskiego w Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu. 

Po raz pierwszy do rywalizacji 
w starodawnej sztuce wydobywa-
nia melodii za pomocą wielkich 
drewnianych trąb własnoręcz-
nie skonstruowanych zaprosił 
mieszkańców pogranicza Ma-
zowsza i Podlasia w 1975 roku 
Kazimierz Uszyński, założyciel 
i pierwszy dyrektor  Muzeum 
Rolnictwa im. księdza Krzysztofa 
Kluka w Ciechanowcu. Chciał po 
latach zapomnienia reaktywować 
zwyczaj, który łączył praktyczny 
sposób komunikowania się pa-
sterzy z obrzędowym obwiesz-
czaniem, że oto nastał Adwent, 
czss oczekiwania na narodziny 
Zbawiciela. 

Mazowiecko – podlaska li-
gawka to jeden z najstarszych in-
strumentów pasterskich. Patron 
Muzeum, ksiądz Krzysztof Kluk 
pisał: "Ligawki, w które pastuchy 
trąbią, osowe, wierzbowe..." O li-

gawce, jako instrumencie paster-
skim pisali etnografowie- Oskar 
Kolberg, Zygmunt Gloger, Sta-
nisław Dworakowski.

Uczestnicy pierwszych kon-
kursów to mieszkańcy Ciecha-
nowca i okolicznych wsi Łempic, 
Wojtkowic, Tymianek. Później 
dołączyli Kurpie z okolic Nowo-
grodu i Ostrowi Mazowieckiej. 
Od początku lat 80. w pierwszą 
sobotę i niedzielę Adwentu nad 
Nurzec przyjeżdżają górale gra-
jący na trombitach i rogach pa-
sterskich oraz Kaszubi ze swymi 
bazunami. W latach 90. konkurs 
zyskał rangę międzynarodową. 
W tym roku do Ciechanowca 
przyjechali członkowie zespołów 
ludowych z Białorusi i Ukrainy.

- Poprzez organizację kon-
kursów udało się zachować pa-
mięć o zwyczajach ludowych. 
Wiele osób w ogóle dowiedziało 
się, że takie instrumenty były wy-
korzystywane. Coraz więcej osób 
się do nas zgłasza. Co roku mamy 

Z podziękowaniami przyjechał do Ku-
lesz Kościelnych prezydent Andrzej 
Duda.  "Obiecana wizyta w Kuleszach 
Kościelnych wreszcie doszła do skut-
ku. Z przytupem i chyba ku radości 
wszystkich zainteresowanych. Ser-
decznie dziękuję Mieszkańcom za 
przemiłą atmosferę i zastrzyk pozy-

tywnej energii. Jest moc!" - napisał 
potem na swoim Twiterze.

– Przyjechałem, żeby po-
dziękować za zaproszenie i za 
zaufanie, za to, że 4,5 roku temu 
obdarzyliście mnie państwo tym 
zaufaniem i dzięki państwa gło-
som mogłem, przez 4,5 roku, 

sprawować ten niezwykle za-
szczytny urząd, jakim jest misja, 
służba prezydenta RP dla roda-
ków i dla ojczyzny – cytuje frag-
menty wystąpienia prezydenta 
w sali sportowej szkoły w Kule-
szach Polska Agencja Prasowa.

Gmina w powiecie wysoko-
mazowieckim w każdych 
wyborach bije rekordy po-
parcia dla prawicy. W przy-
padku prezydenta Andrzeja 
Dudy, było to ponad 78,5% 
w pierwszej turze wyborów 
prezydenckich w 2015 roku 
i przeszło 93,5% w drugiej.    

Oficjalna strona pre-
zydent.pl także przytacza 
słowa głowy państwa: 

– Polska wszędzie jest 
Polską „A”, dlatego że jest 
jedna; to powinno przy-
świecać każdej władzy 
w Polsce.  Polska jest jedna 
i dobra muszą być sprawie-
dliwie dzielone. To ozna-
cza również, że tam, gdzie 
dawano do tej pory mniej, 

gdzie inwestowano mniej, teraz 
trzeba zainwestować więcej. To 
właśnie dlatego tutaj muszą zo-
stać dokończone wcześniej zapla-
nowane drogi ekspresowe i auto-
strady.

PAP podkreśla także inne 
wątki wystąpienia prezydenta, 
który mówił m. in.   

"O konieczności wspierania 
słabszych regionów kraju, by wy-
równywać poziom rozwoju i ro-
dzinie jako „największym skarbie 
RP”. Podkreślał znaczenie rów-
nomiernego rozwoju wszystkich 
części kraju i – wynikającej z tego 
– konieczności wspierania słab-
szych regionów. Odnosząc się do 
określeń, że wschodnia część kra-
ju to Polska B mówił, że „Polska 
wszędzie jest Polską A”. 

– Dlatego, że jest jedna i to 
podstawowy i zasadniczy dog-
mat, który powinien przyświe-
cać każdej władzy w Polsce, nie-
zależnie od tego, kto w danym 
momencie ją sprawuje. Polska 
jest jedna i dobra muszą być 

sprawiedliwie dzielone. To 
oznacza także, że tam gdzie 
dawano do tej pory mniej, tam, 
gdzie inwestowano mniej, te-
raz trzeba zainwestować więcej. 
To właśnie dlatego tutaj muszą 
zostać dokończone wcześniej 
zaplanowane drogi ekspresowe 
i autostrady, to właśnie dlatego 
musi powstać Via Carpatia.

Andrzej Duda przyznał, 
że przez ostatnie 4,5 roku „nie 
wszystko się udawało i być może 
nie wszystkie decyzje były trafne, 
czy też nie były w pełni trafne”. 
– Ale chodzi o to, że kto nie dzia-
ła i kto nie ma dobrych intencji, 
ten nic nie robi, a ja nie należę 
do ludzi, którzy przychodzą po 
to, żeby nic nie robić. Ja zakasuję 
rękawy i przychodzę po to, żeby 
pracować. Jeżeli coś tu nie wy-
chodzi, zgłoście państwo to jako 
uwagę – będę się starał to popra-
wić – podkreślił.

– Nawet to, co się nie udało, 
można zawsze naprawić. Trze-
ba tylko umieć spojrzeć na to 
uczciwie i powiedzieć „no, po 
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Od wizyty na budowie Via Baltica 
rozpoczął swój pobyt w wojewódz-
twie podlaskim premier Mateusz 
Morawiecki. Szef rządu odwiedził też 
przejście graniczne Kużnica – Bruzgi, 
złożył kwiaty przy pomniku bohatera 
powstania styczniowego Konstante-
go Kalinowskiego w Mostowlanach, 
a także wziął udział w obchodach 189. 
rocznicy wybuchu powstania listopa-
dowego w Kopnej Górze. Na koniec 
rozmawiał w Podlaskim Urzędzie Wo-
jewódzkim z regionalnymi politykami 
i mieszkańcami.

Kluczowe drogi 
Najpierw jednak prezes Rady 

Ministrów postanowił sprawdzić 
jak przebiega budowa ekspreso-
wej trasy S6. Wybór padł na gmi-
nę Grabowo i odcinek Stawiski 
– Szczuczyn. 

- Droga ekspresowa S-61 
Ostrów Mazowiecka – Szczu-
czyn zwiększy możliwości 
gospodarcze całego regionu 
i przyciągnie inwestorów  – cy-
tuje Mateusza Morawieckiego 
strona premier.gov.pl. Jak zazna-
czył prezes Rady Ministrów, to 
bardzo ważna arteria komunika-
cyjna o strategicznym znaczeniu 
zarówno dla Polski, jak i Europy 
Środkowo-Wschodniej.

- Zwiększenie bezpieczeń-
stwa gospodarczego poszczegól-
nych regionów jest naszym celem 
priorytetowym – mówił szef rzą-
du.

Premier zaznaczył, że drogi 
ekspresowe i szybkiego ruchu są 
dla rządu kluczowe ze względu 
na rozwój, ale też podnoszenie 
bezpieczeństwa. Zapowiedział, 
że jeszcze w grudniu będzie go-
towa ustawa, która ma zwiększyć 
bezpieczeństwo na drogach.

Jak relacjonuje portal Wrota 
Podlasia, premierowi towarzy-
szyli m.in. przedstawiciele Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, podlascy parla-
mentarzyści oraz samorządow-

cy z województwa podlaskiego 
z marszałkiem Arturem Kosic-
kim oraz wicemarszałkiem Mar-
kiem Olbrysiem na czele. 

- Od starożytności mawia się, 
że albo znajdziemy drogę, albo 
ją sami wytyczymy – przytacza 
portal inny fragment wypowiedzi 
szefa rządu w Grabowie. - Cie-
szę się, że tu wytyczamy nasz 
fragment drogi północ-południe, 
która biegnie od Finlandii po 
kraje na południu Europy.  Jesz-
cze 12 lat temu na Podlasiu nie 
było ani kilometra drogi ekspre-
sowej. Dziś jest to ponad 100 km, 
a z całym odcinkiem drogi S61, 
który powstanie w najbliższych 
latach, będzie to ponad 200 km 

dodatkowych dróg ekspresowych 
– wyliczał.

Obecny podczas wystąpie-
nia premiera Minister Edukacji 
Narodowej Dariusz Piontkowski 
wspominał, że duża część inwe-
stycji drogowych możliwa jest nie 
tylko dzięki środkom unijnym, 
ale także dużemu zaangażowaniu 
środków pochodzących z budże-
tu państwa. W przypadku odcin-
ka Stawiski-Szczuczyn połowa 
z 6 mld zł pochodzi właśnie ze 
środków krajowych.

Premier podziękował wszyst-
kim zaangażowanym w realizację 
Via Baltiki, podkreślając bardzo 
dobry nadzór nad inwestycjami 
ze strony Generalnego Dyrekto-

ra  Dróg Krajowych i Autostrad 
Tomasza Żuchowskiego.  Zapo-
wiedział też intensywne prace 
nad kolejnymi odcinkami dróg 
ekspresowych w Polsce, w tym 
S19, S5 czy obwodnicy Często-
chowy, która niedługo będzie od-
dana do użytku.

Program i obwodnice
Podczas wizyty na przejściu 

granicznym Kuźnica Białostocka 
– Bruzgi szef rządu podziękował 
funkcjonariuszom Straży Gra-
nicznej oraz pracownikom Służ-
by Celno-Skarbowej, za ich pra-
cę, która zapobiegła miliardom 
wyłudzeń.  Dzięki Waszej pracy 
oraz nowoczesnemu sprzętowi, 
udaje się udaremniać przemyty, 
które przynoszą wielomiliardowe 
straty dla budżetu państwa - kon-
tynuował Mateusz Morawiecki.

Dzięki tym miliardom mamy 
dziś nowe drogi oraz liczne pro-
gramy społeczne  – podkreślił 
premier.

Ostatnim punktem wizyty 
Mateusza Morawieckiego w Pod-
laskiem było spotkanie z parla-
mentarzystami i mieszkańcami 
regionu. Premier nakreślił plan 
działań na kolejną kadencję. Za-
powiedział, że na koniec pierw-
szych stu dni kadencji obecny 
rząd przedstawi projekt budowy 
minimum stu obwodnic.

- Będziemy kierowali się 
kryteriami jak najbardziej obiek-
tywnymi, takimi jak natężenie 
ruchu na danej drodze, potencjał 
gospodarczy, koszty wybudowa-
nia – wymieniał premier. – Nie 
będzie żadnego przeciągania liny, 
które później może być uznane 
za niesprawiedliwe, to chcę Pań-
stwu obiecać. Jestem przekonany, 
że tutaj, na Podlasiu, będą one 
budowane również – dodał.
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prostu nie wszystko się udaje”. 
Ja mam takie właśnie podejście, 
nikt nie jest nieomylny” – dodał 
prezydent, prosząc mieszkańców 
o zgłaszanie takich uwag.

Andrzej Duda mówił o ro-
dzinie wychowującej dzieci, jako 
o „największym skarbie RP na 
teraz i na przyszłość”. – To jest 
kwestia tego, czy będzie miał kto 
dalej w Polsce żyć i będzie miał 
kto dalej dla Polski pracować, czy 
będzie miał kto, w razie potrzeby, 
Polski bronić – powiedział prezy-
dent. Mówił o – jak to określił – 

„bardzo ofensywnej polityce pro-
rodzinnej” rządu PiS.

  Państwo jest silne społe-
czeństwem, a społeczeństwo jest 
silne rodziną – podkreślał. Pro-
sił o dalsze wsparcie; mówił, że 
chciałby, by obecna polityka była 
nadal w Polsce kontynuowana. – 
Wierzę w to głęboko, że ona jest 
dobra dla Polski – dodał.

– Że ona jest dobra dla Pol-
ski, zarówno w sensie wewnętrz-
nym dla przeciętnego Polaka, dla 
nas, dla zwykłych obywateli, dla 
naszych rodzin, dla rozwijania 

naszych miejscowości, dla rozwi-
jania w Polsce infrastruktury, dla 
działania w taki sposób, aby Polska 
stawała się rzeczywiście normal-
nym państwem. Takim, jak pań-
stwa zachodnioeuropejskie, gdzie 
jest dobrze rozwinięta infrastruk-
tura, gdzie jest wysoki poziom ży-
cia, gdzie wszędzie jest dostęp do 
podstawowych usług, chociażby 
tych publicznych, gdzie wszystko 
funkcjonuje – jak to się mówi – 
normalnie – mówił Andrzej Duda.

Głowę państwa powita-
li w Kuleszach m. in. minister 

rolnictwa Jan Krzysztof Arda-
nowski, parlamentarzyści z woje-
wództwa podlaskiego m. in. po-
słowie Kazimierz Gwiazdowski 
i Lech Antoni Kolakowski, wszy-
scy trzej senatorowie Jacek Bo-
gucki, Mariusz Gromko i Marek 
Komorowski, wojewoda Bohdan 
Paszkowski, marszałek Artur 
Kosicki, samorządowcy, a wśród 
nich... Andrzej Duda, burmistrz 
Kolna, licznie zgromadzeni 
mieszkańcy. Honory gospodarzy 
pełnili wójt Kulesz Kościelnych 
Stefan Grodzki i starosta wyso-
komazowiecki Bogdan Zieliński, 
który m. in. powiedział: Nie za-
wiedliśmy się na Panu.         

Polska wszędzie jest Polską „A”

Premier Mateusz Morawiecki  
w województwie podlaskim  

Budowę trasy Via Baltica premier Mateusz Morawiecki oglądał w towarzystwie (od lewej) posłów Kazimierza 
Gwiazdowskiego i Lecha Antoniego Kołakowskiego oraz wicemarszałka Marka Olbrysia, dyrektora białostockiej GDDKiA 
Wojciecha Borzuchowskiego i marszałka Artura Kosickiego 
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imponującą liczbę uczestników 
- powiedziała Dorota Łapiak, 
dyrektor Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu.

Tradycyjna gra na ligawce 
staje się coraz popularniejsza 
wśród najmłodszych mieszkań-
ców Mazowsza i Podlasia.

- Na lekcji muzyki przyszli do 
nas chłopcy ze starszej klasy i po-

wiedzieli ,że jest konkurs gry na 
ligawkach i to mnie zaintereso-
wało. Na ligawce łatwo jest grać 
. Trudniej, jeśli chce się zagrać 
konkretną melodię - powiedziała 
Julia Macioszek ze wsi Kalonka 
w powiecie garwolińskim.

W konkursie gry na instru-
mentach pasterskich uczestniczą 
całe rodziny.

- Przyjechałyśmy z córką 
Nikolką z Dobrego. Do Ciecha-
nowca przyjeżdżamy od pięciu 
lat. Wszystko zaczęło się od re-
portażu w telewizji. Widzieliśmy 
film o ligawkach i tata przypo-
mniał sobie, że kiedyś na wsiach 
grano na takim instrumencie. 
Gra na ligawce wymaga cierpli-
wości i ćwiczenia- powiedziała   
Izabela Kaczmarska ze wsi Dobre 
w powiecie  Mińsk Mazowiecki.

Kaszubi znakomicie czują się 
w Ciechanowcu.

- Bazuny to instrumenty sy-
gnalizacyjne, były wykorzysty-
wane przez rybaków na jeziorach 
i na morzu, do porozumiewania 
się - powiedział Paweł Gruba 
z Żukowa w województwie po-
morskim.

Drugi dzień konkursu gry na 
instrumentach pasterskich za-
wsze rozpoczyna się mszą świę-
tą. W tym roku wspólnej mo-
dlitwie w intencji uczestników 
konkursu przewodniczył ksiądz 
biskup Piotr Sawczuk. Ligawki 
to instrument pasterski związany 

z Adwentem. Według tradycji lu-
dowej, na ligawkach grano przez 
cały okres do świąt dla przypo-
mnienia Sądu Ostatecznego, do 
którego na pobudkę zatrąbi świa-
tu Archanioł.

- Dźwięk ligawek rzeczy-
wiście jest przenikliwy. Sygnały 
wydawane przez te instrumenty 
mogą być dobrą podpowiedzią, 
w sensie duchowym. Co do li-
gawki, którą otrzymałem w pre-

zencie mogę obiecać, że będę pró-
bował grać i ćwiczyć - powiedział 
ksiądz biskup Piotr Sawczuk, or-
dynariusz drohiczyński.

Po mszy świętej wszyscy 
uczestnicy konkursu spotkali się 
w głównej siedzibie Muzeum 
Rolnictwa. Wyróżnienia i nagro-
dy laureatom wręczyli między in-
nymi poseł Aleksandra Szczudło 
i Stanisław Derehajło, wicemar-
szałek województwa podlaskiego.

Czas ligawek, czas Adwentu

Pierwszy raz uczestniczyłem w "pasterskim" spotkaniu z udziałem wykonawców 
muzyki ludowej, powiedzial ksiądz biskup Piotr Sawczuk ordynariusz 
drohiczyński.Przywiązuję wielką wagę do tego abyśmy utrzymywali nasza tożsamość 

narodową, powiedział Stanisław Derehajło wicemarszałek województwa 
podlaskiego

Melodię adwentową „Nie sieją, nie orzą” na ligawce zagrała Julia Macioszek 
z Kalonki.

Dźwięk ligawek towarzyszy mi od dziecka, nasz dom rodzinny znajduje się w pobliżu Muzuem, powiedziała wręczając 
nagrody poseł Aleksandra Szczudło.
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Ziemia 
Łomżyńska 
ma nowych 

radnych
Ślubowanie nowych radnych woje-
wódzkich i pierwsze czytanie projek-
tu budżetu na rok 2020 były jednymi 
z najważniejszych punktów XV sesji 
Sejmiku Województwa Podlaskiego. 
Obrady odbyły się w sali im. Krzyszto-
fa Putry w Urzędzie Marszałkowskim 
w Białymstoku.

Mandaty
Konieczność roszady kadro-

wej w Sejmiku spowodowały wy-
niki wyborów parlamentarnych. 
Do Sejmu dostało się dwoje 
dotychczasowych radnych: wice-
przewodnicząca Sejmiku Alek-
sandra Szczudło (z listy PiS) oraz 
Stefan Krajewski (PSL), nato-
miast kolejny wiceprzewodniczą-
cy Sejmiku Marek Adam  Komo-
rowski zdobył mandat w Senacie. 
Procedura w takich przypadkach 
nie jest skomplikowana  - miej-
sce w samorządzie może zająć 
kolejna osoba z odpowiedniej li-
sty w ostatnich wyborach. I choć 

w przeszłości bywało różnie (np. 
kandydaci obejmowali inne sta-
nowiska w samorządach miast 
i gmin czy po prostu nie chcieli 
przyjmować mandatu), tym ra-
zem spełnił się najprostszy sce-
nariusz. 

Tak się również złoży-
ło, że dwóch nowych radnych 
w Sejmiku reprezentować bę-
dzie okręg wyborczy z Łomżą, 
Grajewem, Kolnem i Zambro-
wem. Wyniki wyborów sprzed 
roku wskazywały, że w miejsce 
Marka Adama Komorowskiego 
z Zambrowa wchodzi z listy PiS 
Piotr Modzelewski z Łomży. 
Stefana Krajewskiego z Zam-
browa z listy PSL zastąpić po-
winien Wojciech Grochowski 
z Grajewa. Tak się też stało. Ślu-
bowania radnych złożyli zatem 
Piotr Modzelewski, zastępca 
komendanta głównego OHP 
oraz Wojciech Grochowski, za-
stępca dyrektora jednego z dzia-
łów spółdzielni Mlekpol. Obaj 
dołączyli do odpowiednich klu-
bów politycznych.

Nieco więcej komplikacji 
przyniosła sukcesja po Aleksan-
drze Szczudło z Ciechanowca. 
Obejmujący jej mandat Krzysz-
tof Kondraciuk z Łap (czyli 
z Diecezji Łomżyńskiej) oczywi-
ście startował również w barwach 
PiS, ale wyraźnie zadeklarował 
na razie, że pozostanie radnym 

niezależnym. A ponieważ Prawo 
i Sprawiedliwość miało w Sejmi-
ku 16 z 30 radnych (wcześniej 
„niezależność” ogłosił przewod-
niczący Bogusław Dębski, choć 
konsekwentnie popiera PiS), 
sytuacja polityczna samorządu 
województwa stała się mniej sta-
bilna.                        

Jak podaje portal Wrota Pod-
lasia, nowi radni od razu zadekla-
rowali udział w pracach komisji 
Sejmiku: Krzysztof Kondraciuk 
- w Komisji Infrastruktury, Woj-
ciech Grochowski – Skarbu, Fi-
nansów i Rolnictwa, natomiast 
Piotr Modzelewski - Rodziny, 
Zdrowia i Infrastruktury.

Konieczne będzie także za-
stąpienie dwojga wiceprzewod-
niczących Sejmiku, ale nie było 
to rozstrzygane od razu. 

Budżet
Jak relacjonuje portal Wrota 

Podlasia, Sejmik podjął uchwałę 
o zmianach budżecie na bieżą-
cy rok. Jak wyjaśniał Skarbnik 
Województwa Paweł Jungerman 
wynika to m.in. ze zmian w ter-
minach zakończenia niektórych 
inwestycji –  jeszcze w tym roku 
( wcześniej niż planowano) za-
kończą się roboty na drodze 
wojewódzkiej nr 690 na tra-
sie Ciechanowiec – Ostrożany. 
W związku z tym jeszcze z te-
gorocznego budżetu wykonawcy 

należy zapłacić ponad 52 mln zł. 
Podobnie jest z drogą Lipska – 
Granica Państwa. Tu należy za-
bezpieczyć około 5 mln zł.

Skarbnik przedstawił też pro-
jekt projektu uchwały w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Województwa Pod-
laskiego (2020-2041).

Projekt budżetu samorządu 
województwa na 2020 r wska-
zuje, że  dochody mają wynieść 
ponad 725 mln zł a wydatki za-
planowano na ponad 851 mln. 
Deficyt budżetu w wysoko-
ści  blisko 126 610 661 zł. zosta-
nie pokryty z przychodami z za-
ciąganych kredytów w kwocie 80 
mln zł i  wolnych środków, jako 
nadwyżki środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budże-
tu województwa wynikających 
z rozliczeń kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych w kwocie ponad 
45 mln zł.

Największe pieniądze prze-
znaczono na inwestycje drogo-
we:   na remonty dróg – 40 mln 
zł i na inwestycje drogowe reali-
zowane przez Podlaski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich ponad 151 
mln zł.

To było pierwsze czytanie 
projektu budżetu. O tym jak bę-
dzie wyglądał ostatecznie budżet 
województwa podlaskiego na 
2020r. radni zdecydują 20 grud-
nia.

Sołectwo Hołody, Stowarzyszenie KGW Gminy 
Stawiski oraz Stowarzyszenie Kreatorzy Rzeczy-
wistości – to zdobywcy pierwszych miejsc V edy-
cji Olimpiady Aktywności Wiejskiej – informuje 
portal Wrota Podlasia. Nagrody i wyróżnienia 
kilkudziesięciu grupom, stowarzyszeniom, 
a także liderom środowisk wiejskich za ich dzia-
łalność na rzecz lokalnych społeczności wręczył 
podczas finału konkursu Stanisław Derehajło, 
wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Statystyka olimpiady: 62 zgłoszenia; 
pula nagród - 55,5 tys. zł; 3 kategorie, na-
grodzono 5 miejsc i przyznano 7 wyróż-
nień w każdej.

- Cieszę się, że wzięliście udział w tej ini-
cjatywie,  bo zrealizowaliście wiele cennych 
projektów. To wy jesteście dziś najważniejsi, 
a my dostąpiliśmy tego skromnego zaszczy-
tu, że możemy Was wspierać - mówił wice-
marszałek Stanisław Derehajło, otwierając V 
finał Olimpiady Aktywności Wiejskiej.

Zgłoszone projekty były w tym roku 
niezwykle kreatywne. Warto wymienić 
chociażby szkolenia ratownicze, pikni-
ki sołeckie,  festyny rodzinne, zakładanie 
parków, warsztaty kulinarne i artystyczne, 
po organizację festiwali, turniejów, rajdów. 
Kapituła konkursu miała nie lada wyzwa-
nie, ponieważ wpłynęły aż 62 zgłoszenia - 
postanowiła  więc   siedmiu inicjatywom 
w każdej kategorii przyznać wyróżnienia 
pieniężne po 500 zł - pierwszy raz w histo-
rii konkursu. Nagrody za pierwsze miejsca 
opiewały na kwotę 5 tys. zł. 
Laureaci V edycji Olimpiady Wiejskiej Aktywności:
Działania skierowane do 1 lub 2 miejscowości 
w gminie:

1. miejsce -  Sołectwo Hołody, sołtys 
Katarzyna Popławska

Park - rodzinne miejsce odpoczynku – 
inicjatywa mieszkańców i sołtyski wsi. 
Fundusze na budowę pochodzą z konkur-
su „Działaj Lokalnie” Stowarzyszenia Eu-

roregion Puszcza Białowieska, gm. Bielsk 
Podlaski oraz ze zbiórki wśród mieszkań-
ców. Przy sprzątaniu parku, karczowaniu, 
nasadzaniu pracowali mieszkańcy i straża-
cy OSP. Wyremontowano też sąsiadujący 
z parkiem przystanek autobusowy.

Działania skierowane do minimum trzech 
miejscowości w jednej gminie:

1. miejsce -  Stowarzyszenie KGW 
Gminy Stawiski

„Czerwony Kapturek w adaptacji se-
niorów ze Stawisk”  - uszyli stroje, za-
projektowali i wykonali dekoracje, przy-
gotowali scenariusz i zagrali! I to jak! 
Publicznością były dzieci oraz młodzież 
z okolicznych szkół i przedszkoli.
Działania wojewódzkie i ponadregionalne:

1. miejsce - Stowarzyszenie Kreatorzy 
Rzeczywistości

Projekt  „Utkane chwile”  to rodzinne 
półkolonie dla mieszkańców gm. Klesz-
czele i Czeremcha nad zalewem w Rep-
czycach. Odbyły się warsztaty tkackie, 
kulinarne, taneczne, białego śpiewu i ma-
kramy. Najmłodsi mieli zapewnione ani-
macje, a wszyscy uczestnicy darmowy 
dojazd na zajęcia. Finałem był plenerowy 
koncert na Dni Kleszczel. Powstaje strona  
utkanechwile.pl.

2. miejsce  -  Stowarzyszenie Kawale-
ryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawale-
rii w Kolnie

Obchody 75. rocznicy bitwy pod Pia-
stunem Żelaznym zgromadziły ponad 400 
uczestników. Odbyła się rekonstrukcja bi-
twy, koncert pieśni patriotycznych oraz uro-
czystość wspomnieniowa. 

Konkurs zorganizowany został przez 
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich, działający przy Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podla-
skiego w Departamencie Rolnictwa i Ob-
szarów Rybackich.

Olimpijczycy aktywności

Bajkowa ekipa ze Stawisk zauroczyła jurorów

Przewodniczący Sejmiku Bogusław Dębski i wicemarszałek Marek Olbryś witają 
nowych radnych: (od lewej) Wojciech Grochowski, Bogusław Dębski, Krzysztof 
Kondraciuk, Piotr Modzelewski i Marek Olbryś
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Marlena Siok: - 9328 głosów to powód do rozcza-
rowania czy mimo wszystko do zadowolenia?

Bernadeta Krynicka: - Myślę, że ra-
czej do dumy. Przypomnę, że 4 lata temu 
uzyskałam 7624 głosy, więc teraz o 1700 
więcej. Nie jest to wynik, który dawałby mi  
mandat, ale naprawdę cieszę się z niego. 
Aczkolwiek, szczerze mówię, zakładałam, 
że będzie lepszy.

M.S:- Do mandatu poselskiego zabrakło niespeł-
na dwóch tysięcy głosów. Można było zrobić coś 
lepiej? Inaczej?

B.K: - Myślę, że wycisnęłam z tej 
kampanii tyle, ile mogłam, mimo że było 
bardzo wielu kandydatów z naszego re-
gionu. Miastkowo, Zambrów... Te osoby 
pracowały na swoje wyniki. Także one 
mogą myśleć,  że mogły mieć wynik lepszy. 
Myślę, że  zrobiłam wszystko, co w mojej 
mocy. Przy takim hejcie, jaki miałam, przy 
różnie produkowanych przekazach, żeby 
mnie postawić w złym świetle, przy braku 
wsparcia z różnych środowisk.... Myślę, że 
to jednak sukces.

M.S: - Jeśli chodzi o poparcie w wyborach, 
w samej Łomży spadło ono z niemal 17% w 2015 
roku do 9% teraz. Niemniej jednak trzeba przy-
znać, że w okolicznych gminach wzrosło w tym 
czasie z ponad 10% do 13%. Czyżby tej aktywno-
ści w mieście było zbyt mało?

B.K: - Nie sądzę. Tak naprawdę naj-
więcej zrobiłam w Łomży. Nie w cza-
sie kampanii, tylko przez całą kadencję. 
Współpraca z Urzędem Miasta była bar-
dzo dobra. Dzięki temu udało się mi po-
zyskać ogromne wsparcie – przypomnę 
– na Halę Kultury, która niedługo będzie 
gotowa, kilka ulic, remont Filharmonii, 
na instytucje kultury MDK-DŚT, Te-
atr Lalki i Aktora, Regionalny Ośrodek 
Kultury. Dochodzą do tego inne inwe-
stycje, które już dobiegają końca, przede 
wszystkim remont budynku po szpitalu 
zakaźnym na potrzeby ośrodka terapii 
uzależnień. Na ten remont rok temu 
udało mi się - kolokwialnie mówiąc - 
prawie wyrwać z budżetu  państwa 5 
milionów 600 tysięcy złotych. Dzięki 
temu ten budynek, a jeżdżę codziennie 
tamtędy, bo odwożę córkę do pracy, jak 
on się zmienia. Bardzo dużo zrobiłam 
dla Łomży, taka moja refleksja po tych 
wyborach, że uczciwa, ciężka praca po-
sła nie przekłada się na wynik. Ludzie 
być może uważali, że to są brednie, że ja 
tylo chodzę i się pokazuję. Tak to sobie 
pewnie wyobrażają, że poseł się nie po-
kazuje, to leń, a jak się pokazuje to się 
po prostu lansuje. Więc co by nie zro-
bił, to będzie źle. Jestem przekonana, że, 
niestety, społeczeństwo lubi bajkopisarzy, 
lubi słuchać o marzeniach. Przyzna Pani, 

Pani Redaktor, że ludzie nie lubią praw-
dy. Jestem nieproprawna politycznie, 
jestem szczera, mówię prosto z mostu 
i to w oczy. Myślę że tacy ludzie nie są 
w cenie w Polsce i nie są w cenie w Łom-
ży. Nie wyobrażam sobie, że poseł może 
więcej zrobić w mieście niż ja zrobiłam. 

M.S: - Co zatem się stało?
B.K:- Wynik, który uzyskałam poza 

Łomżą, wzrósł. Cztery lata temu w wielu 
miejscowosciach byłam niezanana, więc 
w paru miejscach wzrósł 10-krotnie 
Mam tu na myśli chociażby powiet kol-
neński czy powiat łomżyński. Mało tego 
to poparcie wzrosło nawet w Białymsto-
ku i w powiecie białostockim. Z drugiej 
strony, liczba kandydatów z Łomży, która 
była wystawiona... Aczkolwiek troszeczkę 
nie rozumiem jak to się stało, że ten wynik 
w Łomży w tym roku mam mniejszy niż 4 
lata temu, różne są sytuacje. 

M.S: - Jest pani pierwsza na liście w razie, gdyby 
któryś z posłów zrezygnował. Liczy Pani na to, że 
tak się zdarzy?

B.K: - Powiem szczerze. Każdy po-
seł na „pozycji wchodzącej” na to liczy. 
Taka jest prawda. Tak było w przypadku 
profesora Henryka Wnorowskiego, gdy 
Krzysztof Jurgiel wszedł do Parlamentu 
Europejskiego. Ale, po pierwsze, nikomu 
źle nie życzę. Trudno czekać aż się zwolni 
miejsce. Ja korzystam zawsze z takiej sy-
tuacji. Ale też myślę, że  to jest moje nowe 
zadanie do spełnienia. Muszę to Państwu 
powiedzieć: posłowanie nie jest najważ-
niejsze w życiu. Jestem już zapisana w hi-
storii Łomży, że byłam pierwszą kobietą 
w Sejmie. a co życie pokaże, zobaczymy. 
Mój kolega z okregu opolskiego, który nie 

dostał się do Sejmu, dostał mandat, bo po-
seł Opioła został wiceprezesem NIK-u. Są 
takie sytuacje. Ale trudno na to liczyć. Po 2 
latach prawie bez urlopu i wolnych week-
endów odpoczywam. Robię takie babskie 
roboty w domu, bo przecież jestem matką 
i prowadzę dom. Trochę tych zaległości 
przez 4 lata się narobiło, więc w tej chwi-
li jestem na urlopie bezpłatnym, w każdej 
chwili mogę wrócić do pracy, ale w związ-
ku z tym, że mam odprawę poselską i mam 
- żartem mówiąc - z czego żyć, chcę trochę 
odpocząć. Są różne propozycje i myślę że 
w końcu się zdecyduję i podejmę słuszną 
decyzję, co mojego dalszego zawodowego 
życia.  

M.S: - Co jednak w przypadku gdyby ławy sejmo-
we w tym rozdaniu okazały się dla Pani niedo-
stępne?

B.K: -W tej chwili najbardziej mi żal 
mojego biura, naprawdę jest w świetnym 
miejscu i nawet pani z Kancelarii Sej-
mu, której przekazywałam majątek, była 
pod wrażeniem. Powiedziała, że to jedno 
z  najlepszych biur, jakie widziała. Utraty 
tego miejsca bardzo bym żałowała, gdyby 
jednak pojawila się możliwośc powrotu do 
Sejmu. Ale nie czekam, bo to naprawdę 
nie byłoby rozsądne. Można popaść w ja-
kąś chorobę. Trzeba pracować zająć się ro-
botą i jak coś wyjdzie, to wyjdzie. Jak to się 
mówi "niezbadane są wyroki boskie". 

M.S: - A rozważa Pani powrót do zawodu?
B.K: - Jakbym nawet zdobyła mandat 

poselski, to chciałam w jakiejś tam części 
podtrzymywać to, aby utrzymać prawo 
wykonywania zawodu,więc jak najbar-
dziej.  Mój zawód to moje powołanie, więc 
jakby się od tego nie uchylam, ale myślę że 

na pewno jakoś moja przyszła praca zawo-
dowa bedzie związana z pielęgniarstwem.

M.S: - Może to jeszcze nie czas i pora, ale myśli 
Pani o kolejnych wyborach? 

B.K: - A dlaczego nie? Mam już do-
świadczenie w prowadzeniu kampanii, 
wyciągnęłam wnioski i na pewno nie złożę 
broni. To kompletnie nie w moim stylu. 

M.S: - Czy takie starcia, których wyniki bywają 
różne przynoszą jakieś wnioski? 

B.K: - Owszem, myślałam i zastana-
wiałam się nad tym. Nie mniej jednak ten 
wynik jest lepszy, niż   cztery lata temu. 
Dlatego mimo wszystko wolę pozostać 
sobą. I albo taką właśnie Bernadetę Kry-
nicką obywatele będą chcieli mieć za po-
sła, albo nie.  

M.S: - Wspominała Pani o tych propozycjach... 
Czy decyzje zostały już podjęte, co do wyboru 
którejś z nich? 

B.K: - To jest zawsze tak, że mamy do 
wyboru, albo wersję lżejszą albo tę trud-
niejszą. I jak Pani myśli, którą z nich mo-
głabym wybrać? 

M.S: - Myślę, że raczej tę drugą… 
B.K: - Otóż to. Nie ukrywam, że przy-

mierzam się do tej poważnej decyzji, ale 
jest to dopiero na etapie formowania. Mam 
spore doświadczenie, zarówno jako samo-
rządowiec, jak i parlamentarzysta. Praco-
wałam w wielu komisjach i podkomisjach 
sejmowych. Ponadto ponad 24 lata spę-
dziłam pracując na rzecz ochrony zdrowia. 
Relacje, które przez ten czas nawiązałam 
skutkują tym, że padły już niejednnokrot-
nie deklaracje pomocy i wsparcia. I nie 
wyobrażam sobie z nich nie skorzystać. 
Mam tu nie tylko na myśli siebie, ale także 
Ziemie Łomżyńską. Na nikogo się nie po-
gniewałam i przyjmuję ten wynik z dumą 
i szacunkiem. 

M.S: - A sama lista Prawa i Sprawiedliwości 
w okręgu 24? Czy dostrzega Pani w jej układzie 
przyczyny takiego obrotu sytuacji? 

B.K: - Tak jak cztery lata temu nikt nie 
zakładał, że Łomża będzie miała dwóch 
posłów, tak teraz wielu wydawało się, że 
Prawo i Sprawiedliwość ma tak duże po-
parcie, że zdobędzie w 24 okręgu 10-11 
mandatów. Dlatego była to tak silna li-
sta. Ja z kolei uważałam, że jest to “lista 
śmierci”. Na pewno jakieś błędy zostały 
popełnione i na tym straciła cała partia. 
Mało tego straciła Łomża. Im miasto ma 
więcej posłów w sejmie, tym łatwiej jest 
walczyć o jego interesy. I to bez znacze-
nia z jakiej opcji. I tego najbardziej może 
Łomża żałować, że została pozbawiona 
drugiego posła. 

Dałam z siebie wszystko i czekam na to,  
co przyniesie przyszłość

Czy wynik, który udało jej się uzyskać w wyborach parlamentarnych traktuje jako porażkę czy jednak, jako powód do dumy? Jakie wnioski 
nasuwają się po niełatwej kampanii, kiedy kurz wyborczy już opadł? O tym, ale także o szansie na ławy sejmowe i przyszłości niewykluczającej 

powrotu do zawodu z Bernadetą Krynicką, Poseł na Sejm VIII kadencji rozmawia Marlena Siok.
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Już niebawem pojedziemy  
ul. Wojska Polskiego

Jak informuje łomżyński magistrat prace na ul. Wojska Polskiego zbliżają się ku 
końcowi. Do 8 grudnia 2019 roku powinien zostać przywrócony ruch samocho-
dów na remontowanym odcinku ulicy Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61) 
od ul. Sikorskiego do ul. Polowej.

Zakres realizowanej inwestycji obejmuje przebudowę od podstaw 
konstrukcji jezdni na obciążenie KR5, wymianę krawężników na gra-
nitowe, odnowienie oznakowania oraz budowę nowego kanału desz-
czowego o średnicy 800 mm. Koszt prac wynosi 7,5 mln zł, z czego 
prawie 3,5 mln zł pochodzi z 10 proc. rezerwy Ministra Finansów 
przeznaczonej na drogi publiczne.

Inwestycja jest już prawie na finiszu. Do wykonania pozostały jesz-
cze głównie chodniki oraz tymczasowe oznakowanie poziome jezdni. 
Docelowe zostanie wykonane wiosną, gdy będą odpowiednie warunki 
atmosferyczne do przeprowadzenia tego typu prac.

Do momentu przywrócenia ruchu na remontowanym odcinku za-
lecany jest objazdy poprzez ul. Nowogrodzką i Sikorskiego oraz Al. 
Legionów i ul. Sikorskiego. Jeśli natomiast chodzi o ruch tranzytowy 
ciężarowy, warto by kierowcy do 8 grudnia starali wybierać się trasy 
nieprowadzące przez Łomżę.

Firma Van Pur S.A., właściciel Browa-
ru w Łomży, zamierza szerzej współ-
pracować z samorządem miasta. 
– Przez promowanie marki „Łomża”, 
która jest marką wiodącą naszej 
firmy, chcemy wspierać miejskie ini-
cjatywy i promować również nasze 
miasto – poinformował Michał Sza-
błowski, dyrektor Browaru w Łomży. 
Przyszłoroczna współpraca ma doty-
czyć głównie organizacji wydarzeń 
plenerowych w naszym mieście.

Prezydent Mariusz Chrza-
nowski przypomniał, że w Łom-
ży podejmowanych jest szereg 
ważnych społecznie inicjatyw, 
w tym działań mających na celu 

organizację dużej ilości wydarzeń 
kulturalno - rozrywkowych.

- Cieszą się one dużym zain-
teresowaniem naszych mieszkań-
ców oraz osób odwiedzających 
Łomżę, dlatego dążymy do tego, 
by były wspierane również przez 
lokalne firmy, gdyż naszym za-
mierzeniem jest, by ich organi-
zacja odbywała się ze wsparciem 
zewnętrznym. Tych sponsorów 
udaje nam się pozyskiwać, cze-
go przykładem jest Łomżyńska 
Komunikacja Rowerowa, która 
była możliwa do realizacji dzię-
ki współpracy z przedsiębiorca-
mi, w tym również z Browarem 

w Łomży, za co 
serdecznie dzię-
kuję – mówił 
Mariusz Chrza-
nowski.

P r e z y d e n t 
poinformował, 
że władze Łom-
ży są już po 
wstępnych roz-
mowach z firmą 
Van Pur S.A. od-
nośnie współpra-
cy w przyszłym 
roku przy orga-
nizacji Dni Mia-
sta, Gościńca 
Łomżyńskiego 
oraz ewentualnie 
jeszcze jednej 
imprezy plene-
rowej.

  - To ważne, 
że obok firm, 
które w ostatnich 

latach wspierały nasze inicjatywy, 
mamy też dużą firmę z nasze-
go miasta, która widzi potrzebę 
współpracy z samorządem – po-
wiedział prezydent.

Dyrektor Browaru w Łomży 
Michał Szabłowski potwierdził 
zaangażowanie działu marke-
tingu reprezentowanej przez 
niego firmy w rozwój współpra-
cy z łomżyńskim samorządem.   
Zadeklarował również, że firma 
nadal będzie sponsorowała i roz-
wijała łomżyński sport, przede 
wszystkim poprzez wsparcie 
piłkarskiej drużyny ŁKS 1926 
Łomża.

Wspólna promocja Łomży



7

Blisko 12-metrowa choinka w kształcie stożka i nie-
powtarzalna świetlna fontanna już wkrótce rozja-
śnią Łomżę – informuje Urząd Miejski. Do miasta 
powrócą też: uwielbiany przez mieszkańców miś 
Łomżatek i Mikołaj-motocyklista. Świąteczne ilu-
minacje rozbłysną w naszym mieście już na począt-
ku grudnia.

Tej zimy świetlną metamorfozę przejdzie 
nie tylko łomżyńska Starówka. Do dobrze 
znanych już atrakcji dołączą kolejne. Naj-
młodszych, ale nie tylko, z pewnością ucieszy 
powrót kolorowego pociągu czy cukierkowej 
chatki, idealnych do snucia zimowych opo-
wieści. Nie zabraknie też Mikołaja na moto-
rze, który podobnie jak rok temu zaparkuje swój pojazd 
na Starym Rynku i zaprosi wszystkich do wspólnego 
pamiątkowego zdjęcia na czerwonej kanapie z choinką 
w tle. Zarówno mieszkańców, jak i turystów, z pewnością 
ucieszy też widok uwielbianego misia Łomżatka. Zdję-
cie z nim to już tradycja. A kto choć raz chciałby dostać 
skrzydeł, będzie mógł tego dokonać w Parku Jana Pawła 
II, gdzie w tym roku stanie dekoracja w formie anielskie-
go atrybutu.

Co jeszcze pojawi się w gwiazdkowej odsłonie 
Łomży? Absolutną nowością będzie blisko 12-me-
trowa choinka, w kształcie spiralnego stożka z wielką, 
złotą gwiazdą na czubku. Tuż obok niej stanie 4,5-me-
trowa świetlna – wyglądająca jak zamrożona – fontan-
na. Te imponujące dekoracje w parku im. Jana Pawła 
II, będą się mienić tysiącami ledowych świateł w od-
cieniu ciepłej i zimnej bieli.

- Świetlne dekoracje to nie tylko wyjątkowe ozdoby. 
Taka przemiana miasta daje mieszkańcom powód do 

wyjścia z domu i celebrowania świątecznego czasu spę-
dzanego razem z najbliższymi – mówi prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski.

– Łomża po raz kolejny udowadnia, że świąteczne ilu-
minacje mogą być uszyte na miarę danej przestrzeni. Do 
zupełnie klasycznych dekoracji, nasi projektanci dodali 
elementy zrealizowane z poczuciem humoru i lekkością – 
dodaje Karol Bas z firmy Multidekor, która przygotowała 
i wykonała koncepcję zimowej iluminacji Łomży.

Multidekor to polska firma, która jest liderem na ryn-
ku zimowych iluminacji i dekoracji świątecznych. Ma na 
swoim koncie ponad tysiąc realizacji dla miast i presti-
żowych galerii handlowych w Polsce i na świecie, w tym 
w Moskwie, Paryżu, Madrycie, Mediolanie czy Londynie. 
Jest autorem koncepcji i wykonawcą Królewskiego Ogro-
du Światła w Wilanowie oraz Parku Oliwskiego w Gdań-
sku. Od lat rozświetla też Warszawę, Łódź czy Kraków. 
Zimową iluminację w Łomży będzie można podziwiać 
od początku grudnia 2019 do końca stycznia 2020 r.

Stary Rynek

Dziki 
rudzielec  

na Starówce 
Takiego gościa łomżyńska Starówka jeszcze chyba nie miała. 
W środku dnia po Starym Rynku przechadzał się lis. Spoglądał 
na sklepowe wystawy, obwąchiwał skrzynki. Zupełnie spokoj-
nie i bez lęku. W ocenie znakomitego znawcy zwierzęcych oby-
czajów, absolutnie nie ma się czemu dziwić.

- Łomża jest otoczona lasami, łąkami i polami. Ze 
Starego Rynku niedaleko jest przecież  do zarośniętych 
terenów nad Narwią. Są także enklawy dosyć "dzikie" 
chociażby na osiedlu Południe. Niemal codziennie ob-
serwowane są lisy w okolicach szpitala, dworca auto-
busowego... Nietypowe jest tylko to, że ten spacerował 
w biały dzień, ale pewnie po prostu nocował gdzieś nie-
daleko - mówi Mariusz Sachmaciński, dyrektor Łom-
żyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.  

Jak dodaje, obecnie nawet w większych aglomera-
cjach obecność dzikich zwierząt przestaje dziwić. Co-
raz częściej pojawiają się mediach obrazki buszujących 
po ludzkich osiedlach dzików. Nawet żubry potrafią 
się zapuszczać na ulice  miejscowości na skraju pusz-
czy.

- Sądząc z opisu spokojnego zachowania lisa, można 
wnioskować, że wychował się w pobliżu ludzi. Nie czuje  
z ich strony zagrożenia, wie, że może znaleźć jedzenie, 
np. w śmietnikach. Miasto zna jako "bazę pokarmową". 
Warto też zwrócić uwagę, że nie ma już praktycznie 
w Łomży zjawiska bezpańskich psów. Kiedyś ich hor-
dy odstraszały zwierzynę z lasów i pól, teraz powstała 
pewna luka - mówi dyrektor ŁPKDN.

Czy napotkanego na miejskich chodnikach lisa na-
leży się obawiać?

- Tak, jak każdego dzikiego zwierzęcia. Raczej nie 
ma obaw, że zaatakuje, ale gdy poczuje się zagrożony, 
będzie się bronił. Nie sądzę, aby był chory na wściekli-
znę i dlatego zbliżył się do ludzi. Byłyby w jego zacho-
waniu inne objawy - tłumaczy Mariusz Sachmaciński.

Jego zdaniem nie ma podstaw, by z zachowania lisa 
wnioskować coś na temat  warunków pogodowych. 
Lis wśród miejskich murów wcale nie musi oznaczać, 
że nadchodzi sroga zima. Już prędzej "meteorologami" 
mogły być dwa nietoperze, o których sygnały dotarły 
tego dnia do siedziby ŁPKDN w Drozdowie. Oba po-
chodziły z Łomży. Jeden nietoperz zauważony został 
na klatce schodowej budynku. Drugi był na zewnątrz, 
ale nie przeżył  prawdopodobnie konfrontacji z kotami.

- Mogłoby to oznaczać, że temperaturę tego dnia 
nietoperze uznały za całkiem dobrą, aby wyruszyć na 
poszukiwanie żeru, zamiast spać. Nie ryzykowałbym 
jednak oceny, że to z kolei miałoby oznaczać  łagodną 
zimę. Naukowcy nie doszli jeszcze do jednoznacznego 
przekonania, czy zwierzęta potrafią przewidywać po-
godę w dłuższej perspektywie - mówi Mariusz Sach-
maciński, dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazo-
wego Doliny Narwi.

Blask świątecznego 
oczekiwania 

W Krainę Świętego Mikołaja zamieni się od od 6 do 8 grudnia łom-
żyński Stary Rynek. 

– Już od kilku lat organizujemy Mikołajki Miejskie 
i za każdym razem staramy się, aby stanowiły one jak naj-
większą atrakcję dla naszych najmłodszych mieszkańców 
– informuje prezydent Mariusz Chrzanowski. Gospoda-
rza Krainy dzieci będą mogły spotkać w dniu jego święta, 
czyli 6 grudnia.

„Kraina Świętego Mikołaja” na Starym Rynku bę-
dzie czynna dla odwiedzających w dniach 6, 7 i 8 grud-
nia w godzinach od 9:00 do 21:00. W jej skład wejdzie 
wielka transparentna bombka z saniami i reniferami 
Świętego Mikołaja, znajdująca się w otoczeniu bajkowych, 
tematycznych domków, zaaranżowanych w zależności od 
zadań, jakie mają do wykonania pomocnicy Świętego Mi-
kołaja – elfy: 

Muzyka Świętego Mikołaja - domek, gdzie na ścia-
nach znajdują się wydruki z tekstami kolęd, nuty, powie-

szone instrumenty, jak trójkąt, bębenki czy flet; przy jednej 
ze ścian stanie białe piano;

Tradycje świąteczne na świecie - jedna ze ścian domku 
(3x2) to wielka mapa świata, na której znajdują się moni-
tory LCD z filmikami pokazującymi różne tradycje świą-
teczne w różnych zakątkach świata oraz elfy w różnych 
strojach;

Fabryka zabawek - domek, w którym na ścianie znaj-
dują się wydruki z zabawkami z różnych okresów oraz 
ekran, na którym wyświetlane będą filmy z procesu pro-
dukcji i pakowania zabawek.

- Dodatkowo w dniu 6 grudnia Krainę odwiedzi 
Święty Mikołaj, który dla każdego dziecka będzie miał 
słodki upominek – informuje prezydent Mariusz Chrza-
nowski dodając, że tego dnia każdego dziecko będzie 
także mogło napisać własnoręcznie list do Świętego Mi-
kołaja i wrzucić go do specjalnie przygotowanej skrzyn-
ki, która zostanie przekazana wprost do Laponii.

Kraina 
Mikołaja
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Piraci z Karaibów: 
Klątwa Czarnej Perły

TVN sobota 20.00, 
niedziela 14.30

Zrealizowana z wielkim rozmachem awanturnicza opowieść 
o piratach, miłości, odwadze i przeznaczeniu.

Historia trochę magiczna, trochę fantastyczna, z odrobiną szaleństwa, walki i nie-
bezpieczeństw, szczyptą miłości i happy endem. 

Rzecz dzieje się w XVIII wieku na Karaibach. W Port Royal odbywa się uroczy-
stość nominowania kapitana Norringtona na komodora. W tym wielkim dla siebie dniu 
Norrington pragnie do swoich sukcesów zawodowych dołączyć także osobisty: zdobyć 
rękę pięknej córki gubernatora, Elizabeth Swann (Keira Knightley). Nieoczekiwanie na 
przeszkodzie jego planom staje szalony pirat, postrach siedmiu mórz, sławny Jack Spar-
row (rewelacyjny Johnny Depp). Ów zuchwalec zamierza ukraść najszybszy okręt floty 
brytyjskiej, ponieważ jego własną „Czarną Perłę” przejęła zbuntowana załoga. 

Legenda mówi, że nad załogą „Czarnej perły" wisi klątwa, która sprawia, że w świe-
tle księżyca marynarze przekształcają się w armię żywych szkieletów, a co gorsza – stają 
się nieśmiertelni. Do tej pory kapitanem okrętu był, ścigany przez Anglików, ekscen-
tryczny, wciąż lekko pijany, Jack Sparrow, a teraz dowództwo zbuntowanego statku 
przejął zdradziecki Barbossa (Geoffrey Rush).

Ci właśnie korsarze zbliżają się do Port Royal, aby odzyskać tajemniczy złoty me-
dalion. Przy jego pomocy będą mogli uwolnić się od straszliwej klątwy, rzuconej na 
nich niegdyś przez pogańskie bóstwa. Posiadaczką medalionu, części skarbu Azteków, 
jest właśnie Elizabeth Swann. Dziewczynie grozi wielkie niebezpieczeństwo. Na szczę-
ście ma dzielnego obrońcę w osobie Willa Turnera (Orlando Bloom), młodego kowala, 
w którego żyłach płynie piracka krew.

Na największe brawa zasługują odtwórcy głównych ról z Johnny Deppem na czele. 
„Depp wygląda osobliwie – jak pijany drag queen, z półprzymkniętymi oczami mamro-
czący swoje kwestie. To nie krytyka, ale podziw dla jego gry. Kreacja Deppa jest orygi-
nalna w każdej cząsteczce” – czytamy w „Chicago Sun-Times”. Poruszający się kołyszą-
cym krokiem, sprawiający wrażenie jakby za długo przebywał na słońcu, czy też wypił 
zbyt wiele rumu pirat kradnie każdą prawie scenę – pisze Marcin Kamiński na portalu 
Filmweb. 

Dorównuje mu Geoffrey Rush – odtwórca roli przeklętego kapitana Barbossy. Gra 
postać złą do szpiku kości, bezwzględną, która nie cofnie się przed niczym, żeby osią-
gnąć swój cel. 

Keira Knightley, z sukcesem zerwała ze schematem jaki wiąże się z kobiecymi ro-
lami w kinie przygodowym. Nie gra piszczącej dziewoi, którą wszyscy muszą ratować, 
ale silną i pewną siebie młodą kobietę, która najchętniej zrzuciłaby gorset i chwyciła za 
szpadę.

„Piraci z Karaibów" mają wszystko, co powinien zawierać przygodowy film opowia-
dający o morskich rozbójnikach: wspaniałe pojedynki na broń białą, sceny morskich bi-
tew, tajemniczą wyspę z pirackim skarbem (jak również wyspę bezludną), statek widmo, 
wątek miłosny i niezapomnianych bohaterów (jedyne, czego zabrakło, to drewnianej 
nogi i przepaski na oko) – to recenzja Filmweb. Wszystkie te elementy tworzą wspa-
niałą mieszankę, która wciąga widza do tego stopnia, że 143 minuty projekcji mijają 
w mgnieniu oka.

Czy mogło być jednak inaczej, jeśli produkcję nadzorował Jerry Bruckheimer – 
człowiek nazywany „Królem Midasem Hollywood", ponieważ filmy, przy których pra-
cuje stają się z reguły kasowymi sukcesami?

Bruckheimer dopilnował, żeby przy realizacji filmu udział wzięli najlepsi rzemieśl-
nicy Hollywood. Za kamerą stanął Gore Verbinsky – doświadczony twórca reklamówek. 
Scenariusz napisali Ted Elliott i Terry Rossio, którzy na swoim koncie mają m.in. „Shre-
ka" i „Maskę Zorro". W efekcie ich pracy powstało niesamowite widowisko, któremu 
daleko do dzieła sztuki, ale które wspaniale się ogląda.

Film jest zabawny, interesujący, szalony... tak jak jego bohaterowie.

Pewnie nie wiesz...
Do tej pory nakręcono: „Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły” (2003), „... Skrzy-

nia umarlaka” (2006), „... Na krańcu świata” (2007), „... Na nieznanych wodach” (2011), 
„... Zemsta Salazara” (2017).

Filmy okazały się niezwykłym sukcesem finansowym, przynosząc razem 4 miliardy 
dolarów. Zdobyły 11 nominacji i jedną statuetkę Oscara.

Przed premierą pierwszej części nawet producenci i reżyser nie wierzyli w sukces 
filmu. Wielokrotnie chciano zmienić odtwórcę głównej roli twierdząc, że do roli szalonego 
pirata nadawałby się każdy, tylko nie Johnny Depp.

Robert De Niro odmówił zagrania kapitana Jacka Sparrowa, myśląc – że jak wiele 
wcześniejszych filmów o piratach – ten też nie odniesie finansowego sukcesu.

Ubrania i rozmazany węgiel drzewny ukrywały liczne tatuaże Johnny'ego Deppa. 
Johnny Depp nosił soczewki kontaktowe, które służyły jako okulary przeciwsłonecz-

ne, aby nie mrugał powiekami stojąc w słońcu.
Na brodzie Jacka Sparrowa jest mały strup, który staje się coraz większy w całym 

filmie. To był żart charakteryzatorki i Deppa.
Kapitan Jack ma złote zęby.To pomysł Deppa, ale przewidując, że producentom może 

się to nie spodobać, albo będą chcieli, żeby miał tylko jeden taki ząb, powiedział swojemu 
dentyście, żeby mu zrobił ich jak najwięcej można. W takiej sytuacji, producenci zgodzili 
się na złoty uśmiech, który gotowy pokazał im Deep.

Keira Knightley ujawniła, że podczas kręcenia filmu musiała nosić wkładki, aby jej 
piersi wyglądały „jakby tam były”. 

Keira miała siedemnaście lat, gdy kręciła ten film, osiemnaście – kiedy miał premierę.
Próbując walczyć z chorobą morską, która dotknęła całą ekipę, Knightley wzięła proszki 

na chorobę lokomocyjną ... i zasnęła. 
Nie wszystkie sceny można było inscenizować z pomocą kaskaderów. Tak było ze sceną 

skoku Sparrowa i Elizabeth z dużej wysokości – z pokładu „Czarnej Perły" do morza. 
Knightley wahała się dwa dni, ale w końcu wykonała to bardzo trudne zadanie.

Małpkę grają dwie kapucynki. Tara, miała 10 lat, Levi, samiec, 8.
Światowa premiera filmu odbyła się w Disneyland Park w Kalifornii 28 czerwca 

2003 r. Była to pierwsza w historii premiera filmu w Disneylandzie.

HALO TV NA WEEKEND 6–8.12
Wspaniała mieszanka przygody, humoru i efektów specjalnych, 

która powinna spodobać się większości widzów

Piraci z Karaibów:  
Klątwa Czarnej Perły

Jak wojskowi są w galowych mundu-
rach ze sznurami, a cywile w krawa-
tach lub muszkach to jest naprawdę 
wielkie święto - powiedział Ryszard 
Matuszewski. Sam założył  na jubile-
uszowe spotkania w 35-lecie Klubu 
Wojskowego w Łomży garnitur, ale 
równie dobrze mógłby to być galowy 
mundur pułkownika  w stanie spo-
czynku (ale zdecydowanie nie odpo-
czynku).     

- Są dwa powody, aby urzą-
dzać takie jubileusze: można ze-
brać wielu przyjaciół w jednym 
miejscu i godzinie, a po drugie - 
udowodnić, że jak się coś robi, to 
się jeszcze żyje - witał gości Ry-
szard Matuszewski. Szefem Klu-
bu Wojskowego (chociaż nazwy 
się zmieniały) jest od początku 
jego istnienia, a w służbie krajowi 
ma już 50 lat stażu. Stał się praw-
dziwą instytucją w środowisku 
łomżyńskich twórców i animato-
rów kultury.

W uroczystym spotkaniu ju-
bileuszowym udział wzięły dzie-
siątki przyjaciół  Klubu i jego 
lidera. Byli wśród nich łomżyń-
ski biskup pomocniczy Tadeusz 
Bronakowski, wicemarszałek 
województwa podlaskiego Ma-
rek Olbryś, starosta Lech Marek 
Szabłowski i wicestarosta Maria 
Dziekońska, grono emerytowa-
nych oficerów, którzy kierowali 
lub kierują obecnie instytucjami 
wojskowymi w Łomży na czele 
z dowódcą formowanego obecnie 
w mieście 18 pułku logistyczne-
go, pułkownikiem Pawłem Ga-
łązką.

Ryszard Matuszewski szcze-
gólnie zaakcentował obecność 
swego i Łomży przyjaciela, puł-
kownika Jerzego Gutowskie-
go, który pełniąc wysoki urząd 
w Ministerstwie Obrony Naro-
dowej uratował Klub Wojsko-
wy przed likwidacją, gdy wojsko 
bardzo ograniczało swoją obec-

ność w Łomży. Ryszard Ma-
tuszewski przyznał, że ujawnia 
ten fakt po raz pierwszy mimo 
prośby samego zainteresowanego 
o zachowanie tajemnicy. Dru-
gim wymienionym z nazwiska 
"ratownikiem" Klubu w ciężkich 
czasach był biskup Tadeusz Bro-
nakowski (- Ta pomoc, to oczy-
wiście była modlitwa - wyjaśnił 
z tajemniczym uśmiechem ka-
płan).

W licznej grupie przybyli 
na jubileuszową fetę w koszaro-
wych obiektach przy 
alei Legionów repre-
zentanci miejskich 
i powiatowych pla-
cówek kultury, szkół, 
środowisk i twórców, 
którzy stale współ-
pracują z Ryszardem 
Matuszewskim i jego 
"dzieckiem".

Jak opowiadał 
główny bohater wie-
czoru, aktualny kształt 
łomżyńskiego klubu 
to efekt przemian, 
jakie  zachodziły od 
wielu lat w kulturze 
wojskowej, ale przede 
wszystkim w struktu-
rach organizacyjnych 
sił zbrojnych. Placów-
ka powstała jako klub 
garnizonowy w sierp-
niu  1984 roku, ale dopiero kilka 
miesięcy później zaczęła zatrud-
niać pierwszych pracowników 
(stąd listopadowy jubileusz). Byli 
to dwaj żołnierze i czworo pra-
cowników wojska. 

- Klub działał jako samodziel-
na instytucja kultury w struktu-
rach Warszawskiego, a potem 
Pomorskiego Okręgu Wojsko-
wego Od 2010 roku Kluby Gar-
nizonowe straciły samodzielność 
i weszły w skład jednostek woj-
skowych w swoich ośrodkach. 

W przypadku Łomży był  to 
Batalion Remontowy, a obec-
nie 18 Pułk Logistyczny. Klub 
przez cały czas był organizato-
rem przedsięwzięć kulturalnych 
rekreacyjnych wychowawczych 
patriotyczno -obronnych służąc 

społeczności wojskowej oraz spo-
łeczeństwu miasta. Wzory takie-
go współdziałania zaczerpnęli-
śmy z Domu Żołnierza 33 Pułku  
Piechoty, który  ufundowanym 
był ku czci obrońców Łomży 
w 1922 roku W ten sposób klub 
pełni rolę łącznika wojska ze spo-
łeczeństwem - opowiadała Ry-
szard Matuszewski.

Jako przykłady działań Klu-
bu wskazał przede wszystkim 
wydawnictwa (np.  dotyczące 
"Militarnej Łomży' czy obiektów 

wojskowych na Ziemi Łomżyń-
skiej), Galerię "N" skupiającą 
twórców nieprofesjonalnych (po-
nad 50 z nich) zaprezentowało 
swoje pracy podczas jubileuszo-
wej wystawy), Teatrzyk Żywe-
go Słowa "Logos" kierowany 

przez wolontariusza Witolda 
Długozimę, zawody strzeleckie 
dla samorządowców, własna bi-
blioteka, organizowanie koncer-
tów (bardzo lubi przyjeżdżać do 
Łomży Reprezentacyjny Zespół 
Artystyczny Wojska Polskiego). 
Statystycznie 2018 rok w Klubie 
Wojskowym to m. in. 149 róż-
nych przedsięwzięć z udziałem 
około 15 tysięcy osób.        

- Pięknie dziękuję wszystkim 
pracownikom obecnym i daw-
niejszym oraz przełożonym. Po-

lecam klub pamięci i życzliwości 
obecnego dowódcy - zakończył 
Ryszard Matuszewski.

A później posypały się gratu-
lacje i podziękowania: od Klubu 
dla przyjaciół i od gości dla go-
spodarzy imprezy. Przede wszyst-
kim padła ważna deklaracja.    

- Mogę zapewnić, że wspól-
nie z panem Ryszardem i ludź-
mi z klubu będziemy kontynu-
ować  to, co najważniejsze dla nas  
wszystkich, czyli kulturę. Róbmy 
to dalej. Tak się społeczności bu-
dują. Przyszedłem tutaj 17 wrze-
śnia, a już czuję się w tej wspól-
nocie jak w rodzinie - powiedział 
pułkownik Paweł Gałązka, do-
wódca 18 Pułku Logistycznego.  

Do życzeń przyłączył się wi-
cemarszałek Marek Olbryś

- Serdecznie dziękuję za to, 
że z  takim entuzjazmem przy-
bliżacie nasze kochane wojsko 
do społeczeństwa. Wspólne kon-
certy to bardzo ważny składnik 
naszej tradycji i kultury. Proszę 
przyjąć podziękowania  ode mnie 
osobiście i od całego zarządu wo-
jewództwa wraz z albumem zna-
komitego fotografika Tomasza 
Tomaszewskiego - powiedział.

Nie zabrakło miłych słów ze 
strony starosty Lecha Marka Sza-
błowskiego. List od posła Lecha 
Antoniego Kołakowskiego odczy-
tała radna Marianna Jóskowiak. 
Dziękowali i gratulowali pozostali 
uczestnicy spotkania. Artystyczną 
oprawę jubileuszu tworzyła nie 
tylko wystawa plastyczna, ale tak-
że  mały koncert utalentowanego 
wokalisty Damian Śliwińskiego 
i dziewcząt z Teatrzyku "Logos".   

Kultura w zielonym mundurze

Pułkownik w stanie spoczynku Jerzy Gutowski (z lewej) uratował Klub Wojskowy 
w Łomży w ciężkich czasach. Podziękował mu za to pułkownik Paweł Gałązka, 
dowódca 18 Pułku Logistycznego

Za garniturem panny sznurem Ryszard Matuszewski ceni kobiety, a one jego

Anna Filipkowska - Wybranowska (z lewej) często prezentuje swoje prace w Galerii „N”



Piraci z Karaibów: 
Klątwa Czarnej Perły

TVN sobota 20.00, 
niedziela 14.30

Zrealizowana z wielkim rozmachem awanturnicza opowieść 
o piratach, miłości, odwadze i przeznaczeniu.

Historia trochę magiczna, trochę fantastyczna, z odrobiną szaleństwa, walki i nie-
bezpieczeństw, szczyptą miłości i happy endem. 

Rzecz dzieje się w XVIII wieku na Karaibach. W Port Royal odbywa się uroczy-
stość nominowania kapitana Norringtona na komodora. W tym wielkim dla siebie dniu 
Norrington pragnie do swoich sukcesów zawodowych dołączyć także osobisty: zdobyć 
rękę pięknej córki gubernatora, Elizabeth Swann (Keira Knightley). Nieoczekiwanie na 
przeszkodzie jego planom staje szalony pirat, postrach siedmiu mórz, sławny Jack Spar-
row (rewelacyjny Johnny Depp). Ów zuchwalec zamierza ukraść najszybszy okręt floty 
brytyjskiej, ponieważ jego własną „Czarną Perłę” przejęła zbuntowana załoga. 

Legenda mówi, że nad załogą „Czarnej perły" wisi klątwa, która sprawia, że w świe-
tle księżyca marynarze przekształcają się w armię żywych szkieletów, a co gorsza – stają 
się nieśmiertelni. Do tej pory kapitanem okrętu był, ścigany przez Anglików, ekscen-
tryczny, wciąż lekko pijany, Jack Sparrow, a teraz dowództwo zbuntowanego statku 
przejął zdradziecki Barbossa (Geoffrey Rush).

Ci właśnie korsarze zbliżają się do Port Royal, aby odzyskać tajemniczy złoty me-
dalion. Przy jego pomocy będą mogli uwolnić się od straszliwej klątwy, rzuconej na 
nich niegdyś przez pogańskie bóstwa. Posiadaczką medalionu, części skarbu Azteków, 
jest właśnie Elizabeth Swann. Dziewczynie grozi wielkie niebezpieczeństwo. Na szczę-
ście ma dzielnego obrońcę w osobie Willa Turnera (Orlando Bloom), młodego kowala, 
w którego żyłach płynie piracka krew.

Na największe brawa zasługują odtwórcy głównych ról z Johnny Deppem na czele. 
„Depp wygląda osobliwie – jak pijany drag queen, z półprzymkniętymi oczami mamro-
czący swoje kwestie. To nie krytyka, ale podziw dla jego gry. Kreacja Deppa jest orygi-
nalna w każdej cząsteczce” – czytamy w „Chicago Sun-Times”. Poruszający się kołyszą-
cym krokiem, sprawiający wrażenie jakby za długo przebywał na słońcu, czy też wypił 
zbyt wiele rumu pirat kradnie każdą prawie scenę – pisze Marcin Kamiński na portalu 
Filmweb. 

Dorównuje mu Geoffrey Rush – odtwórca roli przeklętego kapitana Barbossy. Gra 
postać złą do szpiku kości, bezwzględną, która nie cofnie się przed niczym, żeby osią-
gnąć swój cel. 

Keira Knightley, z sukcesem zerwała ze schematem jaki wiąże się z kobiecymi ro-
lami w kinie przygodowym. Nie gra piszczącej dziewoi, którą wszyscy muszą ratować, 
ale silną i pewną siebie młodą kobietę, która najchętniej zrzuciłaby gorset i chwyciła za 
szpadę.

„Piraci z Karaibów" mają wszystko, co powinien zawierać przygodowy film opowia-
dający o morskich rozbójnikach: wspaniałe pojedynki na broń białą, sceny morskich bi-
tew, tajemniczą wyspę z pirackim skarbem (jak również wyspę bezludną), statek widmo, 
wątek miłosny i niezapomnianych bohaterów (jedyne, czego zabrakło, to drewnianej 
nogi i przepaski na oko) – to recenzja Filmweb. Wszystkie te elementy tworzą wspa-
niałą mieszankę, która wciąga widza do tego stopnia, że 143 minuty projekcji mijają 
w mgnieniu oka.

Czy mogło być jednak inaczej, jeśli produkcję nadzorował Jerry Bruckheimer – 
człowiek nazywany „Królem Midasem Hollywood", ponieważ filmy, przy których pra-
cuje stają się z reguły kasowymi sukcesami?

Bruckheimer dopilnował, żeby przy realizacji filmu udział wzięli najlepsi rzemieśl-
nicy Hollywood. Za kamerą stanął Gore Verbinsky – doświadczony twórca reklamówek. 
Scenariusz napisali Ted Elliott i Terry Rossio, którzy na swoim koncie mają m.in. „Shre-
ka" i „Maskę Zorro". W efekcie ich pracy powstało niesamowite widowisko, któremu 
daleko do dzieła sztuki, ale które wspaniale się ogląda.

Film jest zabawny, interesujący, szalony... tak jak jego bohaterowie.

Pewnie nie wiesz...
Do tej pory nakręcono: „Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły” (2003), „... Skrzy-

nia umarlaka” (2006), „... Na krańcu świata” (2007), „... Na nieznanych wodach” (2011), 
„... Zemsta Salazara” (2017).

Filmy okazały się niezwykłym sukcesem finansowym, przynosząc razem 4 miliardy 
dolarów. Zdobyły 11 nominacji i jedną statuetkę Oscara.

Przed premierą pierwszej części nawet producenci i reżyser nie wierzyli w sukces 
filmu. Wielokrotnie chciano zmienić odtwórcę głównej roli twierdząc, że do roli szalonego 
pirata nadawałby się każdy, tylko nie Johnny Depp.

Robert De Niro odmówił zagrania kapitana Jacka Sparrowa, myśląc – że jak wiele 
wcześniejszych filmów o piratach – ten też nie odniesie finansowego sukcesu.

Ubrania i rozmazany węgiel drzewny ukrywały liczne tatuaże Johnny'ego Deppa. 
Johnny Depp nosił soczewki kontaktowe, które służyły jako okulary przeciwsłonecz-

ne, aby nie mrugał powiekami stojąc w słońcu.
Na brodzie Jacka Sparrowa jest mały strup, który staje się coraz większy w całym 

filmie. To był żart charakteryzatorki i Deppa.
Kapitan Jack ma złote zęby.To pomysł Deppa, ale przewidując, że producentom może 

się to nie spodobać, albo będą chcieli, żeby miał tylko jeden taki ząb, powiedział swojemu 
dentyście, żeby mu zrobił ich jak najwięcej można. W takiej sytuacji, producenci zgodzili 
się na złoty uśmiech, który gotowy pokazał im Deep.

Keira Knightley ujawniła, że podczas kręcenia filmu musiała nosić wkładki, aby jej 
piersi wyglądały „jakby tam były”. 

Keira miała siedemnaście lat, gdy kręciła ten film, osiemnaście – kiedy miał premierę.
Próbując walczyć z chorobą morską, która dotknęła całą ekipę, Knightley wzięła proszki 

na chorobę lokomocyjną ... i zasnęła. 
Nie wszystkie sceny można było inscenizować z pomocą kaskaderów. Tak było ze sceną 

skoku Sparrowa i Elizabeth z dużej wysokości – z pokładu „Czarnej Perły" do morza. 
Knightley wahała się dwa dni, ale w końcu wykonała to bardzo trudne zadanie.

Małpkę grają dwie kapucynki. Tara, miała 10 lat, Levi, samiec, 8.
Światowa premiera filmu odbyła się w Disneyland Park w Kalifornii 28 czerwca 

2003 r. Była to pierwsza w historii premiera filmu w Disneylandzie.

HALO TV NA WEEKEND 6–8.12
Wspaniała mieszanka przygody, humoru i efektów specjalnych, 

która powinna spodobać się większości widzów

Piraci z Karaibów:  
Klątwa Czarnej Perły
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The Voice Senior

Zachwycą 
głosem

W programie pojawią się utalentowani wokalnie 
uczestnicy, którzy ukończyli 60 lat. Zasady są nie-
malże identyczne, jak we wszystkich odsłonach pro-
gramów z serii „The Voice". Seniorzy starają się urzec 
jurorów w castingach, przesłuchaniach w ciemno, 
rywalizują w drużynie i ostatecznie walczą o udział 
w koncercie finałowym.

Trenerami pierwszej polskiej edycji zostali: Ali-
cja Majewska, Andrzej Piaseczny, Urszula Dudziak 
oraz Marek Piekarczyk. Prowadzącymi są Tomasz 
Kammel i Marta Manowska.

– Ten program jest zupełnie inny niż „The Vo-
ice of Poland” i „The Voice Kids”. Mówią to wszyscy, 
którzy przy nich pracowali. Jest dużo więcej historii 
i przeżyć naszych bohaterów, bo oni przecież mają 
takie doświadczenie i taką mądrość życiową, że 
ciężko byłoby nie dać temu więcej miejsca. Wśród 
uczestników są osoby, które mają talent muzyczny, 
ale często musiały odłożyć go na półkę, by zająć się 
rodziną, wychowaniem dzieci, pracą zawodową... 
I nagle ktoś upomniał się o ich talenty. Choć łzy 
płyną gęsto, to „The Voice Senior” jest formatem ra-
dosnym, o nowym otwarciu w życiu bohaterów. Ten 
program jest o tym, że będąc seniorem, dopóki do-
pisuje zdrowie, to można wszystko" – powiedziała 
prowadząca Marta Manowska.

The Voice Senior
TVP2 sobota 20.05, 21.10 odc. 1 i 2

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Błękitna głębia 2: Rafa

TVP1 piątek 22.25

Przygodowy. Sebastian i Dani to para młodych nurków, 

którzy uwielbiają ryzyko. Właśnie podejmują się 

niebezpiecznej misji –mają odnaleźć legendarny skarb 

Krzysztofa Kolumba, ukryty w okolicy rafy otaczającej 

jedną z hawajskich wysp. Wkrótce okazuje się, że bogaci 

zleceniodawcy nie byli z nimi do końca szczerzy. 

8 Mila
TV4 piątek 23.05 niedziela 22.00

Dramat obyczajowy. Detroit, 1995 rok. Miasto przeżywa 

kryzys. „8 mila" to droga rozdzielająca Detroit na dwie 

części – bogatą i biedną. Jimmy stara się za pomocą 

muzyki wywalczyć dla siebie lepszą przyszłość. Opuściła 

go dziewczyna i chłopak znowu musi zamieszkać 

z niestabilną emocjonalnie matką. Wieczory spędza 

w klubach hip-hopowych...

119 dni na Pacyfiku
TV4 sobota 15.00

Dramat obyczajowy. Oparty na faktach film ukazujący 

historię walki o przetrwanie, która przydarzyła się 

czterem żeglarzom w 1989 roku. John, James, Rick i Phil 

wyruszają trimaranem „Rose Noelle" z Picton w Nowej 

Zelandii w kierunku wysp Tonga. Gdy gwałtowna fala 

wywraca i niszczy ich statek, żeglarze przez 119 dni 

dryfują po południowym Pacyfiku.

Igrzyska śmierci
TV Puls niedziela 22.25

Niedaleka przyszłość. Stany Zjednoczone są podzielone na 

dwanaście okręgów. Raz w roku przedstawiciele każdego 

z nich stają do walki na śmierć i życie w Igrzyskach 

Śmierci. Telewizja transmituje tę krwawą rozgrywkę. By 

ratować młodszą siostrę, do zawodów zgłasza się Katniss, 

której udaje się odmienić oblicze widowiska.

Kandydat
TVN 7 niedziela 23.55

Thriller. Wojna w Zatoce Perskiej. Oddział amerykańskich 

żołnierzy wpada w zasadzkę. Po jakimś czasie ocalonym 

członkom grupy śnią się koszmary nasuwające 

podejrzenie, że zostali poddani praniu mózgów. 

Występują: Denzel Washington, Liev Schreiber, Meryl 

Streep.

Wielka heca Bowfingera

Wariactwo 
ukrytej kamery

Ambitny reżyser i producent filmowy Bobby Bo-
wfinger (Steve Martin) w Hollywood nie osiągnął 
wymarzonego sukcesu. Po raz ostatni chce spróbo-
wać szczęścia. Planuje niskobudżetowy film, zagrany 
w większości przez amatorów. 

Udaje mu się zebrać obsadę, a nawet zdobyć 
sprzęt. Wkrótce również znany producent Jerry 
Renfro (Robert Downey Jr.) obiecuje sfinansowanie 
filmu, gdy Bobby pozyska do swego projektu naj-
słynniejszego gwiazdora kina akcji, Kita Ramseya 
(Eddie Murphy). 

Kit stanowczo od-
mawia. Bobby nie daje 
za wygraną. Postanawia 
pozyskać aktora podstę-
pem. Filmuje go ukrytą 
kamerą. Nagle Kit zaczy-
na znajdować się w cen-
trum dziwnych zdarzeń. 
W różnych miejscach 

i sytuacjach zaczepiają go nieznajomi ludzie, którzy 
zwracają się do niego w całkowicie niezrozumiały 
sposób. Coraz mocniej zaczyna wierzyć, że zwario-
wał, że świat opanowali przybysze z innej planety i... 
nagle znika bez śladu. Pozbawiony odtwórcy głównej 
roli reżyser, aby ukończyć film musi wynająć sobo-
wtóra słynnego aktora. Być może uda mu się namó-
wić do współpracy Jiffa Ramseya.

Pewnie nie wiesz...
Inspiracją do powstania filmu była prawdziwa 

historia: w 1927 roku pewien rosyjski filmowiec po-
tajemnie nakręcił materiał z wakacji amerykańskiej 
gwiazdy Mary Pickford i dodał do tego inne sceny, 
z czego wynikało, że Pickford naprawdę wystąpiła 
w rosyjskim filmie.

Eddie Murphy zgodził się zagrać w filmie, by móc 
pracować ze swoim wielkim ido-
lem – Stevem Martinem.

W scenie, w której Jiff biegnie 
przez autostradę w Los Angeles, 
pędzące samochody zostały dodane 
cyfrowo.

Wielka heca Bowfinfera
Stopklatka TV piątek 20.00, 

sobota 17.55 



Chiny, lata 30. XX wieku. Ip Man (Donnie Yen), mistrz Wing Chun  
kung-fu, mieszka z żoną i synem w chińskim mieście Foshan. Rzadko przyj-
muje wyzwania od pragnących się z nim zmierzyć wojowników. Gdy wybu-
cha wojna chińsko-japońska, do miasta wkraczają oddziały cesarskiej armii. 
Japoński generał Miura, zagorzały miłośnik sztuk walki, zmusza nauczycieli 
kung-fu do krwawych pojedynków. Organizuje też brutalne treningi dla swo-
ich ludzi, zmuszając do udziału w nich lokalnych wojowników. Gdy ginie 
przyjaciel Ip Mana, mistrz postanawia wziąć odwet.

Ip Man to legendarny chiński mistrz kung fu. Był nauczycielem między 
innymi Bruce'a Lee. Obecnie jego szkoły Wing Chun (Piękna Wiosna) tre-
nują uczniów na całym świecie, także w Polsce. 

Pewnie nie wiesz...
Ip Man miał dwóch synów, był niski, pełnił służbę policjanta w swojej 

wiosce, bardzo, bardzo dużo palił (zmarł na raka krtani).
Nad zgodnością scenariusza z biografią mistrza czuwał jego najstarszy syn 

Ip Chun, a konsultantami choreografii walki byli najbardziej utytułowani za-
wodnicy kung fu. 

Wing Chun to jeden z najbardziej popularnych na świecie stylów kung 
fu, którego nauczycielem i wielkim popularyzatorem był Ip Man. Wing Chun 
stworzyły dwie kobiety Według legendy, bogacz chciał poślubić Yim Wing 
Chun, ale ta odmówiła i wyzwała go na pojedynek. Poprosiła o pomoc bud-
dyjska zakonnicę Ng Mui. Razem stworzyły sztukę walki, dzięki której Wing 
Chun wygrała.

Ip Man
TV Puls piątek 23.55

będzie się działo
Ip Man

Odwet  
Pięknej 
Wiosny

Teoria spisku

Prześladowany
Nowojorski taksówkarz Jerry Fletcher (Mel Gibson) jest 

człowiekiem bez przeszłości, gdyż nie potrafi jej sobie przypo-
mnieć. Czasami w jego umyśle pojawiają się strzępki obrazów, 
zdarzenia, których sam nie potrafi złożyć w całość. Jest przeko-
nany, że coś lub ktoś mu zagraża, ale nie potrafi ustalić, ani kto to 
jest, ani czego może od niego chcieć.

Gdy w ciągu dnia jeździ po Nowym Yorku taksówką, zamęcza 
swych pasażerów wygłaszając tyrady o zagrożeniu. Dowodów na 
potwierdzenie tego szuka w każdym, nawet najbardziej błahym 
wydarzeniu. 

Nocami Fletcher barykaduje się w swoim mieszkaniu i stu-
diuje wszystkie dostępne informacje, spisując dowody na potwier-
dzenie swej teorii. Informacjami postanawia podzielić się z jedy-
ną, jak mu się wydaje osobą, która go zrozumie. Jego paranoidalne 
teorie nie przekonują Sutton ( Julia Roberts), jednak nie lekcewa-
ży Fletchera. Sama cierpi z powodu traumatycznych przeżyć. Sie-
dem lat temu zamordowano jej ojca, sędziego federalnego. Sutton 
nigdy nie pogodziła się z oficjalną wersją wydarzeń, którą wtedy przedstawiła policja. 

Grający Fletchera Mel Gibson znakomicie myli tropy, rozwija kolejne teorie spiskowe, 
cały czas nie dając odpowiedzi, po której stronie się znajduje, czy przekroczył ową cienką 
linię dzielącą normalność od szaleństwa. Czy jest psychopatą, czy jednak Alice naprawdę 
jest w niebezpieczeństwie?

Pewnie nie wiesz...
Według reżysera Richarda Donnera, scenarzystę Briana Helgelanda poznał, kiedy ten 

stał przy bramie wytwórni Warner Brothers, trzymając kartkę z napisem „Piszę scenariusze, 
chcę zarobić”. Richard wysiadł z samochodu, porozmawiał i postanowił dać Helgelandowi 
szansę.

Mel Gibson improwizował sceny w taksówce, gdy kolejnym pasażerom wyjaśniał swoje 
teorie spiskowe. 

Lekarz, który dopuszcza Julię Roberts do Mela Gibsona przykutego do łóżka kajdanka-
mi, to młodszy brat Gibsona, Donal Gibson. Pomaga on również Melowi, gdy ten ma atak 
serca.

Richard Donner, reżyser, to pasażer taksówki Jerry'ego, pokazywanej w czasie począt-
kowych napisów. 

Teoria spisku
TVN7 piątek 21.00

Tajemnica Filomeny

Gdzie jest  
mój syn?

To prawdziwa historia Irlandki Filo-
meny Lee, która na początku lat 50. ubie-
głego wieku jako młodziutka panienka 
zaszła w niepożądaną ciążę. Okrytą hańbą 
córkę rodzina umieściła w zakonie, w ir-
landzkim mieście Roscrea. Tu przyszedł na 
świat pierworodny syn Filomeny, Anthony, 
którego w wieku trzech lat zakonnice od-
dały do adopcji wbrew woli matki, nawet 
nie informując jej, do jakiej rodziny trafił 
chłopiec. 

Teraz Filomena ( Judi Dench) jest już 
starszą panią na emeryturze. Mimo że od 
traumatycznych przeżyć minęło tyle lat, nie 
zapomniała o swoim dziecku, które zawsze 
pragnęła odnaleźć. W 50. urodziny syna, 
Filomena rozpoczyna prywatne śledztwo, 
w czym pomaga jej londyński dziennikarz 

polityczny Martin Sixsmith (Steve Co-
ogan), który właśnie stracił posadę rządo-
wego doradcy. 

Bardzo religijna i skromna Filomena 
w towarzystwie dziennikarza rozpoczyna 
poszukiwania od wizyty w klasztorze. Za-
konnice odmawiają jednak jakichkolwiek 
wyjaśnień, tłumacząc się, że wszystkie do-
kumenty spłonęły w pożarze. W lokalnym 
pubie Martin dowiaduje się, że akta zostały 
podpalone celowo, by zniszczyć wszelkie 
dowody nielegalnego handlu. W zakonie 
kwitł wówczas proceder sprzedaży dzieci 
zamożnym Amerykanom. 

Pewnie nie wiesz...
Prawdziwa Filomena Lee, zaskoczona 

niezwykłym odzewem na całym świecie na 
jej historię, założyła fundację na rzecz po-
mocy kobietom, które próbują odnaleźć swoje 
zaginione przed laty dzieci. 

Tajemnica Filomeny
TVP Kultura sobota 20.30



Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje
TKU, czyli „Tydzień Kultury Uczniowskiej” 

towarzyszy I Liceum Ogólnokształcącemu im. 
Tadeusza Kśociuszki w Łomży od wielu lat. 
Ten czas to tradycja, bez której uczniowie nie 
wyobrażają sobie listopada. TKU organizowany 
jest przez uczniów dla uczniów. Przez kilka dni 
szkolną rutynę urozmaica wiele różnych wyda-
rzeń, dzięki którym każdy może uczestniczyć 
we wspólnej zabawie. To niezwykły czas. Mimo, 
że organizowany jest co roku, każda edycja jest 
wyjątkowa, niepowtarzalna. 

Tygodniowi Kultury Uczniowskiej towa-
rzyszy niesamowita atmosfera. A wszystko za 
sprawą wielu atrakcji. Najbardziej lubianą jest 
„Bernat Fashion Week". Każdy dzień niesie ze 
sobą inny motyw przewodni. W tym roku był 
np. dzień horroru, jak również polskiej popkul-
tury. Jednak tradycją Fashion Weeku jest także 
dzień piżam. 

- Każdy, wiecznie niewyspany uczeń na-
szej szkoły chętnie wykorzystuje tę okazję, aby 
przyjść w swoim ulubionym szlafroku – przy-
znaje z uśmiechem Wiktoria Rytel, uczennica 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Łomży. 

“Bernat Fashion Week”,  to nie jedyne przed-
sięwzięcie w szkole. Codziennie, po zajęciach, 
dzieje się coś innego. Uczniowie bardzo lubią gry 
zespołowe i rywalizacje, dlatego jest ich pod do-
statkiem! Można uczestniczyć w turnieju siatków-
ki. Bierze w nim udział cała szkoła. Każda klasa 
wybiera swoich zawodników, a po wielu meczach 
wyłaniana jest najlepsza drużyna w całej szkole. 
Są też wydarzenia dla uczniów, których pasją jest 
gra, lecz niewymagająca ruchu. Uczniowie mogą 
wziąć udział w turnieju „League of Legends"- gry 
komputerowej. A jeżeli ktoś chciałby sprawdzić 
swoją wiedzę na różne tematy, może spróbować 
swoich sił w  „Familiadzie”. 

Tydzień Kultury Uczniowskiej to coś więcej 
niż rywalizacja czy przebieranki. Są organizowane 
prawdziwe wydarzenia kulturalne takie jak „Wie-
czorek Poetycki” czy koncert charytatywny- „Ak-
tywator”. Oba te wydarzenia wiele dla uczniów 

znaczą. „Wieczorek Poetycki” daje szansę mło-
dym pisarzom rozwinąć skrzydła, a „Aktywator” 
niesie pomoc potrzebującym. Dla wielbicieli kina, 
organizowany jest Wieczór Filmowy. Uczniowie 
licznie przychodzą, aby spędzić wieczór w miłym 
gronie oglądając ulubione filmy. 

Zakończeniem Tygodnia Kultury są „Ta-
deuszki”, co roku organizowane w piątkowy 
wieczór. Tym razem motywem przewodnim był 
internet. Scenę pokryły loga aplikacji, a budkę 
zdjęciową emotikony. Na „Tadeuszki” tworzone 
jest głosowanie. Uczniowie mogą zdecydować, 
kto będzie tegorocznym Imprezowiczem, Plot-
karą, Pięknością i Przystojniakiem czy Drive-
rem, jak również kto wygra wśród Psiapsi czy 
Ekip. Wybierany jest również najlepszy nauczy-
ciel. Do każdej kategorii przygotowywane jest 
również nagranie zapowiadające. 

- Wszystkie są tak zabawne, że przy ogląda-
niu ledwo można złapać oddech – relacjonuje 
Wiktoria Rytel.

Tydzień Kultury Uczniowskiej w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Łomży jest niezwykłym 
wydarzeniem. Każdy uczeń może poczuć się 
potrzebny w przygotowaniach, ale również za-
uważony czy doceniony. Organizowane spotka-
nia są tak różnorodne, że nie ma osoby, która 
nie znalazłaby czegoś dla siebie. 

Jak przekonują uczniowie I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 
w Łomży, Tydzień Kultury Uczniowskiej to 
czas wytchnienia od nauki, ponieważ nie ma 
wtedy żadnych sprawdzianów.

- Mamy wtedy okazję, aby w pełni skupić 
się na uczestniczeniu w życiu szkoły – tłumaczy 
Wiktoria Rytel. 

W I LO kultura uczniowska  
ma swojego Tadeuszka 



Święta coraz bliżej w Kinie 
Millenium 
Repertuar 6 – 12 grudnia 

Piątek 6 grudnia -  
Duża sala: Młody renifer Alex – 
godz. 14:00; Kraina Lodu II – godz. 
16:00; Jak poślubić milionera - godz. 
18:00; Doktor Sen – godz. 20:15.
Mała sala:  Śnieżna paczka – godz. 

14:00 i 16:00; Last Christmas – godz. 
18:00 i 20:30.  
Sobota 7 grudnia 
Duża sala: Śnieżna paczka – godz. 
10:00; Kraina Lodu II – godz. 12:00 
i 16:00; Młody renifer Alex – godz. 
14:00; Jak poślubić milionera - godz. 
18:00; Doktor Sen – godz. 20:15.
Mała sala: Jak zostać świętym Miko-
łajem – godz. 10:00 i 12:00;  Śnieżna 
paczka – godz. 14:00 i 16:00; Last 
Christmas – godz. 18:00 i 20:30.  
Niedziela 8 grudnia 
Duża sala: Śnieżna paczka – godz. 
10:00; Kraina Lodu II – godz. 12:00 
i 16:00; Młody renifer Alex – godz. 
14:00; Jak poślubić milionera - 

godz. 18:00; Doktor 
Sen – godz. 20:15.
Mała sala: Jak zostać 
świętym Mikołajem 
– godz. 10:00 i 12:00;  
Śnieżna paczka – 
godz. 14:00 i 16:00; 
Last Christmas – godz. 
18:00 i 20:30.  
Poniedziałek 9 grudnia
Duża sala: Młody reni-
fer Alex – godz. 14:00; 
Kraina Lodu II – godz. 16:00; Jak po-
ślubić milionera - godz. 18:00; Dok-
tor Sen – godz. 20:15.
Mała sala:  Śnieżna paczka – godz. 
14:00 i 16:00; Last Christmas – godz. 

18:00 i 20:30.  
Wtorek 10 grudnia 
Duża sala: Młody reni-
fer Alex – godz. 14:00; 
Kraina Lodu II – godz. 
16:00; Jak poślubić 
milionera - godz. 
18:00; Doktor Sen – 
godz. 20:15.
Mała sala:  Śnieżna 
paczka – godz. 14:00 
i 16:00; Last Christmas 

– godz. 18:00 i 20:30.  
Środa 11 listopada 
Duża sala: Młody renifer Alex – 
godz. 14:00; Kraina Lodu II – godz. 
16:00; Jak poślubić milionera - godz. 

18:00; Doktor Sen – godz. 
20:15.
Mała sala:  Śnieżna paczka 
– godz. 14:00 i 16:00; Last 
Christmas – godz. 18:00 
i 20:30.  
Czwartek 12 listopada
Duża sala: Młody renifer 
Alex – godz. 14:00; Kraina 
Lodu II – godz. 16:00; Jak 
poślubić milionera - godz. 
18:00; Doktor Sen – godz. 
20:15.
Mała sala:  Śnieżna paczka 
– godz. 14:00 i 16:00; Last 
Christmas – godz. 18:00 
i 20:30. 

Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje
Wiktoria Wiśniewska  

na konkursie piękności  
w Kambodży

Pochodząca z Grajewa, Wiktoria Wiśniewska - Miss Nastolatek 
Ziemi Łomżyńskiej 2018, Druga Wicemiss Polski Nastolatek 
2018, wyruszyła do Kambodży, gdzie będzie reprezentować 
Polskę w międzynarodowym konkursie Miss Tourism Metropo-
litan International 2019. 

Swoją podróż Wiktoria rozpoczęła na Lotnisku im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie. O godzinie 12:35 
wystartował samolot do Helsinek, stamtąd Wiktoria 
poleciała do Bangkoku (port lotniczy - Suvarnabhu-
mi), gdzie miała ostatnią przesiadkę do stolicy Kambo-
dży - Phnom Penh. 

- Mam nadzieję, że będzie to przygoda mojego ży-
cia – zdradza Wiktoria Wiśniewska. 

Zgrupowanie poprzedzające wielką Galę Finało-
wą Miss Tourism Metropolitan International 2019, 
rozpoczęło się 1 grudnia. Gala Finałowa tego mię-
dzynarodowego konkursu odbędzie się 14 grudnia 
w Teatrze Naba w Kambodży. Do walki o koronę 
Miss Tourism stanie ponad 40 kobiet z całego świata. 

Wiktoria, będzie prawdopodobnie jedną z najmłod-
szych uczestniczek. Podczas zgrupowania Wiktoria 
odwiedzi wiele pięknych miejsc, spróbuje lokalnych 

potraw ale przede wszystkim pozna 
kulturę oraz zwyczaje panujące nie 
tylko w Kambodży ale także na ca-
łym świecie. 

- Serdeczne podziękowania kie-
rujemy do tych, którzy przygoto-
wali Wiktorię do wyjazdu: Biuro 
Miss Polski, które wytypowało Wiki 
jako reprezentantkę naszego kra-
ju. Pomogło także w zgromadzeniu 
niezbędnej garderoby. Fotografowi 
konkursu Miss Ziemi Łomżyń-
skiej, Pawłowi Wądołowskiemu, za 
wykonanie oficjalnej sesji zdjęcio-
wej w stroju ludowym. Studio Fry-
zjersko-Kosmetyczne Amelia oraz 
Instytutowi Urody Kerastase za 
niezbędną pielęgnację włosów oraz 
twarzy. Dziękujemy także Butikowi 
Chic w Łomży oraz salonowi sukien 
Pani Jolanty Nierodzik z Białego-
stoku – mówi Anna Kurządkow-

ska-Kosińska, Project Manager w biurze Miss Polski 
i organizatorka regionalnego konkursu piękności, Miss 
Ziemi Łomżyńskiej. 

„Nasz” Vincent 
debiutuje

“Mary’s Smile”, to wraz z “Awake-
ning” utwory zwiastujące debiutancki 
album Vincenta, czyli pochodzącego 
z Łomży Marcina Wincenciaka. - Za-
praszam Cię do tajemniczego świata, 
w którym możesz się zanurzyć wraz 
z dźwiękami delikatnego pianina i szu-
mem starego radia – pisze na swojej 
stronie łomżyniak.

Marcin Wincenciak, ukrywający się 
pod pseudonimem Vincent swoją przy-
godę z muzyką rozpoczął w wieku 7 lat. 
To właśnie wtedy, w Państwowej Szko-
le Muzycznej w Łomży zaczął pobierać 
lekcje gry na fortepianie. Mało tego, był 
aktywnym członkiem Studia Piosenki 
PopArt, działającego w Miejskim Domu 

Kultury – Domu Środowisk Twórczych, 
gdzie szlifował warsztat pod okiem Ber-
narda Karwowskiego. Łomżę opuścił, 
by kontynuować przygodę z muzyką na 
Akademii Muzycznej w Gdańsku, na 
wydziale Wokalistyki Jazzowej. To tam 
powstawały pierwsze muzyczne pomy-
sły, które stały się później częścią au-
torskiego projektu Marcina nazwanego 
Vincent. Jak mówi sam artysta, inspiruje 
go przede wszystkim natura i cisza. To 
w tych przestrzeniach Vincent pobudza 
do tworzenia swoją wyobraźnię.

Obecnie, jako Vincent ma na swo-
im koncie dwa autorskie utwory. Ten, 
rozpoczynający projekt, wypuszczony 
w sierpniu to “Awakening”.

- Utwór Vincenta to bardzo wdzięcz-
ny mariaż instrumentów akustycznych, 
z pierwszoplanowym fortepianem, 
i elektroniki tworzącej wciągającą ener-

gię. Oba te plany tworzą idealną prze-
strzeń dla poruszającego głosu wokalisty. 
Inspirację dla powstania utworu stano-
wiły rozważania na temat potrzeby co-
dziennego odradzania się na nowo, prze-
budzenia się z letargu, w jaki wprowadza 
współczesny świat. Wobec wszechobec-
nego pędu, sztuczności i pewnej mecha-
niczności w funkcjonowaniu, rodzi się 
chęć organicznego działania, spojrzenia 
wewnątrz siebie, wypracowania swego 
rodzaju uważności –  czytamy na stro-
nie  Seagull Ross, polskiej niezależnej 
wytwórni muzycznej założonej w Gdań-
sku z inicjatywy Macieja Milewskiego – 
producenta i songwritera znanego pod 
pseudonimem MaJLo.

Niedawno, bo 6 listopada ukazał się 
kolejny utwór. To “Mary’s Smile”.

  -  Utwór Mary’s Smile’ autor-
stwa  Vincent’a. Kompletna produk-

cja Maciej Milewski. Wy-
dawnictwo  Seagull Ross. 
Obraz pięknie przed-
stawiony przez  Klau-
dia Kuśnierz  I  Barbara 
Szczepanek  ze  spaced / 
studio graficzne. Traktuje 
o nieuchwytnej i pięknej 
Mary, która jest uosobie-
niem ideału przez poszukiwacza. On 
zaś w efekcie zlatuje w odległe głębiny 
rozpaczy, wcześniej eksplorując lokacje 
takie jak domek na plaży, ciemny las 
i opuszczone wesołe miasteczko. Całość 
utrzymana w malarskim klimacie – czy-
tamy w mediach społecznościowych, na 
profilu Marcina.

  Zarówno “Awakening”, jak i “Ma-
ry’s Smile”, to utwory zapowiadające de-
biutancki album Marcina, który - mamy 
nadzieję - ukaże się już niebawem.
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               Kraina      jutra

Przyszłość    świata

Zapaśnik

Jak narkotyk...
„Rourke stworzył elektryzujący, żartobliwy, bardzo 

poruszający portret swojej postaci, dołączając do najwięk-
szych gwiazd w historii kina. Żywiołowa historia opowie-
dziana została z prostotą i podziwu godną rzetelnością".

U schyłku lat 80. ubiegłego wieku Randy „The Ram" 
Robinson był mistrzem zapasów w stylu wolnym. Teraz 
były zapaśnik próbuje ułożyć sobie życie. Mieszka w przy-
czepie kempingowej, pracuje w supermarkecie. Czasem 
bierze udział w mało prestiżowych walkach. Stara się 
odzyskać miłość nastoletniej córki i zabiega o względy 
striptizerki Cassidy. Pewnego dnia, po jednym z pokazów, 
Randy'ego dosięga zawał serca. Oznacza to, że mężczyzna 
musi zerwać ze sportem. Nieoczekiwanie jednak pojawia 
się przed nim szansa udziału w pokazowej walce z daw-
nym rywalem.

Grający główną rolę Mickey Rourke jak mało kto 
może opowiedzieć o tym, jak spadają gwiazdy. Na prze-
łomie lat 80. i 90. był na szczycie, by przez kolejne 15 
lat spaść prawie na samo dno. Ale właśnie „Zapaśnik” 
pozwolił mu wrócić do gry. Udowodnił, że nie jest złym 

aktorem, tylko kiedyś dokonał kilku złych wyborów. Ze 
ślicznej buzi dawnego przystojniaka i ulubieńca salo-
nów zostały tylko blizny. Rourke wykorzystał szansę, 
jaką dostał od reżysera, i stworzył kreację, która dźwiga 
cały film. 

Pewnie nie wiesz...
Przygotowując się do roli Rourke trenował pod okiem 

znanego trenera wrestlingu Afa Anoai Sr. W dwa miesiące 
przybrał na wadze 15 kg. Tommy Faria, zapaśnik z któ-
rym trenował aktor przyznał, że ma on więcej talentu niż 
80 procent zawodowców o podobnej wadze. Sceny walki 
wykonał sam, bez kaskaderów.

Inspiracją do roli Randy’ego Robinsona był zapaśnik 
Greg „The Hammer" Valentine.

Bruce Springsteen specjalnie dla potrzeb filmu (za dar-
mo) napisał piosenkę „The Wrestler".

Na festiwalu filmowym w Wenecji, film zdobył Złote-
go Lwa za najlepszy film. Także Mickey Rourke zdobyłby 
nagrodę dla najlepszego aktora, gdyby nie przewodniczący 
jury, reżyser Wim Wenders, który był przeciwko łamaniu 
zasady festiwalu, że jeden film nie może otrzymać obu na-
gród. 

Rourke za tę rolę otrzymał sto tysięcy dolarów i popro-
sił o część w gotówce, zapakowaną w brązową papierową 
torbę.

Tylko 12,5 minuty, ze 110-minutowego filmu, trwają 
walki zapaśnicze.

Zapaśnik
ATM Rozrywka sobota 20.00

Frank Walker (George Clooney) już jako dzieciak 
uznany za geniusza, zaprojektował działający jet pack 
(plecak odrzutowy). Odwiedził także wówczas, wykorzy-
stując podarunek od tajemniczej Atheny, alternatywny 
świat zwany Krainą Jutra. Dziś nie radzi sobie ze swoim 
życiem. 

Casey Newton (Britt Robertson) jest inteligentną 
i pełną optymizmu nastolatką, która próbuje zrozumieć 

dziwne zdarzenia, jakie ostatnio jej się przytrafiły. Oboje 
łączy pragnienie odkrycia owianego tajemnicą miejsca – 
zagubionego w czasie i przestrzeni – znanego jako Kraina 
Jutra. Jeśli uda im się tam dotrzeć, świat może już nigdy 
nie być taki sam. 

Pełna rozmachu i pasjonujących przygód opowieść 
o niezwykłej misji, w którą wyruszają zgorzkniały męż-
czyzna w średnim wieku i rezolutna nastolatka. Wypo-

sażony w pozytywne przesłanie obraz łączy elementy 
klasycznego kina familijnego z widowiskiem science 
fiction. 

Kraina jutra
TVN7 sobota 21.00
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Ludzie dzielili się w połowie na tych, którzy wo-
leli koty, i na tych, którzy wybierali psy. Tymczasem 
pewien niefrasobliwy profesor, Brody ( Jeff Gold-
blum) wynalazł szczepionkę, która uodparnia ludzi 
na alergię na psią sierść. 

W tej sytuacji koty mają prawo czuć się za-
grożone. Przywódca wszystkich kotów, agresyw-
ny biały kot perski o imieniu Tinkles, postana-
wia zdobyć szczepionkę i wykorzystać ją w walce 

z psami. Jego plan zostaje przejrzany na wylot 
przez młodego szczeniaka Lou, należącego do 
synka profesora. Lou postanawia nie dopuścić do 
kociej hegemonii. 

Pod wodzą niedoświadczonego, ale ambitnego 
szczeniaka psy walczą z oszalałymi z nienawiści ko-
tami o zachowanie uprzywilejowanej pozycji i o bez-
pieczeństwo swych odwiecznych wiernych przyja-
ciół, czyli ludzi.

plac zabaw

Psy i koty

Szczepionka 

niezgody

Opowieści z Narnii: Lew, 
czarownica i stara szafa

Baśniowa kraina 
Podczas hitlerowskiego ata-

ku na Londyn Piotr, Zuzanna, 
Edmund i Łucja Pevensie ze 
względów bezpieczeństwa zosta-
ją wysłani na wieś do posiadłości 
zdziwaczałego profesora Kirke'a. 
Podczas zabawy mała Łucja chowa 
się w ogromnej starej szafie. Wychodzi z niej do… Narnii – pokry-
tej śniegiem i skutej lodem baśniowej krainy, w której żyją baśnio-
we stworzenia i zwierzęta mówiące ludzkim głosem. 

W tej krainie od 100 lat trwa zima za sprawą rządów pod-
stępnej i złej Białej Wiedźmy. Wszyscy mieszkańcy Narnii z utę-
sknieniem czekają na powrót prawowitego władcy, lwa Aslana, 
który uwolni ich od panowania okrutnej czarownicy. Dzieci nie 
przypuszczają nawet, jak wielką rolę odegrają w walce z siłami zła..

Pewnie nie wiesz...
Zdjęcia do filmu realizowano m.in. w Polsce. Zamarznięte je-

zioro Siemianówka na północ od Puszczy Białowieskiej posłużyło 
za scenerię sekwencji, w której troje rodzeństwa spieszy na ratunek 
uwiezionemu bratu.

Film zarobił w kinach na całym świecie prawie 750 milionów 
dolarów, kosztował 180 milionów.

Odtwórców ról Zuzanny, Edmunda i Łucji wybrano w castin-
gu spośród kilku tysięcy kandydatów. William Moseley pokonał trzy 
tysiące innych chłopców do roli Piotra. Reżyser Andrew Adamson 
sam spotykał się z 1800 dziećmi i przeprowadził próbne zdjęcia 
z 400 młodymi aktorami.

Aslan to tureckie słowo oznaczające lwa. Tak nazywano od-
ważnych i lojalnych strażników sułtana.

Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa
Polsat sobota 20.05, niedziela 11.55

Emotki. Film

Telefonowa podróż
Miliony smartfonów na świecie są pełne życia – w aplikacji 

do wysyłania wiadomości ukryte jest gwarne miasto Tekstopolis. 
Mieszkają i pracują tam emotki. Każda z nich ma określone za-
danie i jedną, konkretną emocję do wyrażenia. Tylko żywiołowy 
i pełen dobrej energii Minek ma umiejętność wyrażania wszyst-
kich emocji. Bohater chciałby być taki, jak jego znajomi. Razem 
z najlepszym przyjacielem, „Piątką", oraz super hakerką, Matrix, 
wyrusza więc w podróż po telefonie w poszukiwaniu sposobu na 
rozwiązanie problemu.

Pewnie nie wiesz...
Szacuje się, że każdego dnia na całym świecie wysyłamy ok. 6 

miliardów emotek. 
W kwietniu ubiegłego roku otwarto w Rijadzie, stolicy Arabii 

Saudyjskiej pierwsze kino. Po 35 latach zniesiono zakaz istnie-
nia tych placówek w tym kraju. Jako pierwszy film wyświetlono... 
„Emotki”.

Emotki. Film
Super Polsat piątek 20.05
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To historia jak z greckiej tragedii, gdy 
bohater staje przed  decyzją o wadze 
życia i śmierci, ale wie z góry, że żad-
na nie będzie dobra– uważa Dariusz 
Syrnicki, badacz historii, odkrywca 
skazywanych na zapomnienie postaci 
i wydarzeń z czasów wojny i instalo-
wania w Polsce reżimu stalinowskie-
go. Wydarzenia z początku grudnia 
1949 roku powinny być tematem prac 
historycznych, literatury i filmu, ale 
nie są, bo rozegrały się w niewielkiej 
wsi Mężenin koło Śniadowa i nie mo-
gły odwrócić biegu wielkiej historii.

- Ziemia Łomżyńska została 
szczególnie doświadczona w tym 
czasie. Najeźdźców spod znaku 
Hitlera szybko zastąpili oprawcy 
spod znaku Stalina. Potem znów 
się zmienili, ale było to ciągłe pa-
smo represji, pacyfikacji egzeku-
cji, wywózek, morderstw, terroru. 
Umęczona została ta ziemia. Nie 
było tu nawet radości wyzwolenia 
jak w innych krajach Musimy za 
wszelką cenę zachować pamięć 
o tych, dla których Polska była 

ważniejsza od wszystkiego – po-
wiedział Marek Olbryś, wice-
marszałek województwa podla-
skiego. 

Ja z Polski nie wyjadę…
"Co miało swój początek, bę-

dzie miało i swój koniec. Naszym 
hasłem Bóg i Ojczyzna i pod tym 
hasłem wytrwać musimy choćby 
nas to nie wiem ile kosztowało. Ja 
z Polski nie wyjadę, bo za bardzo 
ją kocham, tutaj się urodziłem, 
tutaj umrę albo legnę" – napisał 
Kazimierz Żebrowski do żony, 
która wyszła z ZSRR z armią ge-
nerała Władysława Andersa. 

Wcześniej był rolnikiem, 
społecznikiem, angażował się 
w lokalną politykę w Stronnic-
twie Narodowym. W czasie woj-
ny służył w żandarmerii. Dostał 
się w ręce sowieckie i cudem 
uniknął śmierci w Kozielsku czy 
Katyniu. Wrócił w rodzinne stro-
ny koło Śniadowa. Brał udział 
w konspiracji. Rodzina trafiła na 

Syberię z wyjątkiem 11-letniego 
Jurka, który zdołał się ukryć. Po-
tem dołączył do ojca.        

Wczesnym rankiem 3 grud-
nia 1949 roku grupa operacyjna 
UB - KBW wkroczyła do miej-
scowość Mężenin koło Łomży. 
"Bezpieka" ustaliła, że w jednym 
z gospodarstw nocuje Kazimierz 
Żebrowski "Bąk", komendant 
białostockiego okręgu NZW 
i jego syn Jerzy "Konar".

Obaj mężczyźni zorientowa-
li się, że są okrążeni. Nawet nie 
myśleli o poddaniu się, chociaż 
19-letni "Konar" był chory. Po-
derwali się do ucieczki  Jerzy Że-
browski dostał jednak dwie kule 
w pierś. Upadł. "Tato! Jestem 
rany" - zawołał. Kazimierz Że-
browski zawrócił. Przeżegnał sie-
bie i syna. Strzelił swemu dziecku 
w głowę, a kolejną kulę przezna-
czył dla siebie. Ich zwłok UB nie 
wydała rodzinie. Nie wiadomo, 
gdzie zostali pogrzebani. Hi-
storycy podejrzewają, że zostali 
umieszczeni w workach obcią-
żonych kamieniami i zatopieni 
w bagniskach koło Kupisk.     

Historia trwa
- To był stryjeczny brat moje-

go ojca, starszy o 13 lat. Mieszkali 
obok siebie. Wychowywałem się 
w blasku tej strasznej, ale pięknej, 
legendy. Z dzieciństwa pamiętam 
jak przyjeżdżali do ojca w mun-
durach - jeszcze przedwojennych 
- ale bez guzików i oznaczeń. 
Wysokie buty, mundury. Jak 
partyzanci. W dzień rozmawia-
li o niczym. Co słychać, jak się 
gospodarzy. Wieczorem i w nocy 
zasłony były zaciągane, światło 

gaszone, głos zniżony prawie 
do szeptu i dzielili się informa-
cjami – mówi historyk Leszek 
Żebrowski. W 70-rocznicę po-
stanowił nie mówić o rodzinie. 
Opowiedział uczestnikom sesji 
w Śniadowie o genezie Narodo-
wego Zjednoczenia Wojskowego.

- Kazimierz Żebrowski nie 
mógł ocalić syna, nawet gdyby 
się poddali. Oznaczałoby to tak 
czy inaczej niechybną śmierć dla 
obydwóch, ale  poprzedzoną  tor-
turami i wymuszaniem aby poda-
li jak najwięcej nazwisk i adresów. 
Metody śledcze były takie, że lu-
dzie mówili więcej niż wiedzieli. 
To mogłoby oznaczać tragedie 
nawet dla setek ludzi. Porucznik 
Kazimierz Żebrowski odebrał 
życie synowi i sobie, żeby ura-
tować wielu innych  – stwierdził 
Dariusz Syrnicki.

W 70. rocznicę tej tragedii 
w kościele w Śniadowie zebrało 
się wiele osób, dla których hi-
storia nie jest tylko przeszłością. 
Przyjechali m. in. senator Ma-
rek Komorowski, wicemarszałek 
Marek Olbryś, przedstawiciele 
IPN, naukowcy, członkowie grup 
rekonstrukcyjnych, żołnierze. 
Był wśród nich major Antoni 

Zienkiewicz. Właśnie 1 grudnia 
obchodził 96. urodziny. Dziar-
sko maszerował ze sztandarem, 
pochylił głowę przy brzozowych 
krzyżach w Mężeninie, w miej-
scu gdzie zginęli Kazimierz Że-
browski „Bąk” i jego syn Jerzy 
„Konar”, ucałował dłoń wręczają-
cej mu upominki pani, modlił się  
w śniadowskim kościele, gdzie 
uroczystości się rozpoczęły.                   

- Skąd się wzięli ci ludzie, 
którzy zdecydowali się ponieść 
ofiarę. Z góry było wiadomo, że 
nie wygrają. W tym momencie, 
kiedy człowiek staje na granicy 
życia, musi myśleć perspektywą 
wieczności. Inaczej nie podej-
mie właściwych decyzji. Tu przed 
ołtarzem odsłaniamy jednak tę 
najważniejszą prawdę o nich: ci 
nasi ojcowie, którzy oddali życie, 
nie zginęli. Są tu między nami 
– mówi w homilii łomżyński bi-
skup senior Stanisław Stefanek.  

Z inicjatywy mieszkańców 
i pasjonata historii Jacka Raci-
borskiego mieszkańcy Mężenina 
upamiętnili ofiarę Kazimierza 
i Jerzego Żebrowskich brzozowy-
mi krzyżami. Dariusz Syrnicki za-
powiada, że to tylko tymczasowa 
forma oddania hołdu bohaterom.  

Polska ważniejsza od wszystkiego 

Major Antoni Zienkiewicz tego dnia przyjmował życzenia z okazji 96. urodzin
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Wodne 
projekty

Marszałek Artur Kosicki oraz wice-
marszałkowie Stanisław Derehajło 
i Marek Olbryś przekazali symboliczne 
czeki przedstawicielom 23 podlaskich 
gmin – beneficjentom projektu do-
tyczącego gospodarki wodnej i ście-
kowej. Dofinansowanie w wysokości 
32,5 mln zł pochodzi z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

„Pełną garścią” zaczerpnę-
ły z tej puli samorządy Ziemi 
Łomżyńskiej, które należą do 
największych beneficjentów. Są 
w tej grupie: Mały Płock (blisko 
2 mln), Kobylin-Borzymy(1,9 
mln), Kulesze Kościelne (1,9 
mln), Turośl (blisko 1 mln), Rut-
ki (2 mln), Wąsosz (0,5 mln), 
Szczuczyn (1,1 mln), Jedwabne 
(1,9 mln), Szepietowo (0,5 mln), 
Czyżew (0,5 mln), Wizna (2 
mln).   

Dzięki tym środkom wybu-
dowane zostanie 57,6 km wo-
dociągów, 2,56 km kanalizacji, 
127 przydomowych oczyszczalni 
ścieków, sześć ujęć wody, trzy sta-
cje uzdatniania wody oraz dwie 
oczyszczalnie ścieków. Przewi-
dziano także przebudowę sześciu 
ujęć wody, 16 stacji uzdatniania 

wody oraz sześciu oczyszczalni 
ścieków.

Jak informował marszałek 
Artur Kosicki spośród 40 zło-
żonych wniosków, aż 39 zostało 
rozpatrzonych pozytywnie, a 23 
otrzymało dofinansowanie w tym 
rozdaniu. Podkreślał, że Zarząd 
województwa podjął starania aby 
wszystkie pozytywnie rozpatrzo-
ne wnioski otrzymały wsparcie 
finansowe.

- Dyskutujemy   z Minister-

stwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
nad zmianą aktów prawnych tak, 
aby jeszcze w tym roku to dofi-
nansowanie było. – mówił mar-
szałek. – Wiemy jak istotna dla 
rozwoju gminy jest gospodarka 
wodno – kanalizacyjna i wiemy, 
że wciąż ilość pieniędzy jest zbyt 
mała w stosunku do potrzeb.

Stanisław Derehajło dodał, że 
jeszcze w grudniu kolejna grupa 
beneficjentów będzie podpisywać 
umowy o dofinansowanie.

- Mam też nadzieję, że 
w przyszłym roku ogłosimy jesz-
cze jeden nabór w tym konkursie. 
– zapowiedział wicemarszałek.- 
A jak ważny na obszarze wiej-
skim jest rurociąg czy oczyszczal-
nia ścieków nie muszę nikogo 
przekonywać. – dodał.

Wicemarszałek Marek Ol-
bryś gratulując beneficjentom 
podkreślił, że dofinansowane in-
westycje bardzo korzystnie wpły-
ną na środowisko.

*  *  *

Nabór wniosków w ra-
mach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym in-
westycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” w ra-
mach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obsza-
rach wiejskich" objętych Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
dla operacji typu: gospodarka 
wodno – ściekowa trwał   od 
17 czerwca do 9 sierpnia 2019 
r.Do urzędu wpłynęło 40 
wniosków o przyznanie pomo-
cy, opiewającejna łączną kwotę 
blisko 52 mln zł.

  Limit dla tego typu pro-
jektów, na cały okres wdrażania 
PROW 2014-2020   to blisko 
24,7 mln euro.Dotychczas za-
kontraktowano kwotę ponad 
16,82   mln euro. Aktualny do-
stępny limit środków w ramach 
ww. działania wynosi 7,84 mln 
euro – (tj. 33,4 mln zł) pozwolił 
na dofinansowanie 23 najwyżej 
ocenionych projektów.

Łączna wartość planowanych 
inwestycji to ponad 59,6 mln zł.

Kończymy tu w ten sposób pierwszą 
z 12 inwestycji, na jakie uzyskaliśmy 
dofinansowanie z nowego instrumen-
tu, jakim jest Fundusz Dróg Samorzą-
dowych – podkreślił Lech Szabłowski, 
starosta łomżyński. Biało – czerwoną 
wstęgę na drodze łączącej Konarzyce 
z Łochtynowem  przeciął wspólnie m. 
in. z Markiem Olbrysiem, Wicemar-
szałkiem Województwa Podlaskiego, 
Piotrem Kłysem, wójtem gminy Łom-
ża oraz przedstawicielami samorzą-
dów, wykonawcy zadania.

- Będę mówił krótko, ponie-
waż akurat w tej inwestycji Urząd 
Marszałkowski nie ma udziału 
finansowego, ale jestem nią ży-
wotnie zainteresowany. Dzięki 
dobrej komunikacji będzie się tu 
osiedlać wielu – mam nadzieję – 
młodych ludzi, a to będzie ozna-
czało rozwój nie tylko Konarzyc, 
ale także Łomży i całej Ziemi 
Łomżyńskiej. Kolejna droga do-
brej jakości powinna także przy-
nieść  poprawę bezpieczeństwa 
ruchu. To ważne, bo mamy drogi 
coraz lepsze, ale osób poszkodo-
wanych w wypadkach nadal zbyt 
dużo. Mieliśmy właśnie pierw-
sze czytanie projektu budżetu 
województwa na przyszły tok. 
Inwestycje drogowe stanowią 
w nim największą pozycję. Ciszę 
się, że wśród zadań jest przebu-
dowa drogi Łomża – Mężenin 

z połączeniem z ekspresową S8. 
W powiecie łomżyńskim jeszcze 
w tym roku powinny być odda-
ne do dyspozycji kierowców ob-
wodnice Konarzyc oraz Kupisk. 
Zapewniam, że wiele dobrego  
będzie się na drogach wojewódz-
kich działo – powiedział Marek 
Olbryś.

Jak podkreślił starosta Lech 
Marek Szabłowski, otwarcie 
drogi Konarzyce – Łochtynowo 
to ważne wydarzenie dla miesz-
kańców powiatu i podróżujących 
jego drogami

- Ta droga to formalnie 
fragment ulicy Młynarskiej 
w Konarzycach, ale tak napraw-

dę to łącznik między drogą wo-
jewódzką nr 677 i drogą krajową 
nr 61, jak i kluczowymi droga-
mi w Łomży. Będzie stanowiła 
swego rodzaju mikroobwodnicę 
zachodnią miasta. Zapewni „re-
zerwę” komunikacyjną w razie 
jakichś wydarzeń na tych waż-
nych szlakach. Dla mieszkańców 
budujących się tu nowych osiedli 
to długo oczekiwane udogod-
nienie, poprawa jakości życia – 
powiedział starosta. 

Jak dodał, jest to pierwsze 
w powiecie uroczyste zakończe-
nie inwestycji z udziałem Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
Łomżyńskie Starostwo otrzyma-

ło na 12 zadań dofinansowanie 
w wysokości 15,5 miliona zło-
tych, a w kolejnym przygotowa-
ło wnioski na przedsięwzięcia 
o wartości 20 mln.    

- Samorządy na takie wsparcie 
czekały od wielu, wielu lat. Dzię-
kuję parlamentarzystom, rządowi, 
wojewodzie za ten nowy instru-
ment i wsparcie, a marszałkowi 
za plany ważnych dla powiatu 
inwestycji drogowych – uzupełnił 
Lech Marek Szabłowski.

Do zamiany nieprzejezdnej 
po deszczach „gruntówki” w wy-
godny asfaltowy szlak dołożył się 
znacząco także samorząd gminy 
wiejskiej Łomża.

- Każda inwestycja zakoń-
czona powoduje, że możemy się 
z tymi budowami przemieszczać 
gdzie indziej. To, co stworzone, 
pozostanie. To droga nie tylko 
dla mieszkańców obu miejsco-
wości, ale dla całej Ziemi Łom-
żyńskiej – stwierdził wójt Piotr 
Kłys.

O szczegółach nowego szlaku 
mówił Krzysztof Święcki, dyrek-
tor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Łomży. Rozbudowa drogi po-
wiatowej nr 1948 B, czyli ulicy 
Młynarskiej w Konarzycach, była 
kontynuacją zadania rozpoczę-
tego w 2016 roku. Jej zamknięty 
właśnie etap kosztował blisko 1,7 
miliona złotych. Złożyły się na tę 
kwotę przeszło 753 tys. zł z Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
oraz niemal równe wkłady samo-
rządów powiatu łomżyńskiego 
(ponad 477,5 tys.) oraz gminy 
Łomża (463,5 tys.).

- Powstała droga o szerokości 
5,5 metra ze żwirowymi pobocza-
mi, przewidziana na obciążenie 
ruchem średnim, z nawierzchnią 
bitumiczną o grubości 12 centy-
metrów oraz m. in. zjazdami na 
posesje, odwodnieniem z drena-
żem francuskim, przebudowane 
zostały sieci teletechniczne – po-
informował dyrektor Krzysztof 
Święcki. 

Asfaltowy łącznik w gminie Łomża
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Meandry Losu – Powieść z nieznaną 
historią w tle, tom II, cz. 16Zenon 

Krajewski

„Meandry Losu” to cykl powieściowy o trud-
nej polskiej historii w I połowie XX wieku na 
wschodnim Mazowszu (Łomża i okoliczne po-
wiaty), w którym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, okupacji 
sowieckiej, a potem niemieckiej. Autorem jest 
Zenon Krajewski. W tym wydaniu Tygodnika 
Narew publikujemy odcinek 16 Tomu II, zatytu-
łowanego “Pod sowieckim butem”.

Z pokoju po kilku minu-
tach wyszedł lekarz, z zagad-
kową, marsową miną. Łyn 
spojrzał na niego pytającym 
wzrokiem.

- Nie jest dobrze – zwró-
cił się do gospodarza. – Ale 
też nie jest tragicznie – dodał 
szybko. – Ciąża jest zagrożona, 
ale można temu coś zaradzić. 
Chora musi leżeć. I to z no-
gami wyżej, niż głowa. Prze-
ważnie na wznak, ale musi pan 
zadbać, żeby nie miała odle-
żyn. Sam pan sobie ze wszyst-
kimi obowiązkami nie poradzi. 
Musi pan poprosić o pomoc 
którąś sąsiadkę. Czy to jasne?

- Tak – potwierdził Łyn 
energicznym ruchem głowy. – 
Sąsiadka już mi pomaga.

- To gdzie ona jest?
- Teraz u siebie w domu. 

Ma swoje dzieci i musi zadbać 
o nie. Ugotować obiad …

Lekarz z dezaprobatą 
energicznie pokręcił głową.

- To nie interes, że ktoś tu 
zajrzy i fiu, poleci do siebie. Tu 
trzeba kobiety na dłużej. Musi 
panu pomóc i przy dzieciach, 
i przy obiedzie, i przy żonie. 
Sam, człowieku, będziesz ją 
pielęgnował?

- Tak. Ją tak – potwierdził 
Łyn. 

- Nie – lekarz zdecydo-
wanie pokręcił głową. – Nie 
znasz się na tym. Nie umiesz. 
Każda pierwsza lepsza baba ze wsi zrobi to 
lepiej. To tyle. Poród, spodziewam się, na-
stąpi za trzy – cztery tygodnie. Obawiam 
się, że nie zdążę tu dotrzeć na czas. Macie 
tu kogoś we wsi do odbioru porodów?

- Tak – wtrącił się proboszcz, wstając 
i podchodząc do mężczyzn – i ja ją dobrze 
znam. Chodźmy do niej – pociągnął leka-
rza do wyjścia. Za nimi wyszedł Łyn, od-
prowadzając ich do bryczki.

- Bóg zapłać za wszystko. A właściwie 
to ile się panu należy – zapytał po chwili.

- Niech cię już o to, Michale, gło-
wa nie boli. To mój człowiek i ja się tym 
zajmę - odezwał się ksiądz, wsiadając do 
bryczki. – Wyjeżdżaj szybko – polecił 
kościelnemu, który natychmiast zawrócił 

i wyjechał z podwórka na drogę. Za nimi 
wyszedł Łyn i zamknął bramę. – A teraz 
zatrzymasz się przy tym ostatnim domku 
przed lasem. Nie wjeżdżaj na podwórko. 
Stań obok bramy. Zajdziemy tam z panem 
doktorem na chwilę.

Kościelny wstrzymał konie przed bra-
mą Budziszowej.

- Chodź, zajdziemy do tutejszej położ-

nej – zaproponował proboszcz przyjacie-
lowi, który bez słowa wykonał to polece-
nie. Pchnęli furtkę, przeszli kilka metrów 
i stanęli przed drzwiami domu. I bez za-
proszenia ksiądz nacisnął klamkę, wszedł 
do sieni, a potem krótko zapukał i nacisnął 
następną klamkę, nie czekając na zapro-
szenie. Za nim postępował krok w krok 
lekarz.

- Wszelki duch… – Budziszowa sie-
działa przy kuchni, podkładając drwa do 
paleniska, ale na widok proboszcza zerwa-
ła się na równe nogi, podchwytując dłoń 
księdza do pocałowania.

- Szczęść Boże – odezwał się ksiądz. 
– Przepraszamy za najście. Mamy jednak 
coś do obgadania. To lekarz – wskazał na 

swego towarzysza, któremu Teofila na-
tychmiast się ukłoniła – który przyjechał 
zbadać Łynową i teraz już wracamy do 
Miastkowa.

- To zapraszam do stołu – zaskoczona 
i onieśmielona wskazała ręką, aby usiedli – 
a ja przygotuję dobrą herbatę ziołową i coś 
jeszcze.

- Nie, nie. Nie mamy na to czasu – za-
protestował lekarz, obser-
wując uważnie gospodynię, 
aby w chwilę potem w ślad 
za księdzem przysiąść przy 
stole.

- Tak właśnie. To 
w takim razie proszę siąść 
z nami. Mamy kilka pytań – 
stwierdził proboszcz.

- Względem Łynowej? – 
spytała.

- Tak. To pani odbierała 
jej porody?

- Nikt tu poza mną tym 
się nie trudni.

- Czyli odbierała pani 
wszystkie pięć jej porodów – 
upewniał się lekarz.

- Tak – potwierdziła. – 
Dwa zakończyły się śmier-
cią dzieci. Trzy były udane. 
Ale po ostatnim, kiedy już 
sporo krwawiła, byłam zda-
nia, że ta dziewczyna nie 
powinna już więcej rodzić. 
Mówiłam to jej mężowi już 
w lecie. Jak widać nie słu-
chał – westchnęła.

- To czego spodziewa się 
pani teraz? – lekarz konty-
nuował indagowanie kobie-
ty, ksiądz milczał.

- Kłopotów – spojrzała 
na niego uważnie swoimi 
wielkimi błękitnymi ocza-
mi.  – To delikatna kobieta. 
Rodziła za dużo i za często, 
jak na jej posturę. Teraz będą 
kłopoty co się zowie.

- Tak pani przypuszcza? 
Czy to, czego ta kobieta doświadczyła 
przy poprzednim jej porodzie to nie był 
syndrom przedwczesnego odklejenia się 
łożyska? – spytał lekarz.

- Ja nie znam fachowych medycznych 
określeń, ale to krwawienie nie było zbyt 
duże. Obawiam się, że teraz może być go-
rzej.

- To właśnie jest to niebezpieczeństwo 
przy częstych ciążach, a skoro ta jest jej 
szóstą - zauważył doktor. – Mam prośbę, 
czy mogłaby pani roztoczyć nad nią opie-
kę. Im lepszą będzie miała, tym większa 
szansa, że wyjdzie z tego. Ja obawiam się, 
że nie zdążę tu na poród, więc w pani rę-
kach składam jej zdrowie. I może życie – 
dodał.

- No nie tylko w moich. Łyn rozma-
wiał z młodym lekarzem, który u mnie 
zaopatruje się w zioła i on obiecał pomóc. 
Ma przyjechać w połowie czerwca i po-
czekać na poród.

- Nic mi o tym nie mówił – zauważył 
proboszcz. 

- Widocznie zapomniał ze zdenerwo-
wania.

- Niech pani mu powie, żeby trzymał 
przygotowany dobrze wytrawiony nóż 
chirurgiczny, bo może być niezbędny – 
poradził doktor. 

- Mam nadzieję, że będzie miał ze 
sobą, bo żadnej informacji nie jestem 
w stanie mu przekazać – kobieta bezradnie 
rozłożyła ręce.

- No trudno. Ja gdybym miał szansę 
zdążyć, z pewnością bym przyjechał. Zro-
biłbym to dla księdza proboszcza – od-
wrócił się do przyjaciela. – Obawiam się, 
że jednak nie dam rady, bo z Łomży to 
kawał drogi.

- Zobaczymy – poklepał go ksiądz 
po ramieniu. – My zatem mamy do pani 
ogromną prośbę. Wiem, że jest pani wdo-
wą, żyje tutaj samotnie. A z kolei Micha-
łowi jest teraz straszliwie ciężko. On po-
trzebuje pomocy nieustannej. I do dzieci, 
i do żony, i do domu.

- Ja nie mogę mu pomóc – Budziszowa 
odpowiedziała cicho, spuszczając wzrok.

- A to dlaczego?
- Bo tego nie życzy sobie jego żona.
- Fanaberie. Babskie fanaberie – wy-

buchł proboszcz. – Niech Budziszowa na 
to nie patrzy. Oni wszyscy pilnie potrze-
bują pomocy.

- Tak, ona musi leżeć – wtrącił lekarz. 
– Bez fachowej opieki porobią się jej od-
leżyny. 

- Więc jak będzie? – ksiądz nalegał. – 
Przeproście się, jak macie coś do siebie, bo 
oni wszyscy, te dzieci, Michał i ona wresz-
cie, muszą mieć pomoc. Nie sołtysowej, 
która wpadnie na pół godziny, ale na wiele 
godzin dziennie – popatrzył na nią z nie-
mą prośbą w oczach.

Budziszowa milczała przeskakując 
wzrokiem z jednego mężczyzny na dru-
giego. Obaj czekali na jej decyzję.

- No dobrze – zgodziła się w końcu. 
– Sama pierwsza wyciągnę do niej rękę 
i przeproszę ją. Może wreszcie zgodzi się, 
żebym pomogła jej samej i jej dzieciom. 

- No, to rozumiem – ucieszył się pro-
boszcz, natychmiast wstając od stołu.

- Ale gdy się nie zgodzi, nic nie będę 
mogła zrobić – zastrzegła Budziszowa.

- W pani zdolności przekonywania 
leży cała nadzieja dla tego Łyna – zauwa-
żył lekarz, wychodząc. 

Budziszowa odprowadziła ich do furt-
ki, pożegnała i poczekała aż ruszą w kie-
runku Miastkowa. Było już znacznie po 
drugiej. 
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zebrała  do tej pory ponad 1 miliard 
złotych na najwyższej klasy sprzęt 
medyczny. A to wszystko dzięki lu-
dziom dobrej woli! 

To dzięki nim, Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy jest 
w stanie podnosić poziom pol-
skiej medycyny dziecięcej i spra-
wiać, by każde nowo narodzone 

dziecko, mogło skorzystać ze 
sprzętu, który - o czym nie moż-
na zapominać - nie tylko ratuje 
życie, ale także służy do diagno-
styki czy badań przesiewowych. 

Finał WOŚP to jednodniowa 
zbiórka publiczna, organizowana 
przez Fundację Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy.  28. Finał 
WOŚP odbędzie się 12 stycznia 

2020 roku. 
- Za każde wsparcie bardzo 

dziękujemy! Ale nie przestajemy 
grać! Ruszamy z organizacją 28. 
Finału WOŚP w Łomży i za-
praszamy wszystkich do wspól-
nego grania -  zaprasza Monika 
Orłowska-Laskowska - szefowa 
sztabu WOŚP Łomża!

  W tym roku środki będą 

zbierane na zakup najnowo-
cześniejszych urządzeń dla ra-
towania życia i zdrowia dzieci 
potrzebujących różnego rodzaju 
operacji. Chirurdzy wszystkich 
specjalności dzień i noc w całej 
Polsce ratują życie tych dzie-
ci. Dlatego WOŚP skupia się 
przede wszystkim na takich dzie-
dzinach medycyny dziecięcej jak 
chirurgia ogólna, kardiochirurgia 
czy neurochirurgia. Aby opera-
cje były skuteczne i bezpieczne 
i aby jak najmniej było powi-
kłań, a wyniki wczesne i odległe 
nie różniły się od najlepszych na 
świecie, potrzebne są najnowo-
cześniejsze i bardzo kosztowne 
urządzenia medyczne. Stanowią 
one niezbędne wyposażenie sal 
operacyjnych, oddziałów inten-
sywnej terapii pooperacyjnej, czy 
zakładów diagnostyki obrazowej. 
Należą do nich: lampy operacyj-
ne, stoły operacyjne, diatermie, 
aparaty do znieczulenia, sprzęt 
monitorujący, urządzenia tele-
transmisyjne, aparaty RTG z ra-
mieniem C, oraz zestawy endo-
skopowe.

Cel Finału obejmuje także 
zakup wyposażenia dla oddzia-
łów intensywnej terapii poope-
racyjnej. W ich przypadku pla-

nowane są zakupy 
inkubatorów, moni-
torów, respiratorów, 
a także strzykawek 
a u t o m a t y c z n y c h 
i objętościowych. Po-
nadto, zarówno dla 
sal operacyjnych jak 
i oddziałów poopera-

cyjnych, niezbędne będą zakupy 
ultrasonografów i echokardio-
grafów.

Zostań Wolontariuszem 
łomżyńskiego finału! Rejestracja 
Wolontariuszy już trwa!  Zgło-
szenia zbierane są do 10 grudnia, 
a liczba miejsc jest ograniczona. 
Nie czekaj! Dołącz do WOŚP 
już dziś.  Formularz zgłoszenio-
wy:

http://www.emclat.pl/formu-
larz-zgloszeniowy-wolontariu-
sza/

 - A jeśli nie chcesz być wo-
lontariuszem, a masz jakikolwiek 
talent to zagraj z nami podczas 
28. Finału WOŚP w Łomży - 
zaprasza szefowa łomżyńskiego 
sztabu. Zapraszamy wszystkich 
artystów: małych i dużych! Na-
sza scena jest dla Was dostępna. 
Zgłoś się i stwórz z nami najlep-
szy finał – przekonuje Monika.

Formularz zgłoszeniowy:   
http://www.emclat.pl/zagraj-z-
-nami/

- Zapraszamy firmy, insty-
tucje oraz osoby prywatne do 
współtworzenia z nami 28. Łom-
żyńskiego Finału WOŚP! Z wia-
trem w żaglach mierzymy wyso-
ko -  zachęca Monika Orłowska 
- Laskowska. 

Studenci PWSIiP 
rejestrują 

Są zdolni, ambitni, pomimo codziennych obo-
wiązków znajdują czas na niesienie dobra – tacy 
są żacy, którzy tworzą ogólnopolską społeczność 
HELPERS’ GENERATION. W ich gronie są studenci 
Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży, którzy od 2013 roku reje-
strują potencjalnych dawców szpiku kostnego. 

Od 2. do 8. grudnia w całym kraju, 
w tym w PWSIiP (ul. Akademicka 1, ul. 
Akademicka 14, Dom Studenta "Rubi-
kon" przy ulicy Wiejskiej 16A), będzie 
prowadzona akcja rejestracji do bazy Fun-
dacji DKMS. 

W ubiegłorocznej, zimowej edycji pro-
jektu HELPERS’ GENERATION udział 
wzięło 40 uczelni, na których 70 studenc-
kich liderów koordynowało akcje rejestra-
cji. Efekt? Do bazy Dawców szpiku Fun-
dacji DKMS dołączyły 5 662 osoby. Do 
tegorocznej, XI edycji projektu zgłosiło się 
aż 57 uczelni z całego kraju, wyłoniono 92 
studenckich liderów, którzy razem z wo-
lontariuszami od 2. do 8. grudnia przepro-
wadzą rejestrację potencjalnych dawców 
szpiku.

Jedną z liderek tegorocznej edycji 
HELPERS’ GENERATION jest Julia 
Mastalerz, studenta pierwszego roku Fi-

lologii angielskiej w Państwowej Wyższej 
Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży.

– Moja współpraca z Fundacją zaczę-
ła się w dniu 18. urodzin, kiedy wysłałam 
pakiet rejestracyjny. Już wtedy wiedzia-
łam, że chcę pomóc chorym pacjen-
tom. W swoim liceum zorganizowałam 
akcję "Komórkomania", która spotkała 
się z bardzo przyjaznym odbiorem. Już 
w pierwszym tygodniu studiów wysła-
łam zgłoszenie do Helpers' Generation. 
Chcę szerzyć ideę dawstwa komórek 

macierzystych i szpi-
ku, ponieważ ludzie 
na świecie powinni so-
bie pomagać. Liczę, że 
dzięki tej akcji kolejni 
chorzy znajdą swojego 
"bliźniaka genetyczne-
go" i będą cieszyć się 
zdrowiem przez wiele 
lat – mówi Julia Masta-
lerz z PWSIiP. – Mam 
cichą nadzieję, że mój 
"bliźniak genetyczny" 
będzie zdrowy, ale pra-
gnę go zapewnić, że 
jeżeli zajdzie taka po-
trzeba może na mnie 
liczyć, kimkolwiek jest 
i z skądkolwiek pocho-

dzi – dodaje studentka .
Potencjalnym Dawcą szpiku może zo-

stać każdy ogólnie zdrowy człowiek, po-
między 18. a 55. rokiem życia, który waży 
nie mniej niż 50 kg, ale też nie zmaga się 
z otyłością. Wystarczy przyjść na organi-
zowaną przez studentów akcję na uczelni, 
wypełnić formularz rejestracyjny, pobrać 
samodzielny wymaz z wewnętrznej strony 
policzka – za pomocą specjalnej pałecz-
ki  –  i oddać gotowy pakiet osobie, która 
przeprowadza rejestrację. 

– Projekt HELPERS’ GENERA-

TION to realna pomoc dla chorych na 
nowotwory krwi, co potwierdzają sta-
tystyki. Dzięki działaniom studentów 
z całego kraju, na przestrzeni ostatnich 
6 lat, 750 osób dało szansę na życie tym, 
dla których przeszczepienie było często 
jedyną nadzieją. To jest akcja, którą or-
ganizujemy lokalnie, w Polsce, ale pro-
jekt ma wydźwięk globalny. Wśród osób, 
które otrzymały szpik lub krwiotwórcze 
komórki macierzyste od Dawcy zareje-
strowanego w ramach HELPERS’ GE-
NERATION, byli nie tylko Pacjenci 
z Polski, ale i USA, Australii, Holandii 
czy Wielkiej Brytanii. To pokazuje, jak 
duży zasięg ma ten projekt i jak wielką 
moc – studenci – mówi Alicja Cichoń-
ska, koordynatorka Projektu HELPERS’ 
GENERATION z Fundacji DKMS.   

Studencki projekt prowadzony od 
2013 roku przez Fundację DKMS to nie 
tylko pomoc dla chorych, którzy potrze-
bują przeszczepienia szpiku, ale i szansa 
dla młodych ludzi na zdobycie cennych 
umiejętności. Studenccy liderzy uczą się 
zarządzania zespołem, organizowania 
wydarzeń,  współpracy z organizacją po-
żytku publicznego. 

Żacy z PWSIiP od 2013 roku zare-
jestrowali w bazie potencjalnych dawców 
szpiku ponad 600 osób, z czego 7 osób od-
dało szpik kostny. 

Sztab WOŚP Łomża zaprasza do współpracy



21reklama BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44

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

Hydraul ik , 
I n s t a l a c j e 
s a n i t a r -
ne i C.O. montaż kotłowni, grzejników, 
ogrzewanie podłogowe, przeróbki, od-
kurzacze centralne, pompy ciepła C.W.U. 
Tel. 668 645 922. 

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

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

Usługi hydrauliczne PLUMBER  Sobociń-

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

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

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

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

USŁUGI RTV-AGD

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

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

Serwis komputerowy 
i RTV, sprzedaż sprzę-
tu 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  9 ha łąki okolice Łomży + 16 ton 
żyta. Tel. 512 807 562.

Sprzedam dom w Łomży 130 m2, wol-
nostojący przy ul. Jasnej lub zamienię na 
mieszkanie do 60 m2. Tel. 889 872 801.

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

Okazja ! Oddam za 2 litry miodu 4 ule 
korpusowe nadstawne, ocieplana z ram-
kami. Stan bdb. Tel. 862 162 084.

Sprzedam nową n gwarancji glebogry-
zarkę 4KM za 80% ceny nowej. 
Tel. 862 162 084

Poznam dziewczynę do 35 lat. T. 573 017 
426

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

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

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

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

Las 3,33 ha, mieszany. Gmina Łomża
Tel. 604 128 382

Sprzedam sypialnię: łóżko 160 x 200 + ma-
terac, dwie szafki nocne, komoda i szafa 
4-drzwiowa - środkowe drzwi lustra. Kolor 
jasny orzech. Tel. 782 272 872

Sprzedam garaż murowany, ul. Dmowskie-
go 43. Tel.695 047 333

Garaż murowany sprzedam, ul. Dmowskie-
go 43. Tel. 695 047 333.

41 letni kawaler z własnym mieszkaniem 
pozna Panią do lat 37, może być z dziec-
kiem. 18:19 Tel. 515 684 395

Sprzedam 4.5 ha lasu sosnowego w gm.
Śniadowo oraz 2.5 ha lasu w Balikach gm.
Nowogród. Kupię gruntu po wyciętym le-
sie. Tel. 600 588 666.

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

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

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

ul. Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

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

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

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

Sprzątanie w Łomży. Tel. 604 799 732.

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

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

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

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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Akademiczki zakończyły 
pierwszą rundę

Niespodzianki nie było. Zespół KU AZS PWSIP METAL-TECHNIK Łomża spotka-
niem z KTS Enea Siarka Tarnobrzeg zakończył pierwszą fazę swoich bojów 
w ekstraklasie tenisa stołowego kobiet. Akademiczki walczyły dzielnie, ale ry-
walki to w tej chwili zdecydowany lider tabeli i udowodniły to w łomżyńskiej 
hali Olimpijczyków Polskich. 

Mecz KU AZS PWSIP METAL-TECHNIK Łomża - KTS 
Enea Siarka Tarnobrzeg zakończył się wynikiem 0:3. Jedynego seta 
urwała rywalkom Maja Miklaszewska w pojedynku z Agatą Za-
krzewską. Po 0:3 uległy swoim rywalkom Anna Monika Zielińska 
(z Wu Yue) oraz Aleksandra Jarkowska (z Viktorią Pavlovich).

W ten sposób łomżyński zespół znalazł się na 8 miejscu wśród 
10 zespołów (pozostał do rozegrania jeszcze jeden mecz, który może 
wprowadzić pewną korektę), z dorobkiem 7 punktów (2 wygrane i 7 
porażek).       

Podczas Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w biegach przełajowych, które 
zostały rozegnane w Kartuzach, Rafał 
Pogorzelski (LŁKS „PREFBET ŚNIADO-
WO” ŁOMŻA) zajął czwarte miejsce 
przegrywając medal na ostatnim 
okrążeniu. 

Jak informuje Andrzej Ko-
rytkowski, prezes i szkolenio-
wiec „Prefbetu”, dystans liczył 

osiem 1000 metrowych pętli 
o bardzo zróżnicowanym profilu 
crossowym.  - Trasa była ciężka 
z licznymi zbiegami i mocnymi 
podbiegami, przez co nie było 
mowy o przypadkowości, bo gór-
ki bardzo weryfikowały formę  
i przygotowanie zawodników. Jak 
tylko zobaczyliśmy trasę, to się 
ucieszyliśmy bo na bardzo po-

dobnych górkach trenowaliśmy 
w Starej Łomży nad rzeką. Rafał 
zajął czwarte miejsce ocierając 
się o podium, jednak tym razem 
nie jest to miejsce „najgorsze” 
dla sportowca, bo przed naszym 
zawodnikiem byli tylko trzej 
biegacze o 2 lata starsi i miej-
my nadzieję, że za rok będzie 
duża szansa na medal. Sukces 

jest tym większy, że Rafał w tym 
roku wrócił po ciężkiej kontuzji 
pęknięcia kości i jest to jego naj-
lepszy tegoroczny występ. Nasz 
lekkoatleta na początku biegł na 
6-7ym miejscu sukcesywnie się 
przesuwając do przodu, po sze-
ściu kilometrach jak sam mówi 
sądził, że będzie medal, jednak 
na ostatnim okrążeniu miejscowy 
zawodnik zachował więcej siły 
i wywalczył trzecią lokatę relacjo-
nuje Andrzej Korytkowski.

Rafał Pogorzelski  to pię-
ciokrotny medalista mistrzostw 
Polski, 6. zawodnik Mistrzostw 
Europy Juniorów młodszych 

i członek zaplecza kadry naro-
dowej. Rafał to absolwent Li-
ceum Mistrzostwa Sportowego 
w Łomży i student II roku robo-
tyki w Łomżyńskim PWSIiP.
1.Boratyński Dariusz  (rocznik 97, KS 
AZS AWF WROCŁAW) - 26.09
2.Kaczor Mateusz (97, RLTL ZTE RA-
DOM)  -  26.38
3.Serkowski Wojciech (97, GKS 
ŻUKOWO) -  27.01
4.Pogorzelski Rafał  (99, „PREFBET 
ŚNIADOWO” ŁOMŻA) - 27.10
5. Mutwil Oliwier (99, CKS BUDOW-
LANI CZĘSTOCHOWA) - 27.12
6. Żygenda Krzysztof  (97, LKS ZO-
RZA GDYNIA)  - 27.51

Zawodnicy z 18 krajów w Skórce pod 
Siedlcami w miniony weekend zma-
gali się w zawodach XPC World Cup 
2019 w trójboju siłowym. Jednym 
z tych, którzy reprezentowali Polskę, 
i to z dużym sukcesem, był łomżyniak 
- Paweł Gębusiak. 

Paweł Gębusiak brał udział 
w konkurencji Single Lift – De-
adlift (martwy ciąg) i nie miał 
sobie równych. Zdobył dwa złote 
medale – jeden w klasyfikacji pa-
raolimpijskiej, a drugi w klasyfi-
kacji ogólnej do 82,5 kg. Warto 
zaznaczyć, iż łomżyński Powerli-
fter cierpi na dziecięce porażenie 
mózgowe. Mimo to nie odpusz-
cza w drodze po marzenia, a jego 
wyniki zawstydzają osoby pełno-
sprawne. 

Paweł Gębusiak na zawo-
dach podchodził do sztangi trzy-
krotnie i wszystkie próby zosta-
ły uznane jednogłośnie przez 
wszystkich sędziów. Zaliczył ko-
lejno: 140 kg, 155 kg i 162,5 kg, 
co jest jego rekordem życiowym. 

Udział  w XPC World Cup 
2019 był debiutem 31-latka 
w tego typu zawodach. Do tej 
pory startował w zawodach kul-
turystycznych, w których w 2018 
roku zdobył tytuł Mistrza Polski. 

W jesiennej rundzie rozgrywek barwy łomżyńskiego zespołu reprezentowały 
najczęściej (od lewej): Aleksandra Jarkowska, Anna Monika Zielińska, Weronika 
Łuba-Arnista (zagrała tylko raz), Liu Luqi i Maja Miklaszewska

„Złoty” Paweł Gębusiak 

Rafał Pogorzelski blisko podium
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ZBIGNIEW JAKACKI
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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

Stanisław Chaberek nie chce zdradzić 
sekretu jak udało mu się nakłonić 
tyle kobiet do noszenia jednakowych 
strojów. Ale ogólną zasadę wyznaje: 
"Trzeba umieć postępować z pania-
mi". Ale jak się ma w domu żonę, trzy 
córki, dwie suczki i samochód o "imie-
niu" Octavia to można nabrać wpra-
wy. Takie doświadczenie przydaje się, 
bo w Gminnym Klubie Sportowym 
Forty Piątnica, którego jest preze-
sem, czeka jeszcze około 80 kopiących 
piłkę pań w wieku od 6 do 46 lat. Że 
nie doliczymy już pani wiceprezes 
Anety Lewandowskiej, pani trenerki 
Karoliny Chaberek i wielkiej grupy 
mam zawodniczek.

- Jestem bardzo dumna z cór-
ki, która w dodatku zrobiła ze 
mnie fana piłki nożnej. Znako-
micie też godzi sport z nauką. 
Kinga zaczynała pięć lat temu  
jako dwunastolatka, teraz 
jest już w zespole seniorek. 
Ale "piłkarskie" nazwisko 
zobowiązuje - powiedziała 
z uśmiechem Aneta Le-
wandowska.    

Równowagi w Fortach 
zbytniej nie ma, bo mę-
ska twarz klubu to zaled-
wie jedna grupa chłopców 
(około 20), prezes Sta-
nisław Chaberek, dwóch 
trenerów Dariusz Kossa-
kowski i Maciej Tarnacki. 
Chociaż jest także grupa 
zaangażowanych ojców i przy-
jaciół Fortów: wójt gminy Artur 
Wierzbowski (też kiedyś był tre-
nerem w klubie), starosta Lech 
Marek Szabłowski, wicemarsza-
łek Marek Olbryś, prezes Pod-
laskiego Związku Piłki Nożnej 
Sławomir Kopczewski.

- To był udany rok - mówił 
Stanisław Chaberek podczas 
spotkania podsumowującego 17. 
rok działalności GKS Forty Piąt-
nica. - Za nasz największy sukces 
uważam to, że skupiamy około 80 
dziewcząt i 20 chłopców. W tak 
niewielkiej miejscowości to bar-
dzo dobre osiągnięcie. Jeśli cho-
dzi o wyniki sportowe, to znako-
mita postawa naszej seniorskiej 
drużyny dziewcząt czy raczej  

pań  w trzeciej lidze warmińsko 
- mazurskiej. Prowadzimy w niej 
zdecydowanie i mam nadzieję, że 
czekają nas baraże o wejście do 
drugiej ligi. Trampkarki awan-
sowały do makroregionalnej ligi 

centralnej. Na wiosnę rozpoczy-
nają rozgrywki z udziałem ze-
społów z czterech województw. 
Młodziczki, żaczki i orliczki są 
na czołowych miejscach w ligach 
wojewódzkich.

Jak dodaje prezes, zawodnicz-
ki mają od 6 do 46 lat.

- Gabrysie Piszczatowska  ma 
46 lat i jest najstarszą czynną za-
wodniczka w Polsce. Oczywiście 
jej córka też gra u nas - z dumą 
podkreślił Stanisław Chaberek 

Wśród gości spotkania finali-
zującego rok Fortów nie zabrakło 
prezesa Podlaskiego ZPN Sła-
womira Kopczewskiego.

- Piłka nożna kobiet napraw-
dę pokonuje kolejne szczeble. 
Z radością mogę powiedzieć, że 

coraz więcej dziewcząt garnie 
się do tego sportu, a na wyniki 
tej pracy trzeba jeszcze trochę. 
Rzeczy wielkie są wykonywa-
ne przez takie kluby jak  Forty 
Piątnica. Wspierałem i będę go 

wspierał nadal. Podlaska 
piłka to nie tylko  profesjo-
nalne kluby jak Jagiellonia 
czy Wigry Suwałki, ale też 
zaangażowanie i  inicjaty-
wy w małych ośrodkach. 
Rolą Podlaskiego ZPN jest 
żeby tym klubom pomagać 
- stwierdził.

Własnego, barwnego,  
podsumowania pracy doko-
nali trenerzy Fortów. Maciej 
Tarnacki podkreślił otrzy-
manie Brązowej Gwiazdy, 
czyli certyfikatu PZPN dla 

klubu za spełnienie wszelkich 
wymaganych kryteriów organi-
zacyjnych i szkoleniowych. Da-
riusz Kossakowski mówił o wy-
zwaniu, jakim było dla niego po 
30 latach "pracy z facetami" 
przestawienie się na szkolenie 
drużyny kobiecej. Że się udało, 
potwierdzają wyniki. Jego zespół 
to zdecydowany lider trzeciej ligi 
warmińsko - mazurskiej seniorek 
(w podlaskim nie byłoby z kim 
grać), który wygrał wszystkie 
mecze, strzelił 35 bramek, a stra-
cił tylko 2 (z karnego i wolnego).

- W Pucharze Polski przegra-
łyśmy... No właśnie, już się chyba 
przyzwyczaiłem... Przegraliśmy 
minimalnie i wiemy jakie wnio-
ski z tego wyciągnąć - rozbawił 

uczestników spotkania Dariusz 
Kossakowski.       

Karolina Chaberek wprowa-
dza do klubu najmłodsze dziew-
czynki i stosuje zasadę jak jej 
koledzy szkoleniowcy: nie chodzi 
o wynik. 

- Nie ma u nas żadnej presji 
- podkreśliła.  - Chcemy wyrobić 
w naszych młodych zawodnikach 
cechy charakteru, które przyda-
dzą im się w całym życiu,  uczy-
my ich fair play na boisku i poza 
nim. Serdecznie dziękujemy za 
wielki wkład rodziców i za za-
ufanie, z jakim powierzają dzieci 
pod nasza opiekę.

Z gratulacjami, życzeniami 
i... prezentami zwrócili się  do 
sportowców Fortów także wice-
starosta Maria Dziekońska i wójt 
Artur Wierzbowski, czyli repre-
zentanci samorządów bardzo 
mocno wspierających klub. Po-
zostali główni partnerzy to OSM 
Piątnica i Hexa Bank. 

Maria Dziekońska przekazała 
zebranym treść listu od wicemar-
szałka Marka Olbrysia z podkre-
śleniem roli sportu jako "szkoły 
życia" oraz wyrazami uznania za 
starania całego środowiska Piąt-
nicy w tej dziedzinie.

- Myślę, że klub ma duża 
szczęście do zaangażowanych 
ludzi: sportowców, ale też spo-
łeczników - dodała Maria Dzie-
końska.

Wójt Artur Wierzbowski 
przypomniał, że jako nauczyciel 
wychowania fizycznego miał 

w przeszłości bliskie związki 
z klubem jako szkoleniowiec. 
Przyznał też, że "chlubą gminy są 
dziewczyny" i zdaje sobie spra-
wę z konieczności zwiększania 
nakładów na Forty, zwłaszcza 
gdyby udało się seniorkom awan-
sować do drugiej ligi.

- Prezes Stanisław Chaberek 
mi nie da zapomnieć - powie-
dział z uśmiechem.

A jakie życzenia na kolejny 
rok ma prezes?

- Abyśmy dotrwali w tak licz-
nym gronie do następnej edycji 
rozgrywek.  Przychylności na-
szych sponsorów i wszystkich 
ludzi dobrej woli. Musimy prosić 
o większe wsparcie żeby utrzy-
mać poziom szkolenia. Proszę 
też dyrekcje szkół i nauczycieli 
o wyrozumiałość dla zawodni-
czek i zawodników, szczególnie 
w poniedziałki. Przecież repre-
zentują nas wszystkich - powie-
dział Stanisław Chaberek, prezes 
GKS Forty Piątnica.        

Forty Piątnica,  
czyli piękniejsza twarz piłki nożnej    

Prezes GKS Forty Piątnica Stanisław 
Chaberek
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Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. 
zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 
z późn. zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek 
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego reprezentowanego przez 
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 22 listopada 2019 
r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 
nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. nr 668 – 
odcinek długości 2957,33mb”, gm. Jedwabne pow. łomżyński, 
woj. podlaskie.  

Zakres inwestycji obejmuje między innymi:  

- budowę przepustów pod zjazdami i koroną drogi, 

- usunięcie kolizji linii sieci telekomunikacyjnej, 

- budowę nowej konstrukcji jezdni, 

- budowę i przebudowę zjazdów o nawierzchni bitumicznej 
i z kruszywa.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach 
ewidencyjnych:

a) istniejącego pasa drogowego: 

−	 52/1 obręb 0005 Bronaki Pietrasze, jednostka ewidencyjna 
200701_5 Jedwabne;

−	 116/1 i 124 obręb 0004 Bronaki Olki; jednostka ewidencyjna 
200701_5 Jedwabne;

−	 53/2, 55/1, 55/2 i 52 obręb 0012 Janczewko; jednostka 
ewidencyjna 200701_5 Jedwabne;

b) do czasowego zajęcia (poza pasem drogowym):

−	53/1 obręb 0012 Janczewko; jednostka ewidencyjna 
200701_5 Jedwabne;

wraz z zatwierdzeniem  podziału nieruchomości (nr 
działki po podziale oznaczony tłustym drukiem do wykupu – 
przeznaczone są pod projektowaną drogę): 

obręb ewidencyjny 0012 Janczewko, jednostka ewidencyjna 
200701_5 Jedwabne:

−	działka 5/1 dzielona na działki: 5/9 o pow. 0,0135ha (do 
wykupu), 5/10 o pow. 1,64ha,

−	działka 5/3 dzielona na działki: 5/11 o pow. 0,0117ha (do 
wykupu), 5/12 o pow. 0,93ha,

−	działka 5/4 dzielona na działki: 5/13 o pow. 0,0260ha (do 
wykupu), 5/14 o pow. 2,56ha,

−	działka 5/5 dzielona na działki: 5/15 o pow. 0,0101ha (do 
wykupu), 5/16 o pow. 1,12ha,

−	działka 5/6 dzielona na działki: 5/17 o pow. 0,0098ha (do 
wykupu), 5/18 o pow. 1,07ha,

−	działka 5/8 dzielona na działki: 5/19 o pow. 0,0109ha (do 
wykupu), 5/20 o pow. 0,60ha,

−	działka 6 dzielona na działki: 6/1 o pow. 0,0172ha (do 
wykupu), 6/2 o pow. 2,52ha,

−	działka 7/2 dzielona na działki: 7/3 o pow. 0,0084ha (do 
wykupu), 7/4 o pow. 0,48ha,

−	działka 8/1 dzielona na działki: 8/11 o pow. 0,0140ha (do 
wykupu), 8/12 o pow. 2,32ha,

−	działka 8/2 dzielona na działki: 8/13 o pow. 0,0116ha (do 
wykupu), 8/14 o pow. 1,59ha,

−	działka 8/5 dzielona na działki: 8/15 o pow. 0,0089ha (do 
wykupu), 8/16 o pow. 1,21ha,

−	działka 8/6 dzielona na działki: 8/17 o pow. 0,0127ha (do 
wykupu), 8/18 o pow. 2,18ha, 

−	działka 8/7 dzielona na działki: 8/19 o pow. 0,0301ha (do 
wykupu), 8/20 o pow. 4,28ha,

−	działka 8/8 dzielona na działki: 8/21 o pow. 0,0148ha (do 
wykupu), 8/22 o pow. 1,72ha,

−	działka 9/1 dzielona na działki: 9/3 o pow. 0,0103ha (do 
wykupu), 9/4 o pow. 1,11ha,

−	działka 9/2 dzielona na działki: 9/5 o pow. 0,0158ha (do 
wykupu), 9/6 o pow. 2,08ha,

−	działka 10/1 dzielona na działki: 10/11 o pow. 0,0057ha (do 
wykupu), 10/12 o pow. 0,72ha,

−	działka 10/2 dzielona na działki: 10/13 o pow. 0,0056ha (do 
wykupu), 10/14 o pow. 0,78ha,

−	działka 10/3 dzielona na działki: 10/15 o pow. 0,0054ha (do 
wykupu), 10/16 o pow. 0,87ha,

−	działka 10/4 dzielona na działki: 10/17 o pow. 0,0032ha (do 
wykupu), 10/18 o pow. 1,10ha,

−	działka 10/5 dzielona na działki: 10/19 o pow. 0,0111ha (do 
wykupu), 10/20 o pow. 1,22ha,

−	działka 10/6 dzielona na działki: 10/21 o pow. 0,0040ha (do 
wykupu), 10/22 o pow. 0,39ha,

−	działka 10/7 dzielona na działki: 10/23 o pow. 0,0044ha (do 
wykupu), 10/24 o pow. 0,41ha,

−	działka 10/8 dzielona na działki: 10/25 o pow. 0,0069ha (do 
wykupu), 10/26 o pow. 0,39ha,

−	działka 10/9 dzielona na działki: 10/27 o pow. 0,0110ha (do 
wykupu), 10/28 o pow. 0,38ha,

−	działka 10/10 dzielona na: 10/29 o pow. 0,0023ha (do 
wykupu), 10/30 o pow. 0,34ha,

−	działka 11 dzielona na: 11/1 o pow. 0,0073 (do wykupu), 
11/2 o pow. 0,64ha, 

−	działka 12/1 dzielona na: 12/8 o pow. 0,0227 (do wykupu), 
12/9 o pow. 1,85ha, 

−	działka 12/5 dzielona na: 12/10 o pow. 0,0095 (do wykupu), 
12/11 o pow. 0,06ha, 

−	działka 12/7 dzielona na: 12/12 o pow. 0,0050 (do wykupu), 
12/13 o pow. 3,55ha, 

−	działka 13 dzielona na: 13/1 o pow. 0,0309 (do wykupu), 
13/2 o pow. 4,30ha,

−	działka 14/1 dzielona na: 14/4 o pow. 0,0034 (do wykupu), 
14/5 o pow. 0,56ha, 

−	działka 14/2 dzielona na: 14/6 o pow. 0,0073 (do wykupu), 
14/7 o pow. 1,73ha,

−	działka 14/3 dzielona na: 14/8 o pow. 0,0084 (do wykupu), 
14/9 o pow. 1,74ha,

−	działka 33/3 dzielona na: 33/19 o pow. 0,0231 (do wykupu), 
33/20 o pow. 3,33ha, 

−	działka 35/5 dzielona na: 35/7 o pow. 0,0005 (do wykupu), 
35/8 o pow. 0,20ha, 

−	działka 35/6 dzielona na: 35/9 o pow. 0,0009 (do wykupu), 
35/10 o pow. 0,21ha, 

−	działka 37/3 dzielona na: 37/4 o pow. 0,0064 (do wykupu), 
37/5 o pow. 0,05ha, 

−	działka 39/2 dzielona na: 39/4 o pow. 0,0274 (do wykupu), 
39/5 o pow. 0,16ha, 

−	działka 39/3 dzielona na: 39/6 o pow. 0,0215 (do wykupu), 
39/7 o pow. 0,04ha, 

−	działka 40/5 dzielona na: 40/9 o pow. 0,0090 (do wykupu), 
40/10 o pow. 0,09ha, 40/13 o pow. 0,0020ha (do wykupu),

−	działka 40/7 dzielona na: 40/11 o pow. 0,0007 (do wykupu), 
40/12 o pow. 0,05ha,

−	działka 41/2 dzielona na: 41/4 o pow. 0,0045 (do wykupu), 
41/5 o pow. 0,11ha, 

−	działka 42/2 dzielona na: 42/6 o pow. 0,0012 (do wykupu), 
42/7 o pow. 0,08ha, 

−	działka 43/1 dzielona na: 43/3 o pow. 0,0080 (do wykupu), 
43/4 o pow. 0,36ha, 

−	działka 44/3 dzielona na: 44/4 o pow. 0,0127 (do wykupu), 
44/5 o pow. 0,17ha, 

−	działka 47 dzielona na: 47/1 o pow. 0,0156 (do wykupu), 
47/2 o pow. 0,23ha,

−	działka 58 dzielona na: 58/1 o pow. 0,0020 (do wykupu), 
58/2 o pow. 0,13ha, 

−	działka 59/3 dzielona na: 59/4 o pow. 0,0029 (do wykupu), 
59/5 o pow. 0,2543ha, 59/6 o pow. 0,0348ha, 

obręb ewidencyjny 0004 Bronaki - Olki, jednostka 
ewidencyjna 200701_5 Jedwabne:
−	działka 14/2 dzielona na: 14/3 o pow. 0,0103ha (do wykupu), 

14/4 o pow. 1,79ha,
−	działka 15/2 dzielona na: 15/3 o pow. 0,0009ha (do wykupu), 

15/4 o pow. 1,39ha,
−	działka 16/2 dzielona na: 16/3 o pow. 0,0086ha (do wykupu), 

16/4  o pow. 0,54ha,
−	działka 18 dzielona na: 18/1 o pow. 0,0153ha (do wykupu), 

18/2 o pow. 0,57ha,
−	działka 19 dzielona na: 19/1 o pow. 0,0138ha (do wykupu), 

19/2 o pow. 0,30ha,
−	działka 20 dzielona na: 20/1 o pow. 0,0990ha (do wykupu), 

20/2 o pow. 0,21ha,
−	działka 21 dzielona na: 21/1 o pow. 0,0136ha (do wykupu), 

21/2 o pow. 0,23ha,
−	działka 40/1 dzielona na: 40/6 o pow. 0,0668ha (do wykupu), 

40/7 o pow. 4,27ha
−	działka 41/2 dzielona na: 41/3 o pow. 0,2488ha (do wykupu), 

41/4 o pow. 7,20ha,
−	działka 42 dzielona na: 42/1 o pow. 0,0332ha (do wykupu), 

42/2 o pow. 0,0196ha (do wykupu), 42/3 o pow. 8,29ha,
−	działka 45 dzielona na: 45/1 o pow. 0,0150ha (do wykupu), 

45/2 o pow. 0,13ha,
−	działka 46/2 dzielona na: 46/3 o pow. 0,0038ha (do wykupu), 

46/4 o pow. 0,22ha, 
−	działka 47 dzielona na: 47/1 o pow. 0,0202ha (do wykupu), 

47/2 o pow. 0,59ha,
−	działka 56/1 dzielona na: 56/4 o pow. 0,0472ha (do wykupu), 

56/5 o pow. 7,94ha,
−	działka 80 dzielona na: 80/1 o pow. 0,0120ha (do wykupu), 

80/2 o pow. 1,40ha,
−	działka 116/2 dzielona na: 116/3 o pow. 0,0112ha (do 

wykupu), 116/4 o pow. 0,26ha, 
−	działka 117 dzielona na: 117/1 o pow. 0,0022ha (do 

wykupu), 117/2 o pow. 0,57ha,
−	działka 127 dzielona na: 127/1 o pow. 0,0010ha (do 

wykupu), 127/2 o pow. 0,05ha,
−	działka 134 dzielona na: 134/1 o pow. 0,0028ha (do 

wykupu), 134/2 o pow. 0,36ha,

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowani  i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.),  
w wnioskodawca wniósł o nadaniem decyzji rygoru 
natychmiastowej wykonalności.

Stronami postępownaia w sprawie sa wnioskodawca, 
właściciele, uzytkowanicy wieczyści nieruchomości objętych 
wnioskiem.

Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu 
niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 17 grudnia 2019 r.  oraz 
złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej 
inwestycji do dnia 24 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym 
w Łomży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży, pok. 328 
od poniedziałku do piątku w godz. od 730 - 1530. 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron 
przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie 
wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu 
o posiadane dowody i materiały.

Stosownie do art. 9 k.p.a. pouczam, że zgodnie z art. 41  
k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, 
w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku 
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek 
prawny.

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO
 o wszczęciu postępowania administracyjnego


