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Tym razem nie o inwestycjach, ale  
zwykłych przyziemnych sprawach po-
rozmawialiśmy z prezydentem Łomży 
Mariuszem Chrzanowskim. Gospodarz 
miasta opowiedział nam o warto-
ściach, kórym jest wierny, o tym jak się 
odnajduje w politycznej burzym jaka 
rozgorzała w okresie przedwyborczym, 
o internetowym świecie hejtu,  o oazie, 
w której odzyskuje siły.    

Jak na Pana wpłynęły głośne ostatnio 
perturbacje polityczne w naszym mie-
ście? Jakie wartości Pan teraz reprezen-
tuje? Czy nie stracił Pan wiary w ludzi?

Zaistniałe roszady niewątpliwie 
wprawiły mnie w zakłopotanie. W 
mijającej kadencji całkowicie od-
dałem się Łomży. Cztery lata temu 
otrzymałem bardzo duży kredyt 
zaufania od wyborców. Włożyłem 
maksimum pracy w każde działa-
nie dotyczące życia miasta i jego 
mieszkańców. Uważam, że w tym 
trudnym czasie sobie poradziłem, w 
czym na pewno pomógł mi samo-
rząd. W związku z tym oceny pły-
nące z kręgów politycznych są dla 
mnie i moich współpracowników 
krzywdzące. W moim odczuciu, tak 
nie wolno płacić za dobrą pracę.

Łomża to zbiorowość ludzi 
różnych środowisk społecznych, 
zawodowych i politycznych. Jako 
prezydent miasta nie staram się 
tworzyć sztucznych podziałów. Da-

rzę każdego szacunkiem, bo każdy 
z tych ludzi w określonym zakresie 
nasze miasto ubogaca. Władza musi 
budować zdrowe relacje, a funda-
mentem tego jest właściwe rozu-
mienie pojęcia lojalności, szacunek i 
nieingerowanie w kompetencje oraz 
zaufanie dla drugiego człowieka. 
Życie polityczne, działania prospo-
łeczne, praca w samorządzie, szero-
kie kontakty z ludźmi utwierdziły 
mnie w przekonaniu, że nie można 
tracić wiary w drugiego człowieka. 
Jest to kluczem do istnienia i funk-
cjonowania każdej społeczności.

Roszady polityczne, subiektyw-
ne oceny, pochopna ocena rzeczy-
wistości nie mogą być powodem do 
zmiany wartości. Wartości, zasady 
się ma, przestrzega, wyznaje i się ich 
nie zmienia. Na pewno nie z byle 
powodu. Mieszkańcy Łomży do-
skonale znają moje poglądy. Nic się 
w tym zakresie nie zmieniło. Moje 
poglądy zawsze były, są i będą po 
prawej stronie i żadne zawirowania, 
roszady polityczne, czy inne wyda-
rzenia nie są w stanie tego zmienić.

Jak Pan sobie radzi z krytyką i hejtem 
w Internecie?

Mam pełną świadomość siły In-
ternetu. Nie jestem jego przeciwni-
kiem. Szanuję tę formę demokracji 
i wolność słowa, gdyż ludzie muszą 

mieć gdzieś możliwość wyrażanie 
swojego zdania, swoich opinii, odre-
agowania a nawet pomysłów. Do 
czasu, kiedy nie przekracza to norm 
ustanowionych prawem jestem jak 
najbardziej na tak.

Trwa kampania wyborcza, dla-
tego hejt w Internecie się nasilił. 
Rozumiem to. Jednakże drażni 
mnie krytyka oparta na fałszu, nie-
sprawdzonych informacjach, nie-
rzadko pomówieniach, kłamstwach, 
spekulacjach, przedstawianie  rze-
czywistości w krzywym zwiercia-
dle, odwracanie kota ogonem i na 
dodatek często na niskim poziomie 
intelektualnym. A wszystko w celu 
zdyskredytowania mojej osoby. W 
takim nieuczciwym i paskudnym 
przekazie to może zaboleć. Na tym 
etapie kampanii nie mam zamiaru 
zajmować się tymi publikacjami od 
strony prawnej. Chyba, że doszłoby 
do jakiegoś drastycznego pomówie-
nia, to będę zmuszony skorzystać z 
przyspieszonego trybu, jaki umożli-
wia ordynacja wyborcza.

Na ten czas wolę uciekać od in-
ternetowego hejtu do oazy spokoju, 
jakim jest dla mnie rodzina, dzieci, 
żona. Przebywanie z najbliższymi 
osobami pozwala na odskocznię 
od codziennych trosk i problemów 
związanych z pełnioną funkcję. 

„Po godzinach” z prezydentem 
Mariuszem Chrzanowskim

Dokończenie na str. 7

Jestem tu, aby prosić państwa o wspar-
cie i zaufanie dla pani Agnieszki  Barba-
ry Muzyk – mówiła Beata Szydło. 

Na Starym Rynku w Łomży 
była premier, obecnie wicepremier, 
autorka słów o „biało–czerwonej 
drużynie”, stanęła w otoczeniu dru-
żyny w barwach Prawa i Sprawie-
dliwości, wśród kandydatów na rad-
nych województwa, powiatu, miasta, 
obok kandydatki na prezydenta 

Łomży Agnieszka Barbary Muzyk. 
- Ważne jest, by ci ludzie, któ-

rych wybierzecie państwo na pięć lat 
chcieli z wami rozmawiać, współ-
pracować, służyć wam – zwróciła 
się do mieszkańców Łomży, któ-
rzy zgromadzili się, aby zobaczyć 
ogromnie lubianą i popularną boha-
terkę Prawa i Sprawiedliwości. 

To Agnieszka Barbara Muzyk 
będzie potrafiła wykorzystać 

dobry czas dla Łomży,  
przekonuje Beata Szydło

Dokończenie na str. 4



2 www.narew.infoaktualności

18-400 Łomża, Stary Rynek 13
e-mail: redakcja@narew.info
tel./fax 86 216 71 07
REDAKTOR NACZELNY: Maciej J. Gryguc
Współpraca:
Marlena Siok, Wiesław Kołowski,  
Dmytro Kozhemiaka

DYREKTOR BIURA REKLAMY I OGŁOSZEŃ:
Monika Strzelecka, tel. 600 680 638
Dominik Szymczyński, tel. 518 618 090
e-mail: reklama@narew.info
www.narew.info
„Tygodnik Narew” wydawany jest

przez Fundację Inicjatyw Lokalnych „Media Polska”

Druk: Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych 

ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

Anna
Dziemiańczuk
okręg nr 3 miejsce 7
Energia i młodość 
w Radzie Miejskiej w Łomży

Jadwiga
Seraf
Lista PiS nr 10
okręg nr 1 miejsce 
Kandydatka PiS
do Rady Miejskiej Łomży 
Uprzejmie proszę o Państwa głos

3

Łomża to My!
       Twój strzał w 10

i n

Wyborcze  
ABC

Termin wyborów i godziny otwarcia 
lokali wyborczych

Wybory samorządowe odbędą 
się 21 października 2018 r. Lokale 
wyborcze będą otwarte w godzinach 
od godz. 7:00 do 21:00.

Aby zagłosować, należy mieć 

przy sobie dokument tożsamości. 
Przed przystąpieniem do głoso-
wania przedstawiamy go komisji 
wyborczej. Wówczas otrzymamy 
kartę do głosowania. W większości 
obwodów karta będzie miała formę 
płachty. W gminach liczących po-
wyżej 20 000 mieszkańców, w dziel-
nicach miasta stołecznego War-
szawy, a także w wyborach do rady 
powiatu czy sejmiku województwa 
karta może mieć formę książeczki, 
czyli trwale połączonych kartek

Otrzymanie karty należy stwier-
dzić własnoręcznym podpisem w 
odpowiedniej rubryce spisu wybor-
ców.

Z kartą do głosowania udajemy 
się do miejsca w lokalu wyborczym 
zapewniającego tajność głosowania. 
Tam w sposób niewidoczny dla in-
nych osób możemy oddać swój głos, 
zapoznając się wcześniej z informa-
cjami zawartymi na karcie.

Ważny znak „x”

Za pomocą znaku „x” oddajemy 
swój głos.  Kodeks wyborczy określa 
go, jako co najmniej dwie linie, które 
przecinają się w obrębie kratki.

Jak głosować na radnego?
W gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców, 

czyli np. w Łomży  oraz w wyborach do rad powiatów 
i sejmików województw głosujemy tylko na jedną listę 
kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co 
wskazujemy jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Oddamy głos nieważny, jeżeli:

• na karcie do głosowania postawimy znak „x” w 
kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej 
liczby kandydatów z różnych list lub

• nie postawimy znaku „x” w kratce z lewej strony 
obok nazwiska żadnego kandydata z 
którejkolwiek z list.

Zupełnie inaczej przedstawia się 
tu sytuacja, w której oddajemy głos 
na skreślonego z listy kandydata. 
W przeciwieństwie do wyborów w 
mniejszych gminach tutaj głos odda-
ny na kandydata skreślonego z listy już 
po wydrukowaniu kart będzie uznany 
za ważny i oddany na tę listę.

Ponadto, gdy znak „x” postawimy 
w kratce z lewej strony obok nazwisk 
dwóch lub większej liczby kandyda-
tów, ale z tej samej listy, głos zostanie 
uznany za ważny i oddany na wskaza-
ną listę z przyznaniem pierwszeństwa 

do uzyskania mandatu temu kandydatowi, przy którego 
nazwisku znak „x” jest umieszczony w pierwszej kolej-
ności.

Jak głosować na wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta?

Wyborca głosuje tu, stawiając znak „x” w kratce z le-
wej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.

Głos nieważny zostanie oddany w sytuacjach, gdy:
• znak „x” postawiono w kratce z lewej strony obok 

nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo
• nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego 

kandydata.
W przypadku głosowania na jednego kandydata 

stawiamy znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” 
z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie 
znaku „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej 
strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to 
głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na 
wójta.

Bazgroły na karcie do głosowania

Wyborcy podczas głosowania zaciął się długopis. W efekcie tego na jego 
karcie   znajdują się bazgroły. Mimo tego głos taki może być ważny, o ile 
oczywiście spełnia pozostałe warunki.

Zgodnie bowiem z Kodeksem wyborczym, dopisanie na karcie do gło-
sowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie 
innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania, w tym w kratce lub 
poza nią, nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu.

Pamiętajmy, iż informacje o sposobie głosowania oraz warunkach waż-
ności głosu będą znajdowały się na karcie do głosowania. Warto się z nimi 
zapoznać.

NA PODSTAWIE PUBLIKACJI 
PORTALU INFOR.PL
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-To wybory, które będą decydo-
wały o przyszłości naszych miast i 
miejscowości, ale naprawdę o przy-
szłości Polski Nasz kraj potrzebuje 
współpracy rządu i samorządu  Po-
trzebujemy w samorządzie partne-
ra, który umiejętnie będzie potrafił 
korzystać z programów infrastruk-
turalnych, społecznych, inwestycyj-
nych. Ostatnie trzy lata to okres, 
kiedy udało się w Łomży wiele zro-
bić dzięki pani prezydent Agniesz-
ce. Teraz będzie dla Łomży jeszcze 
lepszy czas i trzeba odpowiednich 
ludzi, żeby ten czas wykorzystać. 
Taką osobą jest Agnieszka Barba-
ra Muzyk. Proszę także o wsparcie 
wszystkich kandydatów Prawa i 
Sprawiedliwości do samorządów. 
Życzę zwycięstwa Agnieszce i całej 
drużynie – powiedziala Beata Szy-
dło.

Agnieszka Barbara Muzyk z po-
dziękowaniami zwróciła się do byłej 
premier.

- Jest pani dla mnie niedości-
gnionym wzorem polityka i osoby, 
niezwykle zaangażowanej w sprawy 
Polski. Dumna Polka pokazywała 
Europie dumną Polskę. My tutaj 
też jesteśmy dumnymi mieszkańca-
mi tej części naszego kraju, w której 

patriotyzm jest codziennym stanem 
ducha. Przywiązanie do kultury i 
tradycji narodowej nie sprawia jed-
nak, że patrzymy cały czas w prze-
szłość. Potrafimy dostrzec, że jest to 
czas sprzyjający Polsce i Polakom, w 
tym naszej Ziemi Łomżyńskiej. Po 
raz pierwszy sprawy takiego miasta 
jak Łomża są brane pod uwagę w 
planach zrównoważonego rozwo-
ju kraju. Dziękuję pani premier za 
wspieranie projektów zakresie po-

lityki społecznej. Ale teraz patrzy-
my w przyszłość. Moje marzenie 
dotyczą Łomży, jako serca regionu 
nie tylko w zakresie edukacji czy 
kultury, ale też też serca gospodar-
czego. Wiem, że to we współpracy 
z rządem jest jak najbardziej możli-
we, a to gwarancja rozwoju naszego 
miasta – mówiła Agnieszka Barbara 
Muzyk.

Poseł Lech Antoni Kołakowski, 
zwrócił uwagę, że Beata Szydło przy 

każdej  swojej wizycie w Łomży 
przywoziła dobre wiadomości.

- Była pani z nami tutaj w to-
warzystwie Andrzeja Dudy, kiedy 
zmierzał po zwycięstwo w wyborach 
prezydenckich. Jako premier ogła-
szała pani decyzję o rozpoczęciu 
budowy Via Baltica. I teraz jest pani 
z nami. Dziękujemy, przynosi pani 
szczęście naszemu miastu – mówił 
parlamentarzysta.

Dobitnie sformułował swoją 
wypowiedź wiceminister spraw we-
wnętrznych Jarosław Zieliński

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości 
jest rządem dobrej zmiany i chce 
nadal nim być ale potrzebny jest 
do tego także samorząd, a w nim 
ludzie najlepsi chcący współpraco-
wać na rzecz rozwoju. Polityka nie 
może być wyłącznie - jak niektórzy 
w swojej postawie dają tego dowo-
dy - wyłącznie funkcją własnych 
ambicji i państwo w Łomży wiecie 
o czym myślę. Jeżeli Prawo i Spra-
wiedliwość postawiło na osobę ak-
tywną, na osobę sprawdzoną, na 
osobę,  która gwarantuje współpracę 
skuteczną dla rozwoju miasta zwła-
dzami centralnymi, to dlatego, że 
dotrzymaliśmy słowa w rządzie, a 
dotrzymamy też w samorządzie.    

Łomża

Idąc na wybory myślimy o kandy-
datach na radnych miasta i prezydenta 
Łomży. To nasz łomżyński samorząd. 
Ale pamiętajmy, że głosujemy  także 
na kandydatów do Sejmiku Woje-
wództwa. 

Przyzwyczailiśmy się w Łomży do 
wyremontowanych dróg, stadionu, bul-

warów, nowych muzeów, ścieżek rowero-
wych. Czyste i ładne pływalnie  stały się  
normalnością. Odpowiednio oświetlone i 
wyremontowane zabytki pokazują  pięk-
no miasta nocą. Jadąc w kierunku My-
szyńca, Przytuł  czy Mężenina jedzie-
my po dobrych drogach. Wkrótce ruszy 
rewitalizacja kolei.  Nasz szpital dzięki 

milionowym inwestycjom zdobywa wy-
sokie stopnie referencyjne. Rozwijają się 
pozostałe należące do sejmiku instytucje 
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogo-
wego, Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego, Wojewódzki Ośrodek 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz 
Centrum Edukacji Nauczycieli. 

Park Przemysłowy przy ul. Wł. 
Sikorskiego tętni życiem, a kilkudzie-
sięciu łomżyńskich przedsiębiorców 
otrzymało dotacje na rozwój swoich 
zakładów. Kilkuset młodych ludzi 
otworzyło własne firmy. Łomżyniacy 
korzystający z komunikacji miejskiej 
jeżdżą wygodnymi autobusami

Tak najkrócej mogę przedstawić 
swoje zaangażowanie w rozwój Łom-
ży w związku z pełnieniem funkcji 
radnego, Przewodniczącego Sejmiku, 
a wcześniej członka Zarządu Woje-
wództwa.

To dzięki wsparciu finansowemu 
z Unii Europejskiej, które jako  Sa-
morząd Województwa przeznacza-
łem i przeznaczam na rozwój Łom-
ży, nasze życie jest coraz bardziej 
komfortowe. 

Ale też wiem , że jest jeszcze wiele 
do zrobienia, dlatego ta następna ka-
dencja Sejmiku musi zostać dobrze 
wykorzystana dla rozwoju Łomży. 

 Liczę na Państwa głosy, aby moje 
samorządowe doświadczenie w Sej-
miku wykorzystać dla Was.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
JACEK PIORUNEK

Pamiętajmy o Sejmiku

To Agnieszka Barbara Muzyk będzie potrafiła wykorzystać 
dobry czas dla Łomży, przekonuje Beata Szydło

Minister od rozwiązywania 
problemów w Łomży 

Łomżę odwiedziła Elżbieta 
Bojanowska, wiceminister ro-
dziny, pracy i polityki społecznej. 
Przed wyborami samorządowy-
mi wsparła Agnieszkę Barba-
rę Muzyk, kandydatkę Prawa i 
Sprawiedliwości na prezydenta 
miasta. 

Elżbieta Bojanowska: - Bar-
dzo jest dla nas ważne, aby oso-
by rządzące miastami i gminami 
miały tę wrażliwość na potrzeby 
drugiego człowieka, dostrzegały 
je i reagowały. To, co udało mi się 
zobaczyć we współpracy z panią 
Agnieszką Barbarą Muzyk to 
właśnie ogromna otwartość na te 
potrzeby i chęć pomagania. Cie-
szę się, że udało się kilka inicja-
tyw zrealizować. 
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Regina 
Lewańczuk:  

W Łomży można 
zrobić więcej 
Mam poczucie spełnienia 

zawodowego. Posiadam stopień 
nauczyciela dyplomowanego, do 
tytułu profesora oświaty nie tę-
sknię. Jest jednak coś takiego, że 
kiedy do Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących nr 
4  w Łomży, przychodzi kolejny 
rocznik młodzieży, od nowa za-
czynam wypatrywać tych uczniów, 
którzy kiedyś zostaną znakomity-
mi konstruktorami, architektami, 
budowniczymi i opowiedzą w 
największych mediach świata, że 

zaczynali  w "Budowlance", pod 
okiem moim i całego zespołu fa-
chowców- mówi Regina Lewań-
czuk.

To marzenie pedagoga z po-
wołania i pasji, nie jest niereal-
ne. Dokonaniami zawodowymi 
- każde jest udokumentowane 
dyplomami, wyróżnieniami, certy-
fikatami, medalami - Regina Le-
wańczuk mogłaby obdzielić jesz-
cze wielu nauczycieli kształcenia 
zawodowego.

Przede wszystkim polem jej osią-
gnięć jako wychowawczyni młodych 
profesjonalistów  jest Olimpiada 
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 
oraz konkursy prac dyplomowych. 
Regina Lewańczuk jest cenionym 
egzaminatorem  Okręgowej Komi-
sji Egzaminacyjnej w Łomży w za-
wodach: technik budownictwa oraz  

technolog robót wykończeniowych 
w budownictwie. Gdy sama przygo-
towuje uczniów do egzaminów, robi 
to ze skutecznością  znacznie powyżej 
średniej krajowej, np. w 2010 roku - 
100%  przy wyniku ogólnopolskim 
69%, a w 2012 - 77,3% do 58,8%. 
Wycieczki, udział w imprezach wy-
stawienniczych i targowych - to 
niektóre z dodatkowych form wspo-
magania edukacji szkolnej, jakie z po-
wodzeniem stosuje.

Swoją oświatową pasję Re-
gina Lewańczuk realizuje nie 
tylko w podstawowej sferze 
szkolnictwa zawodowego. Na za-
proszenie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej wzięła np. udział w 
tworzeniu eksperymentalnego 
programu wprowadzania edu-
kacji ekonomicznej (przedmiot 
pod oficjalną nazwą "Zarys go-
spodarki rynkowej")  do szkół 
nieekonomicznych.       

To także inicjatywy podnoszą-
ce jakość pracy i budujące wizeru-
nek łomżyńskiego Zespołu Szkół  
Technicznych i Ogólnokształ-
cących nr 4. To jedna z pierw-
szych oświatowych placówek w 
mieście, w których odbywają się 
Dni Otwarte (już od 1998 roku). 
Kilka lat później z inicjatywy Re-
giny Lewańczuk powstały Spo-
tkania Budowlano - Edukacyjne, 
czyli impreza targowa promująca 
szkołę i jej wychowanków wśród 
branżowych firm, a jednocześnie 
przybliżająca uczniom najnowsze 
technologie i  potencjał przyszłych 
pracodawców. Brała też udział w 

tworzeniu szkolnego muzeum pa-
tronki, czyli Marii Skłodowskiej-
-Curie.

Bo głęboki szacunek dla histo-
rii i najlepszych polskich tradycji 
to także istotny składnik osobo-
wości Reginy Lewańczuk, wy-
chowawczyni młodzieży. Przygo-
towywała uczniów np. do udziału 
w konkursie "Do wolnej Polski" 
na dwudziestolecie "Solidarności". 
Była także aktywną uczestniczką 
związkowych działań w oddziale 
NSZZ "Solidarność" w Łom-
ży jako  m. in.  członek Zarządu 
Oddziału czy reprezentant strony 
związkowej w Wojewódzkiej Ra-
dzie Dialogu Społecznego.

- Zawsze dominuje w moim 
myśleniu taki czynnik racjonal-
no - patriotyczny: nasza młodzież 
powinna swoje najlepsze umiejęt-
ności wykorzystywać w naszych 
firmach, a wyjazdy zarobkowe 
poza granice kraju powinny być 
ostatecznością. Dlatego staram 
się, by uczniowie poznawali - w 
teorii i praktyce bliższych kontak-
tów - pełną paletę firm z Łomży, 
województwa i Polski - tłumaczy 
Regina Lewańczuk.

Energia i poszukiwanie możli-
wości zmieniania świata na lepszy 
zaprowadziły ją w tych wyborach 
do "biało-czerwonej drużyny" 
Prawa i Sprawiedliwości. 

- Moją kandydatką na prezy-
denta jest Agnieszka Barbara Mu-
zyk. Chcę ją wspierać w tworzeniu 
z Łomży regionalnego ośrodka 
szkolnictwa zawodowego. Nasze 

miasto zawsze edukacją słynęło, 
może być teraz centrum reaktywa-
cji szkół zawodowych na skalę co 
najmniej województwa - przed-
stawia  Regina Lewańczuk jeden 
ze swoich głównych pomysłów na 
pracę w Radzie Miejskiej.

Jest także wielką orędownicz-
ką tworzenia nowej - piękniejszej 
i bardziej przyjaznej przestrzeni 
publicznej Łomży.

- Niektóre rozwiązania wy-
nikają z moich przemyśleń, inne 
spotykałam gdzieś w kraju. To np. 
organizowane przy udziale miasta i 
spółdzielni mieszkaniowych ogól-
nodostępne strefy wypoczynku i 
rekreacji na tych naszych szaro-
-burych jeszcze często osiedlach. 
Wśród zieleni i kwiatów - ławecz-
ki, stoliki, żeby tam sobie usiąść z 
sąsiadami, wynieść herbatę, sza-
chownicę, robótkę i miło spędzać 
czas. Widziałam przepiękny park 
różany, z tysiącami tych kwiatów, 
gdzie po prostu można pójść, usiąść 
i oddychać. To było w Polsce, nie 
trzeba jakiegoś cieplejszego klima-
tu - opowiada kandydatka do Rady 
Miejskiej.

Uważa też, że całej Łomży na-
leży się bardziej odświętny wygląd 
zimowo - świąteczny.

- Obecnie ozdoby są koncen-
trowane tylko w starszej części 
miasta i przy niektórych ulicach - 
dodaje Regina Lewańczuk.

Można więcej - to jej główne 
hasło dla Łomży.            

            

BOGUSŁAWA DOMIAN - KRUSZEWSKA

Kandydat do Rady 
Miejskiej Łomży
33 lata, mąż Tomasz, dwoje dzieci: Piotr 

(5 lat), Adam (3lata)
Urodziłam się i wychowałam w Łomży. 

Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie 
o kierunku socjologia oraz ukończone stu-
dia podyplomowe: Zarządzanie projektami 
współfinansowanymi przez Unię Europejską.

Swoją przyszłość wiążę z Łomżą. Tu bli-
sko od 10 lat pracuję, zdobywam wiedzę i do-
świadczenie.  Pozyskuję i realizuję projekty z 
funduszy Unii Europejskiej. 

Pracuję blisko ludzi, naszych wspólnych 
potrzeb i spraw.  Jestem zaangażowana w bez-
pośrednie wsparcie dla mieszkańców Łomży 
działając jako wolontariusz. Wiem jak dużo 
można zrobić mając wpływ na decyzje, nie za-

wiodę Waszego zaufania. 
- koordynuję projekty unijne
- zajmuję się doradztwem do spraw rein-

tegracji społecznej, 
- prowadzę pośrednictwo pracy w Cen-

trum Integracji Społecznej w Łomży. 
Praca z mieszkańcami Łomży pozwala mi 

zrozumieć codzienne potrzeby i oczekiwania 
Naszego Miasta. Zobowiązuję się te potrzeby 
zrealizować. 

Podczas wykonywania swoich dotych-
czasowych aktywności za każdym razem 
spotykam ludzi życzliwych i chętnych do 
podejmowania wspólnych inicjatyw. Jestem 
przekonana, że moje doświadczenie, entu-
zjazm oraz zaangażowanie mogą zostać w 
pełni wykorzystane dla dobra Naszego Miasta 
Łomża.

Spotykając się na co dzień z życzliwością 
wobec mojej dotychczasowej aktywności pro-
szę o zaufanie i Państwa głos w wyborach 21 
października 2018r. 

Kandydat PiS 
do RADY MIASTA ŁOMŻY

Regina
Lewańczuk
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Specjalny 
Sejmik po 
łomżyńsku 

Samorządową stolicą regionu stała się 
na kilka godzin Łomża. W auli I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Ko-
ściuszki, szkoły o 400-letniej tradycji, 
odbyła się uroczysta sesja Sejmiku 
Województwa Podlaskiego. Zwołana 
została na wniosek radnych pocho-
dzących z Ziemi Łomżyńskiej z okazji 
600-lecia Łomży. 

Sesja miała przede wszystkim 
charakter odświętny, ale zna-
lazł się w porządku obrad  także 
punkt dotyczący finansowania 
przebudowy dróg Ciechanowiec 
– Ostrożany i Dąbrowa Biało-
stocka – Sokółka. 

Potem było już uroczyście. 
Portal Wrota Podlasia przytacza 
słowa marszałka Jerzego Lesz-
czyńskiego: 

- Łomża i powiat łomżyński to 
bardzo ważna część województwa 
podlaskiego, a i okazja dziś też zna-
mienita, by uroczystą sesję poświę-

cić Łomży. Z tej okazji chcielibyśmy 
uhonorować osobę wielce dla tej 
ziemi zasłużoną – ks. biskupa Sta-
nisława Stefanka. Uchwałą z dnia 
27 kwietnia Zarząd Województwa 
Podlaskiego przyznał ks. biskupowi 
Stanisławowi Stefankowi Odznakę 
Honorową Województwa Podla-
skiego – powiedział.

Postać uhonorowanego ka-
płana obszernie zaprezentował 
wiceprzewodniczacy Sejmiku, 
również łomżyniak, Mieczysław 
Bagiński. Ks. biskup odwdzięczył 
się radnemu Bagińskiemu stwier-
dzeniem:

- Między nami jest stara przy-
jaźń. On jako wojewoda łomżyński 
mnie zatwierdził i pozwolił działać 
na terenie diecezji. I dodał: To takie 
amen, kropka nad i postawiona po 
okresie mojej działalności.

O Łomży i Ziemi Łomżyńskiej 
mówił podczas sesji także m.in. pro-

fesor Adam Czesław Dobroński nie 
unikając tematu trudnych relacji z 
Białymstokiem.

- Lud łomżyński, chociaż cza-
sem nie zawsze łatwy do zrozumie-
nia, zawsze stanowił wartość samą w 
sobie – podsumował.

O współczesności opowiedział 
przewodniczący Sejmiku Jacek Pio-
runek, kolejny łomżyniak.

- Przez ostatnie 15 lat widać 
ogromny wpływ samorządu wo-
jewództwa na rozwój Łomży przy 
wsparciu środków unijnych. W 
obecnej perspektywie jest w realiza-
cji 46 projektów w mieście Łomża i 
79 na terenie powiatu łomżyńskiego 
– wyliczał.

Specjalne podziękowania otrzy-
mali radni Mieczysław Bagiński – 
radny wszystkich kadencji i Daria 
Sapińskia – radnej ostatnich trzech 
kadencji Oboje tym razem nie kan-
dydują. 

„Chcę stwierdzić bardzo wyraźnie: to 
My tworzymy tę uczelnię i przekonałam 
się o tym osobiście wiele razy. Od dzi-
siaj tworzycie ją także Wy". Dla Magda-
leny Zach było to pierwsze wystąpienie 
w roli przewodniczącej studenckiego 
samorządu.

Pięknych i wiele znaczących słów 
nie brakowało podczas inauguracji 
15. roku akademickiego w Państwo-
wej Wyższej Szkole Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży. "Dzię-
kuję studentom pierwszego roku, 
którzy zaufali naszej uczelni i ocze-
kują, że będziemy ich przewodnika-
mi przez najbliższe lata" - powiedział 
profesor Dariusz Surowik,  rektor 
PWSIiP. "Ślubuję uroczyście że 
będę wytrwale dążyć do zdobywania 
wiedzy i rozwoju własnej osobowo-
ści..." - odpowiedziało słowami roty 
ślubowania kilkanaście pań i panów 
z grona około 700 studentów roz-
poczynających studia na kilkunastu  
- praktycznych, jak zaakcentowała 
prowadząca  uroczystość  Jolanta 
Święszkowska - kierunkach w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży

Radosne "Gaudeamus...", do-
tknięcie rektorskim berłem ramienia 
każdego z uroczyście immatrykulo-
wanych żaków, trzy mocne stuk-
nięcia tym samym berłem w pulpit 
i rektor Dariusz Surowik uznał 15 
rok akademicki uczelni za otwarty.   

Słowa ustawy 
Będzie to szczególny okres w 

życiu PWSIiP. Na cały rok akade-
micki wpływ będą miały regulacje 
ustawy zwanej "Konstytucją dla na-
uki". 

- Od 1 października obowiązują 
nas nowe przepisy ustawy o szkol-
nictwie wyższym. Nowe regulacje 
zwiększają autonomię uczelni, ale 
także jej odpowiedzialność. Cze-
ka nas wiele wyzwań związanych z 
opracowaniem podstawowych do-
kumentów regulujących organizację 
pracy uczelni oraz aktualizacja stra-
tegii rozwoju - mówił rektor.

Do zmian związanych z usta-
wą „2.0” nawiązał jeszcze... sam 
jej twórca, wicepremier Jarosław 
Gowin w liście odczytanym przez 
doradcę, Marcina Sekścińskiego 
(obecny był w Łomży także dru-
gi doradca - Stanisław Derehajło). 
Podkreślił w nim, że wprowadzenie 
ustawy poprzedziły "największe w 
historii Polski po 1989 roku konsul-
tacje społeczne", a kolejne zmiany 
również będą realizowane w takim 
trybie.

Nauka i praktyka
W nowych warunkach organi-

zacyjnych PWSIiP nie rezygnuje z 
badań naukowych - zadeklarował 
rektor Dariusz Surowik.

- Wydział Nauk Społecznych 
i Humanistycznych naszej uczelni 
posiada kategorię naukową B. Ser-
decznie gratuluję władzom dziekań-
skim  oraz pracownikom. Kibicu-
jemy także aspiracjom naukowym 
pozostałych wydziałów. Jubileusz 
15-lecia uczelni, który będziemy 
świętować w czerwcu w przyszłym 
roku  będzie  - mam nadzieję - wiel-
kim świętem lokalnej społeczności 
okazją do promocji oraz populary-
zacji nauki w naszym mieście - do-
dał  rektor.

Zgodnie z uczelnianym prze-
słaniem "kształcenia praktyków", 
studentów w procesie edukacyjnym 

czekają interesujące nowości. 
- Otwieramy w bieżącym roku 

akademickim nowoczesne centrum 
symulacji medycznej. Od październi-
ka realizujemy projekt "Komplekso-
wy program kształcenia w PWSIiP". 
Tworzymy salę do badań fokuso-
wych, pracownię samoobrony dla 
przyszłych pracowników socjalnych 
oraz salę rozpraw sądowych. Pragnę 
serdecznie powitać na naszej uczelni 
studentów pedagogiki. Podejmując 
decyzję o nowym kierunku przepro-
wadziliśmy badania wśród maturzy-
stów chcąc sprawdzić ich preferencje 
edukacyjne. Kilka dni temu otrzy-
maliśmy zgodę ministerstwa na pro-
wadzenie studiów drugiego stopnia 
- magisterskich na kierunku techno-
logia żywności i żywienie człowieka. 
Bardzo cieszymy się z tego faktu - 
poinformował rektor. 

Pierwszy rok rozpoczęło uro-
czyście w PWSIiP 700 studentów. 
Dołączyli do 2000 żaków, którzy 
kontynuują edukację, a  uczelnia w 
15-letniej historii może się pochwa-
lić już 5000 absolwentów.

- Bardzo wiele dobrego o szkole 
słyszałem jeszcze przed maturą. Po-
tem zrobiłem sobie rok przerwy, a 
studiujący już koledzy potwierdzili 
mi tylko, że warto tu przyjść  - po-
wiedział Jakub Choinka,  rozpoczy-
nający edukację na kierunku wycho-
wanie fizyczne.   

Prezenty 
Jak przypomniał rektor Dariusz 

Surowik,  radni Sejmiku woje-
wództwa podjęli niedawno decyzję 
w sprawie przekazania PWSIiP 
udziałów w budynku przy ul. Aka-
demickiej 20 .

- Zaspokoi to potrzeby lokalowe 
związane z rozwojem naszych jed-
nostek naukowo – dydaktycznych 
- stwierdził.

Do tego podarunku wspaniały 
"aneks" zrobił wicepremier Jarosław 
Gowin, który za pośrednictwem 
swego doradcy Marcina Sekściń-
skiego przekazał do Łomży symbo-
liczny czek potwierdzający, że uczel-
nia otrzymuje ponad 18,5 miliona 
złotych w obligacjach skarbowych 
na inwestycje.

- Mamy już pomysły jak je wy-
korzystać  - zadeklarował rektor.

Podczas uroczystości wręczo-
no także odznaczenia państwowe, 
resortowe i uczelniane. Jednym z 
najbardziej niezwykłych podar-
ków obdarowana została Dorota 
Bukowska, studentka, młodzieżo-
wa mistrzyni Polski w boksie. Jej 
dłoń  uścisnął (delikatnie) pnący 
się na szczyty zawodowego boksu 
łomżyniak Adam Kownacki. 

Dla wszystkich uczestników 
inauguracji roku wspaniałymi pre-
zentami były muzyczne prezentacje 
Urszuli i Adama Bańkowskich oraz 
Damiana Soraty, a przede wszyst-
kim wykład profesora Jerzego Ni-
kitorowicza z Uniwersytetu w Bia-
łymstoku  traktujący o patriotyzmie.      

- Poczucie  więzi,  miłości,  
przywiązania do własnego kraju za-
wsze nie idzie w parze  z poczuciem 
nienawiści  i wrogości do innych.  
Istota patriotyzmu mieści w sobie 
szacunek wobec patriotyzmu innych 
- mówił naukowiec. 

Profesor Dariusz Surowik skie-
rował do studentów specjalne prze-
słanie 

- Świat jest niezwykle złożony, 
poszukujecie w nim swoich miejsc. 
Będziecie uczestnikami intelek-
tualnej uczty, krytycznymi obser-
watorami i słuchaczami.  W tym 
szczególnym roku, kiedy świętujemy 
stulecie odzyskania niepodległości, 
potrzebny jest nam namysł: skąd 
przybywamy, dokąd idziemy, czy po-
winniśmy postrzegać historię tylko 
w kategoriach doganiania Zachodu 
i fundować wielki pomnik naszego 
peryferyjnego kompleksu. Czy przy-
szłość Łomży winniśmy postrzegać 
w kategoriach doganiania Warszawy. 
A może potrafimy budować na wła-
snym potencjale: silnym szkolnictwie 
zawodowym, walorach przyrodni-
czych, agrarnej strukturze regionu?

Radosne „Gaudeamus” w Państwowej Wyższej Szkole 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 
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Łomżyński biskup senior Stanisław Stefanek z Honorową Odznaką Województwa 
Podlaskiego
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„Po godzinach”  
z prezydentem  

Mariuszem 
Chrzanowskim

Kontakt z rodziną, bliskimi pozwala na peł-
ną regenerację sił. 

Co Pan zrobi, gdy Pan wygra wybory, i co Pan 
zrobi, gdy Pan je przegra?

Jeśli wyborcy mi zaufają i poprą moją 
kandydaturę, oddam się Łomży oraz jej 
mieszkańcom i konsekwentnie będę reali-
zował program przedstawiony w kampanii 
wyborczej. Mam szacunek do kontrkandy-
datów, jestem otwarty na współpracę i ich 
pomysły, z których wiele jest wartych za-
stanowienia i ewentualnego pochylenia się 
nad nimi. Jestem przekonany, że wspólnie 
jesteśmy w stanie zrobić wiele dobrego dla 
mieszkańców i miasta.

Porażka, przegrana jest specyficznym 
przeżyciem dla każdego Ale zapewne zmo-
bilizuje mnie do dalszej pracy. Będę się 
spełniał jako wykładowca w Państwowej 
Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębior-
czości, na pewno będę rozwijał się naukowo. 
Jest to nieuniknione, gdyż niebawem będę 
bronił doktorat z prawa wyborczego. Na 
marginesie dodam, że na podstawie swoich 
doświadczeń życiowych mógłbym na ten 
temat dużo powiedzieć. Może habilitacja 
jeszcze, nie mogę tego wykluczyć.

Prezydentem się bywa, człowiekiem się 
jest. Dlatego na pewno będę zabiegał, aby 
nie stracić kontaktu ze społecznością Łom-
ży. Być może będzie szansa zaangażować 
się w jakieś projekty prospołeczne, które 
wesprą mieszkańców i miasto. Oczywiście 
poświęcę wówczas więcej czasu dla rodziny, 
bo przy wartościach jakie wyznaję rodzina 
jest dla mnie najważniejsza.

Były gromkie brawa, gdy rzucał efektowny "wic", ale było też po-
czucie niedosytu. Okazało się, że Paweł Kukiz, jedyny "pierwszoligo-
wy" gracz na obecnej scenie politycznej, który używa  własnego na-
zwiska w nazwie ugrupowania, jest mało zainteresowany wyborami 
samorządowymi.

Najważniejsze polityczne pomysły Pawła Kukiza dotyczą przyszło-
rocznych wyborów parlamentarnych. Tam celem jest uzyskanie takiego 
wyniku - np. 15 procent - który sprawi, że żadna z obecnych dwóch 
głównych sił nie będzie mogła rządzić samodzielnie, a Ruch Kukiz'15 
będzie "języczkiem u wagi" w parlamencie. 

-  Pomóżcie mi w wyborach parlamentarnych za rok, bo to jest 
najistotniejsze, a nie, że ktoś będzie spółki komunalne obejmował 
- mówił Paweł Kukiz. Sprzeciwia się „partiokracji”, nadal chce jed-

nomandatowych okręgów wyborczych, domaga się referendów, aby 
obywatele mogli usuwać polityków, którzy się nie sprawdzają    

- To nie posłowie, a żołnierze. Ten, kto wszedł musi słuchać wodza, 
bo inaczej nie będzie go na liście w kolejnej kadencji - tłumaczył Paweł 
Kukiz.

Według niego, w takim samym stylu działają obie największe partie 
PO i PiS . .          

Nie było "po nazwisku", ale Paweł Kukiz zetknął się w Łomży z 
problemem wewnętrznym firmowanego przez siebie ruchu. 

- Pewna grupa tutaj miała do mnie pretensje o niektóre nazwiska 
na listach do Sejmiku. Nie jestem w stanie zweryfikować wszystkich 
ludzi w Polsce. Nie potraficie się dogadać na miejscu, miejcie pretensje 
do siebie - mówił. 

Pomóżcie mi zmienić ustrój, ale w samorządzie to wasze 
problemy, nie moje

Maciej Borysewicz  
i silne mądre 

kobiety
Wicemarszałek Sejmu Małgorztata Kidawa-Błoń-
ska, jedna z najbardziej doświadczonych parla-
mentarzystek, Iwona Śledzińska-Katarasińska, 
poseł Robert Tyszkiewicz, lider struktur Platformy 
Obywatelskiej w województwie podlaskim wspar-
li osobiście kandydatów PO i całej Koalicji Obywa-
telskiej w samorządowych wyborach w Łomży.

Pochwały i wyrazy uznania kierowali 
głównie pod adresem Macieja  Borysewicza, 
kandydata na prezydenta, ale także wszyst-
kich ubiegających się o mandaty radnych, w 
tym przede wszystkim kobiet. Jak podkreślił 
Maciej Borysewicz, w stulecie uzyskania przez 
polskie kobiety praw wyborczych.

-Apeluję, aby 21 października nie było 
nam "wszystko jedno". Samorządy to pod-
stawa, ale także walczymy by pokazać, 
że jesteśmy w Unii Europejskiej i  że ten 
maszt nie będzie już znikał  - mówiła Mał-
gorzata Kidawa-Błońska na Starym Rynku 
wskazując na masz z flaga Unii Europej-
skiej, który swego czasu stał się sławny, gdy 

przed jedną z uroczystości państwowych  
został w tajemniczych okolicznościach 
usunięty.

Iwona Śledzińska-Katarasińska przyznała 
się do ogromnego wrażenia, jaki zrobił na niej 
swoją kompetencją kandydat  na prezydenta 
Łomży. Wszyscy uczestnicy spotkania  ape-

lowali o dostrzeganie na listach wyborczych 
kobiet, które o wiele lepiej niż mężczyźni po-
trafią poszukiwać merytorycznych rozwiązań, 
kompromisów.

- Łomża nie musi być skazana na wybór 
między PiS-em a PiS-em - mówił Robert 
Tyszkiewicz.
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Joanna Brodzik. Piękna, utalentowana,  
pełna energii. 

Nigdy  
nie ściemniam

Na pierwszym miejscu stawia rodzinę. Swoją karierę dostosowała  
do najważniejszej roli: bycia mamą, teraz dziesięcioletnich,  

bliźniaków Janka i Franka. 

Sympatię widzów zdobyła grając w serialach „Kasia i Tomek”, „Magda M”, „Dom nad rozle-
wiskiem” i jego czterech kontynuacjach. O tym ostatnim serialu mówi z uśmiechem: „Cały czas 
powtarzam, że musimy być wdzięczni, że gramy w „Rozlewisku", bo moglibyśmy też kręcić serial 
o górnikach i siedzieć gdzieś głęboko pod ziemią”.

Ostatnio media rozpisały się o kryzysie w małżeństwie aktorki. 
Joanna i Paweł Wilczak poznali się w 2002 roku na planie serialu „Kasia i Tomek", w którym 

zagrali parę. Oficjalnie zaczęli się pokazywać dwa lata później. Od tamtej pory byli nierozłączni. 
Mimo iż nie zdecydowali się na ślub, ich związek uchodził w środowisku za wzorowy.

Niedawno Paweł pokazał się na imprezie z nieznana kobietą i rozpoczęły się spekulacje.
– Znam Pawła od lat i jestem pewna, że gdyby rzeczywiście zostawił Asię i związał się z inną 

kobietą, nie afiszowałby się z nią. To nie w jego stylu – powiedziała znajoma pary. A później 
wyjaśniła – tak donosi „Życie na gorąco” – Joanna nie miała ochoty wybrać się tego wieczoru 
na imprezę. Poprzedniego dnia była w Koszalinie ze spektaklem „Di, Viv i Rose". Po powrocie 
do domu chciała odpocząć po męczącej podróży. Zasugerowała Pawłowi, by zaprosił jedną z ich 
znajomych. Ona pochodzi z Poznania, ma na imię Ewa. 

I tak wyjaśniła się bulwersująca media sytuacja. 
Niespełna pół roku temu Joanna Brodzik powiedziała, że ma szczęście, bo mężczyzna, z któ-

rym idzie przez życie, jest wspaniałym facetem, przyjacielem i cudownym ojcem. Przyjaźń po-
zwala naprawić to, co w związku nie działa – stwierdziła Pomponikowi. Aktorka nie kryje, że 
między nią a Pawłem Wilczakiem czasami dochodzi do spięć, ale gdy patrzy w oczy ukochanego, 
zawsze widzi w nich – to jej słowa – bezbrzeżną miłość.

Aktor, wbrew temu, co wiele razy czytał już o sobie, nigdy nie miał pretensji do Joanny Bro-
dzik o to, że jest – jak sam żartobliwie nazywał siebie w wywiadach – „kurem domowym", a ona 
pracuje – pisze Pomponik. Brodzik stwierdziła wręcz, że bez jego pomocy, nie mogłaby sobie 
pozwolić na luksus grania.

Teraz mocno ściska kciuki za to, by nowe produkcje z jej życiowym partnerem (film „Pan 
T.", w którym aktor gra główną rolę i „Żużel" z jego udziałem) odniosły sukces, a on dzięki tym 
kreacjom wrócił na sam top aktorski. To, że wzbudził zainteresowanie mediów, pokazując się 
publicznie w towarzystwie nikomu nieznanej blondynki, nie powinno zaszkodzić ani jemu, ani 
tym bardziej jego związkowi z Joanną Brodzik.

– Jestem typem, który lubi wyzwania. Dobrze się sprawdzam w sytuacjach kryzysowych. Nie 
tracę wtedy głowy. Potrafię zachować zimną krew i wybrać najrozsądniejsze wyjście. Szczęście 
daje mi to, że darzę siebie szacunkiem, że się nie oszukuję, nigdy nie ściemniam – mów Kobiecie 
i życiu aktorka.

Zawsze walczyłam o marzenia! Te, które zawierały się w chęci, pragnieniu bycia gdzieś, gdzie 
dzieją się rzeczy, które nie pozwolą mi na stagnację, marazm i zbyt wczesną wegetację. Marzyłam, 
aby zobaczyć „kraniec świata” i tam się znalazłam. Walczyłam o marzenia związane z tym, żebym 
mogła robić to, co kocham, i jeszcze otrzymywać za to wynagrodzenie. Marzyłam, że kiedy będę 
już dorosła, to zbuduję pełny, szczęśliwy dom, bo jako dziecko z niepełnej rodziny wiedziałam, 
jak bardzo jest to ważne – wyznaje Gali. To najważniejsza bitwa, w której do tej pory przyszło 
mi brać udział. Zwycięska!

W dążeniu do celu bywam niezwykle konsekwentna. A mam to i przy gotowaniu bigosu, 
i przy wychowywaniu dzieci, i nowej roli. Czasami myślę nawet, że jest to dosyć męczące dla 
bliskich. Bo kiedy jest cel, to właśnie na nim się koncentruję, i bywa, że umyka mi zwyczajne 
życie oraz czas... Płyną dni, miesiące, a ja tego nie zauważam. Staram się jednak działać czujnie 
i wszystkich sobą obdzielać sprawiedliwie. 

Rodzina i tak jest najważniejsza. Przeglądanie się w trzech parach męskich oczu, w których 
wszystkich trzech widzisz, w każdej inaczej, tę samą bezbrzeżną miłość, jest po prostu bezcenne.

Zawadzka 
uzupełnia lukę

Kolejny ważny dzień dla wszystkich, którzy podró-
żują po Łomży. Przede wszystkim dla mieszkań-
ców wielkiego blokowiska w południowej części 
miasta, ale także dla komunikacji tranzytowej. 
Nowa część ulicy Zawadzkiej pozwala bowiem 
przenieść na obrzeża miasta część ruchu od strony 
Ostrołęki czy Nowogrodu w kierunku Zambrowa 
oraz z centrum na Szosę do Mężenina.      

Przedsięwzięcie uroczyście zakończone 
w poniedziałek realizowane było oficjalnie 

pod hasłem „Uzupełnienie luki w połącze-
niach transgranicznych w granicach Łomży 
– ul. Zawadzka odc. II i I”. Miasto otrzy-
mało na nie środki unijne z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego.

To inwestycja finalizująca niejako tę ka-
dencję samorządu i długo oczekiwana przez   
mieszkańców. 

Jak podkreślał prezydent Mariusz Chrza-
nowski, budowa tej drogi nie należała do 
najłatwiejszych, ale udało się. Urząd Marszał-
kowski, który ma wkład finansowy w ważnej 
inwestycji reprezentował Stefan Krajewski z 
zarządu województwa. 

Alfonso Toto nie przerwał ani na chwilę wypowie-
dzi, gdy niedaleko za jego plecami ostro zazgrzy-
tało w hamującym tirze. Włoski przedsiębiorca 
uważa, że po trzech latach działalności w Polsce 
i przy drugim projekcie poradzi sobie bez proble-
mów. Choć to zadanie nie byle jakie: blisko 13 kilo-
metrów ekspresowej drogi między węzłem  "Łom-
ża Zachód" a węzłem "Kolno", w tym 1,2 kilometra 
najdłuższego mostu w województwie podlaskim 
i jeszcze kilka kilometrów ważnych fragmentów 
dróg krajowych.

Ciszę przerywa klakson kolejnego tira zmu-
szonego do przyhamowania. Ulica Zjazd pro-
wadząca z centrum Łomży w kierunku mostu 
("starego") nad Narwią  i dalej do Augustowa, 
Suwałk, Kolna to wczesnym popołudniem bar-
dzo długi łańcuch pojazdów, zderzak w zderzak. 
Przesuwają się po kilka metrów. Ryczą na ni-
skich biegach silniki, zgrzytają hamulce. Nie 
wiadomo dokładnie, kto wymyślił taką scenerię 
uroczystości, ale efekt okazał się dokładnie taki, 
jak miał być. Minister infrastruktury Andrzej 
Adamczyk, posłowie - Bernadeta Krynicka i 
Lech "Via" Kołakowski, samorządowcy, przed-
stawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad , kandydaci na prezydenta, burmi-
strzów, wójtów, radnych., zgromadzeni na skar-
pie schodzącej w dolinę Narwi naocznie i "na-
usznie" przekonywali się co chwilę jak trudno 
żyje się w Łomży bez obwodnicy.

W nietypowej scenerii odbyło się podpi-
sanie umowy na realizację kolejnego odcinka 
ekspresowej drogi S61, czyli ostatniego frag-
mentu trasy Via Baltica między Ostrowią 
Mazowiecką a granicą Polski z Litwą, który 
nie miał jeszcze wybranego wykonawcy. 

- Jeszcze przed kilkom laty Via Baltica 
było to przedsięwzięcie, w które  wątpiono. W 
październiku 2016 roku towarzyszyliśmy pani 
premier Beacie Szydło, która tutaj w Łomży 
jasno i wyraźnie potwierdziła: rząd Prawa i 
Sprawiedliwości realizuje deklaracje i obietni-
ce wyborcze, które zawarł w swoim programie. 
Via Baltica to był jeden z elementów trans-
portowego "rusztu" komunikacyjnego nasze-
go kraju. Sceptyków było sporo. A jednak po-
twierdziliśmy, że rząd Zjednoczonej Prawicy 
dotrzymuje słowa. W 2017 roku został zwięk-
szony limit Funduszu Dróg Krajowych do 135 
miliardów złotych. To pozwoliło zaprogramo-
wać kolejne inwestycje infrastrukturalne, ko-
lejne drogi ekspresowe, kolejne odcinki dróg 
krajowych.  Mam wspomnienia  wielokrotne-
go przejazdu przez Łomżę. Doświadczyłem 
tego sam, jak każdy zwykły Polak przejeżdża-
jący tą drogą - jak ona jest niebezpieczna, jak 
jest nieprzewidywalna. W 2021 roku te kło-
poty przejdą do historii: będzie to droga bez-
pieczna i  komfortowa, bo takie muszą być i 
są realizowane polskie drogi - mówił minister 
Andrzej Adamczyk. 

Jak podkreślił, rządowe plany przewidują 
także wiele działań modernizacyjnych na dro-
gach wojewódzkich, powiatowych, gminnych.  

- Premier Mateusz Morawiecki zapowie-
dział wsparcie polskich samorządów budują-
cych drogi. Ufam, że Sejm przyjmie projekt, 
a prezydent go podpisze i od przyszłego roku 
będziemy dysponowali kwotą 6 miliardów 
złotych na przebudowę dróg samorządowych , 
które staną się bezpieczne dla użytkowników. 
Spodziewam się wielu dobrze przygotowa-

nych wniosków ze strony samorządów - dodał 
Andrzej Adamczyk.

W imieniu mieszkańców Łomży słowa 
wdzięczności skierowała pod adresem decy-
dentów Agnieszka Barbara Muzyk, kandy-
datka Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta 
Łomży. 

- To impuls dla rozwoju naszego miasta, 
który pozwoli  przyciągnąć inwestorów. W 
ślad za nimi potrzebować będziemy wykwa-
lifikowanych kadr, czyli zaczniemy proces 
zatrzymywania tu naszych młodych wykształ-
conych ludzi, bo komunikacyjnie Łomża nie 
będzie tak odległa od Warszawy i innych 
ośrodków.  Będzie rzeczywistym sercem re-
gionu. A wszyscy, którzy przyjdą kiedyś w to 
miejsce nie będą już mieli takiego ruchu za 
plecami  - stwierdziła.

Przypomniała też, że przełomem w spra-
wie budowy Via Baltica przez Łomżę była 
wizyta w mieście jesienią 2026 roku w mieście 
ówczesnej premier Beaty Szydło i jej decyzje 
o rozpoczęciu inwestycji. W dniu podpisania 
umowy na obwodnicę Łomży Beata Szydło, 
teraz wicepremier, także odwiedziła Łomżę.

- Dlatego jest to tak symboliczny dzień - 
powiedziała Agnieszka Barbara Muzyk.     

Poseł Lech "Via" Kołakowski wielokrot-
nie był wspominany, chwalony i honorowany. 
Sam nie szczędził podziękowań ministrowi 
Andrzejowi Adamczykowi z zapowiedzią 
rozważenia "honorowego obywatelstwa" mia-
sta  po wyborach. Zwrócił też uwagę, że Łom-
ża cieszy się z trasy Via Baltica, ale czeka już 
także na sieć kolejową.

O bezpieczeństwie, rozwoju, wdzięczno-
ści mówili także poseł Bernadeta Krynicka, 
wiceprzewodniczący  Sejmiku Marek Olbryś 
(wskazał również na ciekawy aspekt sytu-
acji - po budowie obwodnicy mniejsze będą 
koszty utrzymania dróg w mieście),  wójto-
wie Krzysztof Kozicki z Piątnicy i Piotr Kłys 
z gminy Łomża. Andrzej Duda, burmistrz 
Kolna, wyliczył, że z jego miasta podróż do 
Warszawy skróci się o około 2 godziny. Wo-
jewoda Bohdan Paszkowski wyraził nadzieję 
na dobrze przygotowane przez wykonawców 
wnioski o pozwolenie na budowę, a Wojciech 
Borzuchowski, dyrektor GDDKiA w Białym-
stoku zapowiedział  szczególnie uważny nad-
zór nad inwestycją, która powinna być gotowa 
w październiku 2015 roku.

Minister Andrzej Adamczyk przywołał 
słowa , które powtarza przy każdej umowie 
na Via Baltica, że w takim momencie koń-
czy się czas polityków, a zaczyna inżynierów 
i konstruktorów. Alfonso Toto i Wojciech 
Borzuchowski ze współpracownikami złożyli 
podpisy i faktycznie rozpoczął się czas oczeki-
wania na ekipy budowlane na Via Baltica. Już 
w tych dniach zaczną pracę na drugiej nitce 
obwodnicy Szczuczyna.           

Już cała Via Baltica z obwodnicą 
Łomży w rękach inżynierów   

Minister Andrzej Adamczyk w otoczeniu polityków i samorządowców Ziemi Łomżyńskiej
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coś  

dla siebie
Ted

TVN piątek 22.45

Komedia. W dzieciństwie John Bennett pragnął, żeby 

jego pluszowy miś Ted ożył. Jego marzenie się spełniło. 

Ukochana zabawka dorosła razem ze swoim opiekunem. 

Ich beztroskie życie kończy się, gdy John znajduje sobie 

dziewczynę.

Samba
TVP1 piątek 22.35

Samba pochodzi z Senegalu, ale od dziesięciu lat mieszka 

w Paryżu. Na skutek pomyłki zostaje aresztowany 

i umieszczony w ośrodku, skąd ma być deportowany. Tam 

spotyka Alice, która chce mu pomóc.

Con Air: Lot 
skazańców

TV Puls sobota 20.00

Cameron (Nicolas Cage), skazany za nieumyślne 

zabójstwo, ma wyjść na wolność. Na pokładzie 

więziennego samolotu wybucha jednak bunt. Aby 

przeżyć, Cameron musi przekonać bandytów, że również 

marzy o ucieczce. 

Przekręt
TV Puls niedziela 22.15

Komedia sensacyjna. Franky bierze udział w kradzieży 

diamentów w Antwerpii. Jeden z okazów ma dostarczyć 

Aviemu, handlarzowi z Nowego Jorku. W drodze do USA 

zatrzymuje się w Londynie, gdzie wpada w pułapkę 

zastawioną przez byłego agenta KGB.

Red Lights
Zoom TV niedziela 21.55

Doktor psychologii (znakomita Sigourney Weaver) 

jest specjalistką od demaskowania szarlatanów 

i hochsztaplerów... którzy rzekomo dysponują 

nadprzyrodzonymi mocami i dzięki temu mogą żerować 

na ludzkiej naiwności. Odnosi same sukcesy, aż do 

momentu, gdy na jej drodze stanie niewidomy Simon 

Silver (Robert DeNiro). 

Rzecz wydarzyła się na Mazurach

Zwłoki przy 
cmentarzu

Film nawiązuje do rzeczywistych wydarzeń, ja-
kie miały miejsce we Włodowie, gdzie 1 lipca 2005 
roku doszło do samosądu na recydywiście terrory-
zującym mieszkańców. Ciągnąca się sprawa sądowa 
zakończyła się ostatecznie uwolnieniem głównych 
oskarżonych, którzy skorzystali z warunkowego aktu 
łaski prezydenta. 

Wątek fabularny koncentruje się na dramatycz-

nych wydarzeniach w niewielkiej wiosce leżącej oko-
ło 35 km od Olsztyna. Tu zostaje brutalnie zamor-
dowany 60-letni Zaranek, zwłoki znaleziono obok 
cmentarza. W zabójstwo jest zamieszanych sześciu 
mieszkańców wsi. Ofiara krwawych porachunków to 
wielokrotnie karany miejscowy bandyta, który przez 
lata terroryzował okolicznych mieszkańców. 

Oskarżeni o mord Zaranka mężczyźni zostają 
wciągnięci w zawiłe tryby machiny śledczej i sądo-
wej. Nękani przez lata mieszkańcy stają murem za 
oskarżonymi, walcząc o ich uniewinnienie. Wielką 
rolę w tej batalii o sprawiedliwość odgrywają żony 
skazańców. 

Lincz
TVP2 piątek 22.25, niedziela 1.50

Nowy serial

Jak dobrze 
znamy tych, 

których 
kochamy

To serial, który wciągnie widzów pod po-
wierzchnię zagadkowych relacji pomiędzy czwórką 
głównych bohaterów:

Bartek (Bartłomiej Topa) jest dyrektorem sza-
nowanego liceum i wspólnie z Martą (Magdalena 
Boczarska), nauczycielką języka polskiego, tworzą 

pozornie kochające się małżeństwo. Traumatyczne 
przejścia powodują, że para przeżywa poważny kry-
zys. Czy uda im się uratować swój związek przed 
rozpadem? 

Maciek (Łukasz Simlat) jest ojcem Oli (Maria 
Kowalska), która po latach rozłąki wraca pod jego 
opiekę. Czy będzie w stanie odbudować więź ze 
zbuntowaną nastolatką, która obwinia go o rozpad 
rodziny? 

Pod koniec wakacji ścieżki głównych bohate-
rów skrzyżują się, łącząc ich ze sobą już na zawsze. 
To pozornie błahe spotkanie da początek wielu 
burzliwym wydarzeniom. Kolejne głęboko skrywa-
ne sekrety i namiętności nieuchronnie doprowadzą 
do zbrodni…

Pod powierzchnią
TVN niedziela 21.30 odc. 1/8

będzie się działo

Uwierzyć? 

Przybysz 
z innej planety
Do psychiatry (Jeff Bridges) w szpitalu publicznym policja kieruje 
zatrzymanego na dworcu mężczyznę Prota (Kevin Spacey), który 

utrzymuje, że pochodzi z planety K-PAX. 
Mężczyzna twierdzi, że jest na misji zwiadowczej i zbiera informacje o naszej pla-

necie. Porównuje warunki atmosferyczne obu planet, przy czym ziemskie światło jest 
dla niego zbyt jasne. Twierdzi, że powróci do domu przed końcem lata i będzie mógł 
zabrać jednego z pacjentów ze sobą. Rozwiązuje bezbłędnie zadania, nad którymi gło-
wią się najwięksi astrofizycy. Psychiatra, odrobinę znudzony monotonią codziennej 
praktyki w pewnym momencie zaczyna wierzyć, że Prot wcale nie zwariował.

W trakcie pobytu w klinice tajemniczy pacjent zaczyna wywierać wpływ na in-
nych chorych, którzy przy nim łagodnieją, nabierają wiary w siebie i optymizmu. 

Pewnie nie wiesz…
Gene Brewer, autor powieści „K-PAX", pracował przy kręceniu filmu jako asystent 

producenta. Otrzymał nawet rolę statysty –  zagrał pacjenta w szpitalu dla umysłowo 
chorych.

Okulary przeciwsłoneczne, które nosił w filmie Prot (Kevin Spacey) zostały po-
życzone od wokalisty grupy U2 - Bono z zastrzeżeniem, iż muszą być oddane natych-
miast po ukończeniu zdjęć.

Kevin Spacey podczas kręcenia zdjęć musiał 27 razy zjeść całego banana ze skórką.

K-Pax
Nowa TV piątek 22.00

Jedna z najważniejszych powieści Victora 
Hugo w musicalowej odsłonie

Opowieść  
o namiętnościach 

i poświęceniu
Były więzień Jean Valjean ( Jackman), który niegdyś złamał zasady zwolnienia 

warunkowego, od dziesiątek lat ścigany jest przez bezwzględnego inspektora poli-
cji – Javerta (Crowe). Po zmianie tożsamości, Jean Valjean zostaje merem miasta 
i właścicielem fabryki. Usiłuje pomóc jeden z pracownic i obiecuje opiekę nad jej 
małą córką Cosette. To zmienia jego życie na zawsze.

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił ponad 450 milionów dolarów w kinach na całym świecie, wydano 

na niego 61 milionów.
Przygotowując się do roli Fantine Anne Hathaway schudła 12 kilogramów. 
Hugh Jackman przygotowując się do scen w więzieniu schudł około 9 kilogra-

mów, zapuścił brodę oraz przez 36 godzin nie pił, aby otrzymać efekt wycieńczenia. 
Anne Hathaway ścięła swoje włosy specjalnie na potrzeby sceny, w której grana 

przez nią bohaterka je sprzedaje.
Każda piosenka była śpiewana w trakcie kręcenia filmu, a nie w studiu, jak 

w przypadku większości musicali. Dlatego obraz jest tak spontaniczny. Aktorzy kon-
centrowali się na grze, a nie odpowiednim poruszaniu ustami, udając, że śpiewają.

Nędznicy
TVN7 sobota 19.00
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a to ciekawe

W każdym odcinku tej serii odwiedzimy inną ogromną jadłodajnię lub restaurację, 
aby odkryć sekret jej działania – od największego postoju dla ciężarówek na świecie 
po największe mobilne stanowisko do grillowania, od ogromnej piekarni więziennej, po 
największą kuchnię pływającą po oceanie... 

Autorzy tej serii podjęli się zadania, aby zaprezentować widzom przyprawiającą o za-
wrót głowy logistykę, zaskakującą sztukę kulinarną i niezwykłe osobowości za kulisami 
największych, najbardziej ekstremalnych kuchni świata. 

Serial dokumentalny „Mega kuchnie" pokaże organizację pracy największych sto-
łówek i organizacji cateringowych w Indiach, w których przyrządzane są potrawy dla 
dziesiątek tysięcy osób. Zobaczymy też pracowników fundacji Akshaya Patra, którzy 
gotują obiady dla 1,4 miliona uczniów uczęszczających do indyjskich szkół. 

Pewnie nie wiesz…
Jedna z największych kuchni na świecie to centrum cateringowe linii lotniczej Emi-

rates w Dubaju. 10 tysięcy pracowników przygotowuje tu nawet 200 tysięcy posiłków 
dziennie!

Złota Świątynia w Amritsarze to dla Sikhów miejsce najwyższego, religijnego kultu. 
Jadłodajnia wydaje tu codziennie 35 tys. bezpłatnych posiłków.

Mega kuchnie
TTK piątek 19.10 odc. 1/13

Prosto, tanio, ale i bogato, drogo

Największe garnki świata

Przeprowadzki milionerów

Ostrożnie! Cenne!
Przeprowadzka jest uważany za jedno z najbardziej stresujących 

wydarzeń życiowych, a dla tych, którzy mają wiele cennych rzeczy, 
to stres jeszcze większy.

Wraz z rosnącą liczbą milionerów w Wielkiej Brytanii rozwija 
się branża specjalizująca się w przeprowadzkach z i do ekskluzyw-
nych nieruchomości. Program ujawnia kulisy transportowania bez-
cennych przedmiotów powierzanych firmom transportowym przez 
zamożnych klientów. Przewożenie drogich dzieł sztuki i mebli to 
ryzykowny, ale ciekawy biznes. Firmy muszą stawiać czoła wymaga-
jącym klientom i nietypowym prośbom, a jeden błąd może koszto-
wać je tysiące funtów. 

Zobaczymy jak przebiegały przeprowadzki entuzjastki sztuki, 
Beverly, która po rozwodzie opuściła 33-pokojowy dworek wypeł-
niony antykami; projektantki wnętrz, Yvette, która przeprowadza 
się do kamienicy wartej siedem milionów funtów i ma nadzieję, że 
właśnie tam znajdzie miłość; rodziny Jacobsenów, która przenosi się 
ze swojego domu w Surrey do 80-hektarowej posiadłości wiejskiej, 
aby założyć winnicę. 

Przeprowadzki warte miliony
TTK niedziela 11.35

Kolekcjonerka dzieł sztuki Dora z mężem Nickiem przeprowadzają się do nowego 
domu w Londynie. Trzeba przenieść portret prezydenta Obamy, 

wart 50 tysięcy funtów.

Cudowna broń japończyków

Podwodne 
lotniskowce

Jednym z najlepiej strzeżonych sekretów II 
wojny światowej był ogromny okręt podwodny, 
który miał przetransportować japońskie bombow-
ce, tak by znalazły się w zasięgu amerykańskich 
miast. 

Inżynierowie i historycy przeprowadzają se-
rię eksperymentów, żeby odkryć tajemnice tego 
technologicznego cudu, który mógł zmienić losy 
wojny. W filmie pokazane zostaną także materiały 

archiwalne wyjaśniające, dlaczego okręty podwod-
ne typu I - 400 były tak śmiercionośne i dlaczego 
technologia ta ostatecznie nie została wykorzysta-
na w ataku na USA?

Łódź podwodna I-400 - pierwsza jednostki 
typu Sen Toku była wyposażona w wodoszczel-
ne hangary dla trzech samolotów. Amerykański 
wywiad do końca nie wiedział o gigantach wroga, 
które mogły spustoszyć USA.

Zbudowano tylko 3 okręty tego typu w latach 
1944–1945: I-400, I-401 oraz I-402. Każdy mógł 
przenosić w specjalnym hangarze do 3 wodnosa-
molotów bombowych typu Aichi M6A1 Seiran.

Tajna broń Japonii
TVP Historia sobota 20.00

Japoński podwodny lotniskowiec Sen-Toku, 
typ I-400. ( fot. EEREPORTER.BLOGSPOT.COM).



15zobacz to
Można się przekonać do westernu

Pomścić ojca

Czternastoletnia Mattie Ross (Hailee Steinfeld) postana-
wia doprowadzić do wymierzenia sprawiedliwości mordercy 
swojego ojca – Tomowi Chaneyowi ( Josh Brolin). Mężczyzna 
uciekł na terytorium Indian. Mattie, nie bez problemów, uda-
je się namówić do pomocy słynnego, lecz często chwytającego 
za kieliszek, jednookiego szeryfa – „Koguta" Cogburna ( Jeff 
Bridges). Wkrótce dołącza do nich teksańczyk LaBouef (Matt 
Damon). Okazuje się, że ma on jednak własne plany względem 
Chaneya... 

Film braci Coen był nominowany aż do dziesięciu Oscarów, nie 
został jednak uhonorowany żadną statuetką. 

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił w kinach na świecie ponad 250 milionów dolarów, 

kosztował 38 milionów.  
Ze względu na przepisy prawne o pracy dzieci, ekipa nie mogła 

filmować scen z udziałem Hailee Steinfeld po północy, a spora część 
filmu rozgrywa się właśnie nocą. Zaangażowano więc dorosłą du-
blerkę i kręcono tak, aby widać było tylko jej plecy i ramiona.

Piętnaście tysięcy dziewcząt zgłosiło się do roli Matti Ross. Wy-
brano 13-letnią Hailee Steinfeld.

Prawdziwe męstwo
TVP1 sobota 21.30, niedziela 00.20

Meandry prawa

Zamach  
na Lincolna

Rok 1865. Klęska Południa w wojnie sece-
syjnej staje się faktem. Grupa niepogodzonych 
z nią konfederatów zawiązuje spisek w celu za-
bicia prezydenta Abrahama Lincolna. Po doko-
naniu zabójstwa większość zamachowców zostaje 
schwytana i postawiona przed sądem wojskowym. 

Oprócz siedmiu mężczyzn oskarżona jest tak-
że Mary Surratt, matka jedynego ze spiskowców, 
któremu udało się zbiec. Zarzuca się jej współ-
udział w spisku, za co karą jest śmierć. 

Świeżo upieczony prawnik, 28-letni Fre-
derick Aiken, niechętnie zgadza się, by bronić 
Surratt przed sądem wojskowym. Kiedy sprawa 

się rozwija, adwokat zdaje sobie sprawę, że jego 
klientka może być niewinna i że została wyko-
rzystana jako przynęta, by schwytać prawdziwego 
spiskowca, jej syna.

Pewnie nie wiesz…
W filmie spiskowcy są przetrzymywani 

w więzieniu znajdującym się za Waszyngtonem. 
W rzeczywistości trzymano ich w więzieniu Old 
Capitol położonym w samym centrum miasta 
(obecnie będącym siedzibą Sądu Najwyższego).

Tej samej nocy kiedy zamordowano Lincol-
na, sekretarz stanu William Seward został ciężko 
ranny, otrzymał kilka ran nożem, a wiceprezydent 
Andrew Johnson był celem nieudanego zamachu.

Ostatniego dnia zdjęć, po zakończeniu ostat-
niej sceny, James McAvoy, który grał prawnika, 
natychmiast podszedł do przyczepy-charakteryza-
torni, aby zgolić brodę.

Spisek
Stopklatka piątek 22.10

Sean Connery i Alec Baldwin w zna-
komicie przedstawionym pościgu za ra-
dzieckim okrętem podwodnym, którego 
kapitan chce się oddać w ręce Ameryka-
nów

W stosunkach radziecko-amerykań-
skich wciąż panuje zimna wojna. „Czer-

wony Październik" to uzbrojona w rakiety 
nuklearne radziecka łódź podwodna, któ-
ra przemierza głębiny Oceanu Atlantyc-
kiego z misją szpiegowską. 

Amerykanie wiedzą o jej istnieniu 
i o tym, że łódź wyrusza właśnie w pierw-
szy rejs. Wiele by dali, aby poznać kon-

strukcyjne tajemnice Czerwonego Paź-
dziernika, który niezauważony może 
pojawić się u wybrzeży Ameryki i z łatwo-
ścią wyeliminować każdy strategiczny cel. 

Jej kapitan, Marko Ramius, podejmu-
je ryzykowną i bardzo niebezpieczną dla 
siebie samego decyzję. Postanawia dopły-
nąć do wybrzeży Stanów Zjednoczonych, 
aby poprosić o azyl. Wyjątkowo wścibski 
oficer polityczny odgaduje jego zamiary 
i próbuje mu przeszkodzić.

Pewnie nie wiesz…
Podwodny model „Czerwonego Paź-

dziernika" nigdy nie był w wodzie. Efekt pły-
nięcia pod wodą zyskano dzięki specjalnemu 
oświetleniu i komputerowym retuszom.

Peruka, przygotowana specjalnie dla 
Seana Connery’ego, kosztowała 20 tys. do-
larów.

Polowanie na „Czerwony Październik”
Polsat sobota 00.00, Filmbox extra 

niedziela 11.50

Przepychanki mocarstw

Dramat  
w głębinach
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Marlena Siok: - Decyzja o 
ubieganie się o reelekcję nie 
jest chyba dla nikogo zasko-
czeniem? 

Kazimierz Dąbrowski: 
- Nie powiedziałbym tak. 
Ludzie mają różne opinie 
i zdania. Moja decyzja była 
natomiast głęboko prze-
myślana. Rozmawiałem z 
mieszkańcami Zambrowa, 
którzy namawiali mnie, 
bym ubiegał się o reelekcję. 
Także komitet obywatelski, 
który wspierał mnie w wy-
borach w 2014 roku, prze-
konywał mnie do ponow-
nego  spróbowania swoich 
sił. Nie ukrywam, że była 
to bardzo trudna decyzja: 
odpowiedzialna, a jedno-
cześnie bardzo zaszczytna. 
Po namowach i przemy-
śleniach,  zdecydowałem 
powalczyć w  kolejnej ka-
dencji o fotel burmistrza 
miasta Zambrów. 
M.S: - A propos odpowie-
dzialności, czy stając przed 
mieszkańcami Zambrowa, 
proponując im swój plan dzia-
łania, może Pan z czystym 
sumieniem rozliczyć się z po-
przedniego? 

K.D: - Z pełną odpo-
wiedzialnością mogę powiedzieć, że 
program wyborczy, który przedsta-
wiałem mieszkańcom Zambrowa w 
2014 r. został zrealizowany. Oczy-
wiście zdarzają się takie inwestycje, 
które nie są zależne wyłącznie od 
nas. Nie zaprzeczę, że są takie inwe-
stycje, których - niestety - nie udało 
się zakończyć. Dlatego właśnie, że 
wykraczały one poza możliwości sa-
morządu. Chodzi tu o poszerzenie 
parku przemysłowego o halę przę-
dzalni. Nie udało nam się przeko-
nać ZUS-u, żeby znieść hipotekę, 
która była dość wysoką. Zatem nie 
można było tego budynku skomer-
cjalizować na rzecz miasta. Jednak 
należy się cieszyć, że jest to jeszcze 
w rękach syndyka, masy upadło-
ściowej. W naszym Parku funkcjo-
nuje 5 podmiotów gospodarczych, 
które dają pracę około 400 osobom. 
Oczywiście, lepszym rozwiązaniem 
byłoby rozszerzenie tej inicjatywy 
na kolejne obiekty dawnych zakła-
dów bawełnianych, gdzie również są 
4 firmy i zatrudniają około 400 osób. 
Jednak na pewne kwestie nie mieli-
śmy wpływu. Chcieliśmy również 
budować drogę miejską, o długości 
około 2 kilometrów, pozwalającą 
na rozładowanie ruchu na drodze 
prowadzącej na Siedlce i Czyżew. 
Jednak w  Regionalnym Programie 
Operacyjnym, do którego apliko-
waliśmy, nie znaleźliśmy uznania. 
Koszt tej inwestycji to około 15 
milionów złotych. Nie udźwignęły-
by tego nawet dwa kolejne budżety 
miasta. Pozostałe działania znala-
zły swój kształt w cyklu 4-letnim. 

Inwestycje, remonty, zamierzenia, 
które nie były w naszym programie, 
a wynikały z potrzeb mieszkańców, 
ewentualnie z decyzji władz cen-
tralnych, rządowych, naszego par-
lamentu zostały zamknięte. Jestem 
naprawdę dumny z tego, co udało 
nam się zrobić  i myślę że mieszkań-
cy to dostrzegają. 
M.S: - Samorząd Zambrowa, jako jeden 
z nielicznych nie posiada zadłużenia? 
Czy uważa Pan to za sukces swojej 
20-letniej pracy w samorządzie? 

K.D: - Jesteśmy jednym z 70 
samorządów w Polsce, które nie 
posiadają na chwilę obecną zadłu-
żenia. Staramy się racjonalnie go-
spodarować pieniędzmi. Niektóre z 
samorządów pokrywają jeden kredyt 
drugim. Coraz trudniej jest nam, sa-
morządowcom operować budżetami 
tak, by nie zaciągać kredytów. Dzieje 
się to kosztem dużego wysiłku. Wy-
datki stałe są naprawdę wysokie i się-
gają około 80 procent. Na samorządy 
narzucanych jest wiele zadań, które 
nie są rekompensowane z budżetu 
państwa. Sukcesem samorządu Za-
mbrowa jest to, że w ciągu ostatnich 
4 lat utrzymaliśmy dosyć wysokie 
tempo inwestycyjno - remontowe. 
Przeznaczaliśmy średnio ok. 20 pro-
cent wydatków na działania właśnie 
w tym obszarze. I nie zaciągnęliśmy 
przy tym żadnego kredytu. Wymaga 
to wielkiej konsekwencji przy  trzy-
maniu budżetu w ryzach. Ponieważ 
jeśli pozwoli się na pewne rozpasa-
nie, wtedy już nie ma żadnych ha-
mulców. A jak się wydaje, to trzeba 
brać kredyty. Chciałbym przypo-

mnieć, że Zambrów nie należy do 
bogatych samorządów. Nie mamy 
tak dużych dochodów, jak niektóre 
gminy, którym wpływają dodatkowe 
pieniądze poprzez wpłaty dochodo-
we. Jeszcze raz powtarzam, musimy 
trzymać ścisłą dyscyplinę finansową. 
Nie dotyczy to tylko urzędu mia-
sta, ale i jednostek organizacyjnych, 
przez nie nadzorowanych.
M.S: - Niedawno ciekawy ranking opu-
blikowało czasopismo „Wspólnota”, 
które przeanalizowało wydatki inwe-
stycyjne samorządów. W tym rankin-
gu Zambrów awansował o 15 pozycji 
względem roku ubiegłego. Co było naj-
bardziej kluczowe? 

K.D: - Czasopismo „Wspólno-
ta” publikuje takie rankingi co roku.  
Nie jest on jednak jedyny. Żaden nie 
do końca oddaje rzeczywistość sa-
morządu, dotyczącą wydatkowania 
pieniędzy. W przypadku rankin-
gu, o którym mówimy, pod uwagę 
brane są wyłącznie inwestycje, bez 
uwzględnienia niektórych remon-
tów. Jeśli chodzi o specyfikę Zam-
browa, więcej środków inwestujemy 
właśnie w remonty. Budowa nowych 
dróg, modernizacja starych. Tylko w 
tym roku kończymy remont dwóch 
ulic. Spore środki zostały zagospo-
darowane w sferze socjalno – spo-
łecznej. Mam tu na myśli remonty 
ośrodków oświatowych. Kluczowa w 
tej sferze inwestycja, o wartości po-
nad 8 mln zł,  to przekształcenie bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 5 w 
Zambrowie na przedszkole i żłobek 
miejski. Była to zdecydowana odpo-
wiedź na potrzeby mieszkańców.

M.S: - Będąc przy rozliczeniach nie spo-
sób pominąć strategii rozwoju miasta 
na lata 2012 – 2022. Jak wygląda jej 
realizacja? Czy w Zambrowie widoczny 
jest inteligentny, zrównoważony roz-
wój, sprzyjający "włączaniu społeczne-
mu"?  

K.D: - Moim obowiązkiem i 
zadaniem jest utworzyć strategię 
miasta opartą na  zrównoważonym 
rozwoju i realizować zadania, które 
zostały w nim zapisane. Od tego 
zaczynamy. Są też wnioski i postu-
laty naszych mieszkańców. Moim 
zadaniem jest wyważyć budżet każ-
dego roku, by znalazły się w nim 
środki na infrastrukturę społeczną 
i infrastrukturę techniczną. Miesz-
kańcy zasługują na to, żeby żyć w 
godnych warunkach, żeby po pracy 
móc wyjść, zrelaksować się i odpo-
cząć.  I myślę, że to właśnie dzięki 
tym działaniom, mamy spory od-
zew społeczny mieszkańców, któ-
rzy aktywnie uczestniczą w życiu 
miasta. W Zambrowie funkcjonu-
je Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
gdzie mamy ponad 100 słuchaczy. 
Działa u nas również Teatr Form 
Różnych. Funkcjonują organizacje 
pozarządowe. które bardzo aktywnie 
działają na rzecz mieszkańców. Już 
nie mówię o czynniku rekreacyjno 
- sportowym, bo tu też jest duże za-
interesowanie naszych mieszkańców, 
którzy uczestniczą w tych przedsię-
wzięciach. Mowa tu o inicjatywie 
"Zambrów na rowery" czy biegach 
ulicznych. Dlatego też staramy się 
coraz więcej zaoferować mieszkań-
com.  Organizujemy miejski Dzień 

Babci, Dziadka, Dzień Ko-
biet, Dzień Seniora, Dzień 
Nauczyciela czy Dzień 
Przedszkolaka. Aby jednak 
funkcjonował ład społeczny,   
trzeba przygotować podsta-
wy, fundamenty gospodar-
cze. I to właśnie robimy, i to 
jest nasza podstawa. Przy-
gotowanie nowych planów 
zagospodarowania prze-
strzennego miasta, następnie 
uzbrojenie terenów inwesty-
cyjnych dla kolejnych inwe-
storów, których do Zambro-
wa serdecznie zapraszamy.
M.S: - Planowany program roz-
woju Zambrowa w dużej mie-
rze opera się na kontynuacji 
rozpoczętych inwestycji... 

K.D: - W planach na 
2018 - 2023 uwzględniliśmy 
zmianę zagospodarowania 
przestrzennego. Chcemy 
znaleźć możliwie najwię-
cej terenów pod przemysł, 
gospodarkę, usługi i han-
del. Jeśli taki plan zostanie 
uchwalony, wtedy trzeba 
będzie te tereny uzbroić i 
ściągnąć potencjalnych in-
westorów. Myślę, że szansą 
dla Zambrowa jest droga 
ekspresowa S8, z Białego-
stoku do Warszawy. Dzięki 

temu  inwestorzy chętniej będą lo-
kowali w naszym mieście swoje fir-
my, zaoszczędzając czas i pieniądze. 
Mamy w tej chwili tereny o łącznej 
powierzchni 18 hektarów. Sprze-
daliśmy je. W tej chwili inwestorzy 
rozpoczęli produkcję. Następne 8 
hektarów jest już w połowie sprze-
dane. Przymierzamy się do kolej-
nych terenów. Aby mieć pieniądze 
na inwestycje społeczne, trzeba po-
zyskać je z gospodarki.
M.S: Czy w związku z tym widoczne jest 
zainteresowanie Zambrowem ze strony 
przedsiębiorców? 

K.D: - Zambrów jest atrakcyj-
ny dla przedsiębiorców. Oferujemy 
m.in. ulgi podatkowe, które po-
magają w założeniu własnej firmy, 
działalności gospodarczej, podjęciu 
decyzji dotyczącej zainwestowania. 
Mamy w tej chwili 3 duże firmy, 
które na terenach przemysłowych 
uruchomiły działalność. Jedna za-
trudnia około 100 osób, a dwie 
właśnie rozpoczynają budowę. Nie 
należy zapominać, że dzięki temu 
bezpośrednio do budżetu miasta 
wpływają znaczące sumy. Takim 
przykładem jest Firma „Balton”, 
która istnieje na naszym rynku 5 
- 6 lat. W tej chwili tworzy nowy 
gmach, laboratorium i będzie za-
trudniała kolejne osoby. Prezes Bal-
tonu miał szczęśliwą rękę i powie-
dział, że jest dobrym przykładem, 
a za nim pójdą z pewnością kolejne 
firmy. I tak się stało i te tereny, o 
których mówimy zostały zagospo-
darowane. W sumie mamy około 40 
hektarów, które tętnią życiem.

Zambrów to miasto, w którym widać rozwój
O możliwościach rozwoju Zambrowa, o jego atrakcyjności, a także kluczowych inwestycjach, które udało się zrealizować w ciągu ostatnich kilku lat z burmistrzem Zambrowa, 

Kazimierzem Dąbrowskim rozmawia Marlena Siok. 
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Ponad pół wieku służby publicznej, dwadzieścia 
lat pracy w samorządzie województwa oraz Złoty 
Jubileusz małżeństwa były okazją do spotkania u 
Elżbiety i Mieczysława Bagińskich. Na powitanie 
autor obdarowywał wszystkich gości swoim naj-
nowszym dziełem „Od ukazów do rozkazów” trak-
tujących o narodzinach Niepodległej w 1918 roku.

- Przeżywamy szczęśliwy jubileusz 100 
lat odzyskania  niepodległości. Pierwsza część 
książki to felietony dotyczące okresu tuż po 
powstaniu styczniowym, kiedy rodziła się oby-
watelska Polska. To nie jest tak, że ktoś wy-
siadł na peronie 10 czy 11 listopada i zaczęła 
się wolna Polska. Polska rodziła się w świado-
mości tych którzy działali w stowarzyszeniach 
oświatowych, takich  jak Macierz Szkolna, 
towarzystwa sportowe - jak  Łomżyńskie 
Towarzystwo Wioślarskie, towarzystwa kre-
dytowe. Znacznie ciekawsza jest druga część 
ksiażki  zatytułowana  „I stała się Polska”. 
Przypominam tutaj wydarzenia historyczne, 
znane, ale nie funkcjonujące w powszechnej 
świadomości. Jednym z nich jest dymisja Jó-
zefa Piłsudskiego z 12 sierpnia  1920 roku. 
Pouczająca to lektura. Pojawia się również 
kilka postaci, takich jak  generałowie Haller, 
Rozwadowski, Zalewski, Sosnkowski. To są 
również twórcy niepodległego państwa.  Ko-

lejna część to okres drugiej wojny światowej. 
Chodzi tu o działalność generała Władysława 
Andersa.  Celem misji generała było głównie 
wzmocnienie obrony Persji  i  Palestyny przed 
Niemcami. Działanie generała oceniane jest 

pozytywnie, bo obok żołnierzy uratowano kil-
kadzisiąt tysiecy osób cywilnych,  w tym kilka 
tysięcy dzieci które jednak, później  „błąkały” 
się po Azji – powiedział autor.

W działalności  publicznej Mieczysława 

Bagińskiego  szczególnie owocne były ostat-
nie dwadzieścia lat. 

- Chciałbym podziękować mieszkańcom 
Ziemi Łomżyńskiej i Łomży za zaufanie.  To 
jedyny przypadek, że we wszystkich  wyborach 
- sześć kolejnych razy - uzyskałem mandat 
zaufania. Zachęcam wszystkich do podobnej 
aktywności jak moja - powiedział Mieczysław 
Bagiński, wieloletni radny województwa pod-
laskiego, wiceprzewodniczący Sejmiku 

W spotkaniu uczestniczyło liczne grono 
przyjaciół obojga jubilatów.

- Mieczysława poznałem ponad dwa-
dzieścia lat temu. Samorząd wprowadzony  
po 1990 roku to chyba najlepsze, co się nam 
Polakom się zdarzyło. Spełniła się idea spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Jubilatowi życzę  
aby pracował nadal zgodnie z taką zasadą, że 
należy kochać ludzi i być kochanym. Takim 
człowiekiem jest Mieczysław Bagiński - po-
wiedział Jarosław Kalinowski, poseł do Parla-
mentu Europejskiego. 

- Od lat znam kolegę Mieczysław Bagiń-
skiego, zawsze pomagał ludziom nie pytając 
na kogo głosują. Jest jedynym radnym Sej-
miku, który był wybierany przez wszystkie 
kadencje. Angażował się w realizację wielu  
inwestycji, jak choćby powszechną telefoni-
zację  wsi. Choć nie kandyduje w kolejnych 
wyborach, jestem przekonany, że nadal będzie 
z nami - powiedział Stefan Krajewski, prezes 
Zarządu Wojewódzkiego PSL w Białymstoku 
i członek zarządu województwa.      

Spotkanie jubileuszowe, które przerodziło 
się w benefis, obfitowało w anegdoty, żarty i 
wspomnienia.

Elżbieta i Mieczysław Bagińscy. 
Jubileusz ludzi aktywnych 

Jubileuszowe serdeczności Mieczysławowi Bagińskiemu przekazali między innymi poseł kilku kadencji  Józef 
Mioduszewski z małżonką (od prawej), Jarosław Kalinowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Roman 
Nojszewski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i Stefan Krajewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego 
PSL.  
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Piotr 
Domalewski  

ma plan na swój 
nowy film 

Na początku 2019 roku mają ruszyć zdjęcia 
do nowego filmu Piotra Domalewskiego. "To 
będzie pełnokrwista tragikomedia" - zdradza 
reżyser w rozmowie z Katarzyną Sobiechow-
ską-Szuchtą. 

Główną bohaterką filmu "Ja nigdy nie 
płaczę" jest dziewczyna tuż przed osiem-
nastymi urodzinami. Jej ojciec od wielu lat 
pracuje za granicą, a ona musi w pewnych 
gwałtownych okolicznościach do niego 
pojechać i go poznać. Reżyser "Cichej 
nocy", nagrodzonej m.in Złotym Lwami 
w Gdyni i Polskim Nagrodami Filmo-
wymi, szukał odtwórczyni głównej roli 
nie tylko wśród zawodowych aktorek czy 
studentek szkół teatralnych. Na casting, 
którego termin upłynął 15 października, 
mogła się zgłosić każda dziewczyna mają-
ca ukończone co najmniej 15 lat.

Zbyt wielu szczegółów nowego pro-
jektu reżyser i producenci filmu nie zdra-
dzają. Z tych nielicznych informacji wy-
nika, że będzie tam, sporo wątków, które 
pojawiły się już w „Cichej nocy” - emigra-

cja, relacje rodzinne, podróż. 
Przypomnijmy, że Piotr Domalewski 

to łomżyniak z rodziny, w której rodzice są 
pedagogami, a dzieci obdarowane zosta-
ły wieloma talentami. Piotr Domalewski 
zaczynał artystyczną karierę jako aktor, a 
w ubiegłym roku przedstawił swój reży-
serski debiut, który przyniósł mu uznanie 
i nagrody. Teraz musi się zmierzyć z naj-
trudniejszym – jak uważa wielu twórców 
– zadaniem, czyli drugim dziełem. Trzy-
mamy kciuki.            

Fragment monologu, który miały 
przygotować kandydatki do głównej roli 
w „Ja nigdy nie płaczę”:

„Co że już? Że mogę iść? Wkręca 
mnie pan? Pan się ze mną bawi w dobre-
go, złego i brzydkiego? Czy jak to tam się 
mówi? Mogę? To nara.

Należy się stopięćdziesiąt złotych, bo 
godzina mojego życia tyle kosztuje... he-
heh. Żartuję.

Spoko z pana koleś panie generale. 
Nara”.

Szanowni mieszkańcy 
Zambrowa!

Jesteśmy na ostatniej prostej kampanii wyborczej. Było to dla mnie jako kan-
dydata ważne i pouczające wydarzenie, ponieważ był to czas dobrych, owocnych 
i konstruktywnych spotkań, podczas których odniosłem wrażenie, że przyszłość 
naszej wspólnoty nie jest Wam obojętna. Żywo angażowaliście się w rozmowy i 
dawaliście mi wiele cennych uwag. Młodzi ludzie, chcą tu zostać, ale podkreślają, 
że trzeba stworzyć im ku temu warunki. Dziękuję Wam za Waszą obecność i życz-
liwość.

Jestem zdeterminowany, by działać tak, aby Zambrów rozwijał się i stawał się 
coraz bardziej otwarty dla nowych przedsięwzięć gospodarczych, dzięki którym 
powstaną nowe miejsca pracy. Chcę także zwrócić szczególną uwagę na rozwój 
dzieci i młodzieży, stworzyć warunki  dla podejmowania atrakcyjnych inicjatyw 
społeczno-kulturalnych, w które chętnie będzie się angażowała młodzież. W roz-
wój sportu i aktywności artystyczno-intelektualnej. Chcę być także uważny na po-
trzeby osób dojrzałych, również tych, które nie są już aktywne zawodowo. Stanowią 
one ważną część naszej społeczności.

Szanowni mieszkańcy, szanowni pracownicy Urzędu Miasta, miejskich spółek, 
nauczyciele, nie bójcie się zmiany. W najbliższą niedziele oddajcie głos w wyborach 
samorządowych. To ważne, by każdy z nas miał świadomość, że jesteśmy lokal-
ną wspólnotą, w której nie tylko żyjemy, ale mamy wpływ na jej funkcjonowanie. 
Weźmy odpowiedzialność za nasze wspólne dobro, by nikt nie czuł się pominięty 
czy wykluczony. Wszyscy jesteśmy ważni! Zwracam się również do młodych osób 
, które jeszcze nie dawno ukończyły 18 rok życia. Skorzystajcie z tego pięknego 
przywileju i pójdźcie do lokalu wyborczego.

KLUB MALUCHA
Raz w miesiącu, w sobotnie poranki Kino 

Millenium zaprasza najmłodszych widzów (w 
wieku 3 - 6 lat) wraz z opiekunami na specjalne 
seanse krótkich bajeczek, prowadzone przez ani-
matorkę kultury – panią Asię Chludzińską.

Zamiast jednego dłuższego filmu, będziemy 
pokazywać kilka krótszych animacji zorientowa-
nych wokół jednego wątku, takiego jak: „zdro-
wie”, „natura” „przyjaźń”, „młodsze rodzeństwo”, 
„podróże”. Przed każdym filmikiem będzie krót-
kie wprowadzenie animatorki do tematu, a po – 
rozmowa z dziećmi o tym, co widziały. 

Dla wielu z nich, zwłaszcza najmłodszych 
milusińskich, którzy dopiero rozpoczynają swoją 
przygodę z kinem, wielkim przeżyciem będzie 
sam fakt zobaczenia czegoś na dużym ekranie, 
dla innych dzieci - możliwość powiedzenia kil-
ku słów do mikrofonu podczas pogadanki. Takie 
spotkania przemycają edukacyjne treści w lekkiej 
i przyjemnej formie zabawy, oswajają z różnymi 
lękami czy trudnymi emocjami, są też ciekawą 
propozycją na rodzinne spędzenie czasu.

Na drugą odsłonę KLUBU MALUCHA 
zapraszamy 20. października na godzinę 9.30. 

Pokażemy 3 odcinki genialnej serii pt. „BA-
SIA”:

Basia i upał w zoo
Basia i Anielka
Basia i nowy braciszek
Basia to rezolutna pięciolatka znana przede 

wszystkim z 30 książek autorstwa Zofii Sta-
neckiej i Marianny Oklejak, której zmagania z 

codziennością na duży ekran przeniosła i wypro-
dukowała Grupa Smacznego. Do tej pory „Ba-
się” można było oglądać w ponad 130 kinach w 
Polsce, tym razem zawita do Łomży.

W pierwszym odcinku dowiemy się, że Basia 
bardzo chciałaby mieć jakieś zwierzątko. Pytanie 
tylko czy zgodzą się na to pragnienie jej rodzice i 
co to znaczy być odpowiedzialnym. W drugim od-
cinku poznamy gorzki smak rozczarowania i złości, 
kiedy walą się nasze plany, ale i słodki smak odkry-
wania nowej przyjaźni. W ostatnim odcinku razem 
z Basią doświadczymy zaciekawienia nowym bra-
ciszkiem, ale i narodzin pewnej niszczącej emocji 
jaką jest zazdrość o względy rodziców. 

Czas trwania zestawu: 30 minut, czas trwa-
nia spotkania: 50-60 minut. Cena biletu od oso-
by: 10 złotych. Zapraszamy!

Repertuar Kina Millenium 19 - 25. 10. 2018r. 

Serce nie sługa: 19 - 25.10. Duża sala,  godz. 14.00,
Kler: 19 - 25.10. Duża sala, godz. 16.00; 
dodatkowo: 20 - 21.10. Duża sala, godz. 11.00,
dodatkowo: 19 - 20.10. Duża sala, godz. 22.20 i 
Mała sala, godz. 22.30,
Jak pies z kotem: 19-25.10, Duża sala, godz. 18.30,
53 wojny: 19 - 25.10, Duża sala, godz. 20.30,
Hotel 2D/3D: 19 -25.10, Mała sala, godz. 14.00, 
16.00, 18.00,
dodatkowo: 20 -21.10. Mała sala, godz. 10.00, 
12.00,
7 uczuć: 19-25.10, Mała sala, godz. 20.00
KLUB MALUCHA: 20.10. Duża sala, godz. 09.30
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Marlena Siok: - Jak się okazuje nie ma 
Pan sobie równych. Czy właśnie dlate-
go postanowił Pan kandydować? 

Andrzej Duda: - Motywacji 
było kilka. Po pierwsze mam za sobą 
spory kapitał doświadczenia na tym 
stanowisku. Trzy kadencje to prze-
cież 12 lat. W tym okresie mogłem 
się sprawdzić w różnych, niełatwych 
czasem sytuacjach związanych z za-
rządzaniem miastem. Rozważając 
swój start w wyborach brałem głów-
nie pod uwagę akceptację mieszkań-
ców dla mojej działalności. Te głosy 
poparcia, które do mnie dochodzą, 
utwierdziły mnie w przekonaniu, 
że warto spróbować poraz kolejny. 
Wszyscy jesteśmy oczywiście ludź-
mi i najważniejsza motywacja zwią-
zana jest jednak z emocjami i moją 
ogromną sympatią i przywiązaniem 
do rodzinnego miasta. Dobrze się 
czuję w samorządzie i jestem prze-
konany, że dużo mógłbym jeszcze 
zmienić w naszym mieście. Taka 
praca pochłania człowieka bez resz-
ty, ale dobrze czuję się w tej roli. 
Praca na stanowisku burmistrza to 
rodzaj misji na rzecz lokalnej spo-
łeczności i daje ogromną satysfak-
cję, gdyż na własne oczy możemy 
dostrzec jej  efekty, gdy widzimy 
jak samorządowe inwestycje zmie-
niają nasze miasto, jak sprawiają, że 
Kolno staje się lepszym miejscem do 
życia.
M.S: - Kolejna kadencja za Panem.  Czy 
był to dobry czas dla Kolna? 

A.D: - Miasto jest żywym orga-
nizmem i zawsze będzie coś do zro-
bienia i zawsze też nie na wszyst-
ko starczy środków finansowych. 
Dlatego tak ważne jest rozsądne 
ustalanie priorytetów i długofalowe 
planowanie rozwoju. Udało się nam 
zrealizować bardzo wiele projektów, 
w tym kilka kluczowych dla mia-
sta inwestycji infrastrukturalnych. 
Praktycznie prawie całe miasto zo-
stało skanalizowane, przedtem byli-
śmy na szarym końcu w porówna-
niu do innych miast powiatowych. 
Wyremontowano kilometry miej-
skich ulic i chodników. Zbudowali-
śmy również całkowicie nowe drogi. 
Przy okazji obecnego remontu ul. 
Wojska Polskiego widać jak bardzo 
przydała nam się miniobwodnica. 
Otworzyła na budownictwo tam-
tą część miasta i teraz dobrze się 
sprawdza jako alternatywna nić ko-
munikacyjna. Naszym priorytetem 
była też zawsze oświata. Gruntow-
ny remont SP 2, Przedszkola, odda-
nie do użytku sali gimnastycznej w 
SP1 i cała masa mniejszych inwe-
stycji w edukację podniosła poziom 
warunków nauczania. Dostrzegali-
śmy też problemy społeczne. Jako 
jedni z nielicznych w województwie 
podlaskim zbudowaliśmy w ostat-
nich latach blok socjalny. Nie bali-
śmy się również inwestycji w nowe 
technologie. Mamy w Kolnie jedną 
z największych w Polsce elektrowni 
słonecznych, która płaci do nasze-

go budżetu podatki 
i czynsz dzierżawny. 
Instalacje fotowolta-
iczne posadowione są 
również na samorzą-
dowych instytucjach 
dając nam niższe ra-
chunki za energię. 
Wkrótce dojdzie jesz-
cze wymiana oświetle-
nia ulicznego w całym 
mieście na światło le-
dowe. To wszystko ma 
też swój wymiar pro-
mocyjny. Zaczęliśmy 
być postrzegani jako 
miasto, które inwe-
stuje w nowoczesne, 
ekologiczne projekty 
przyjazne środowisku.
M.S: - Miejskie tereny inwestycyjne 
przygotowane w I etapie zostały już 
zagospodarowane. Ta strefa przemy-
słowa poszerza się o kolejne hektary. 
Czy widoczne jest już wzmocnienie po-
tencjału i konkurencyjności gospodarki 
regionu? 

A.D: - Kolnianie zwracali mi 
uwagę, że miasto musi próbować 
ściągnąć tutaj inwestorów. Lokalni 
przedsiębiorcy też narzekali, że brak 
jest na miejscu terenów pod zabu-
dowę przemysłową i usługową. W 
dzisiejszych czasach trzeba zabiegać 
o napływ kapitału, ale też zadbać o 
to żeby przedsiębiorcy nie uciekali 
do innych miast. Do tego niezbęd-
ne są tereny inwestycyjne. Przygo-
towanie nowych dopiero ruszyło, a 
już mamy kilka poważnych zapytań 
od inwestorów z kraju. Będzie z 
tego mówiąc tak potocznie „chleb” 
i więcej stanowisk pracy. Według 
mojej strategii rozwoju miasta, Kol-
no będzie ciągle rozszerzać swój 
potencjał gospodarczy w oparciu o 
kolejne tereny inwestycyjne. Przede 
wszystkim trzeba mieć jednak prze-
myślany plan rozwoju. Ja na każdą 
kadencję taki plan przedstawiałem 
i prosiłem mieszkańców o opinię w 
wyborach.
M.S: - Ekonomia, gospodarka, przed-
siębiorczość to oczywiście klucz do suk-
cesu,ale nie tylko pracą żyje człowiek. 
Kultura, sport, rekreacja czy w tych ob-
szarach planuje się inwestycje?

A.D:. Oczywiście o komforcie 
życia w mieście stanowią również 
ciekawe propozycje spędzania wol-
nego czasu. Dla dzieci i młodzieży 
oddaliśmy do użytku nowe obiekty 
sportowe jak skatepark, pumptrack, 
boiska, salę gimnastyczną. Niektó-
re z tych obiektów wymagają już 
remontów. Najwyższy już czas na 
gruntowną modernizację Domu 
Kultury. Sporo się przecież w KO-
KiS dzieje, ośrodek kultury tętni 
życiem i warto zainwestować w 
infrastrukturę. Stan i wyposażenie 
obiektu wymaga pilnej moderni-
zacji. To kwestia prestiżu dla mia-
sta. Występują u nas również arty-
ści i zespoły z całej Polski i trzeba 
uczciwie przyznać, że przestarzała 
sala widowiskowa nie robi nam do-
brej reklamy. To jest jednak główne 
miejsce artystycznej aktywności na-
szych dzieci, młodzieży i seniorów. 
Kolnianie zasługują na nowoczesną 

salę widowiskowo-kinową. Ale jesz-
cze trochę cierpliwości, przetarg już 
rozstrzygnięty i budowa ruszy już 
niebawem. Zgodnie z dobrą prakty-
ką kolneńskiego samorządu zdoby-
liśmy dofinansowanie zewnętrzne. 
Kwota jaka została przyznana to aż 
5,6 miliona, a całość projektu za-
mknie się kwotą około 7 milionów 
złotych.
M.S: -  A co z remontem stadionu?

A.D:. Dobra wola samorządu 
jest, niemałe pieniądze na ten cel też 
zabezpieczyliśmy w miejskim bu-
dżecie, zdobyliśmy dofinansowanie, 
ale problemem jest obecna sytuacja 
na rynku budowlanym. Na pewno 
stadion zmodernizujemy, bo jest w 
Kolnie sporo utalentowanej sporto-
wo młodzieży i warto zapewnić im 
lepsze warunki do treningów czy 
rozgrywania zawodów.
M.S: -  Planuje się również moderniza-
cję miejskiej oczyszczalni ścieków. Co 
się tam zmieni?

A. D: - Będzie to jedna z naj-
większych miejskich inwestycji w 
Kolnie. Rozbudowa i moderniza-
cja oczyszczalni pochłonie 13 331 
328,68 zł brutto. Dofinasowanie 
jakie udało się pozyskać jest jedno z 
największych w historii kolneńskie-
go samorządu. Wartość dotacji to 
dokładnie 6 908 892,60 zł . Środki 
pochodzą z Funduszu Spójności. 
Wartość dotacji może być jeszcze 
większa jeśli przyłączy się do nas 
Zakład Produkcji Mleczarskiej w 
Kolnie. Prowadzimy rozmowy z 
Mlekpolem w tej sprawie. Miejska 
oczyszczalnia nie była modernizo-
wana od prawie 20 lat i już nadszedł 
czas, żeby to zrobić.
M.S: - 20 lat to rzeczywiście sporo czasu, 
ale jeszcze dłużej nie modernizowano 
głównej arterii miasta czyli ulic ks. Ja-
nusza i Wojska Polskiego. Kiedy zakoń-
czy się ten remont?

A.D:. Wykonawca ma ter-
min do końca września 2019 r., ale 
wszystko wskazuje na to, że jeśli nie 
będzie jakichś ekstremalnych wa-
runków pogodowych to zakończy 
się nawet kilka miesięcy wcześniej. 
Nalegam ciągle na wykonawcę żeby 
utrzymał szybkie tempo prac ze 
względu na utrudnienia w ruchu. 
Na razie mieszkańcy i przyjezd-
ni radzą sobie całkiem nieźle. Ale 
najważniejsze jest, że moderniza-
cja będzie naprawdę gruntowna i 

kompleksowa. Droga o takich para-
metrach posłuży nam przez długie 
lata. Znacznie podniesie się kom-
fort i bezpieczeństwo jazdy. Rondo, 
sygnalizacje świetlne, gdzie tylko 
będzie to możliwe lewoskręty, a do 
tego nowe ledowe oświetlenie. 
M.S: - Czy ubiegając się o reelekcję 
może Pan z pełną odpowiedzialnością 
rozliczyć się z mieszkańcami z projek-
tów, które były proponowane 4 lata 
temu? 

A.D: - Najlepszą reklamą mia-
sta, którym kieruje burmistrz czy 
prezydent są dokonania jego samo-
rządu. Każdy urzędnik jest utrzy-
mywany z podatków obywateli i tak 
naprawdę każdy mieszkaniec Kolna 
jest moim przełożonym. Ja przed 
każdym wyborcą mogę złożyć su-
mienny raport z moich zobowiązań 
i z tego, co zrobiłem. Kilkadziesiąt 
milionów złotych pozyskanych z 
Funduszy Europejskich,  Mechani-
zmu Norweskiego, programów rzą-
dowych i innych. Naszą specjalizacją 
były szczególnie środki z UE. Były 
lata, że wśród miast powiatowych w 
przeliczeniu dotacji na 1 mieszkańca 
byliśmy na medalowych miejscach w 
Polsce. Trudno utrzymać ciągle taką 
dynamikę, ale w rankingach wyko-
rzystania środków zewnętrznych 
Kolno jest wciąż wysoko.  Chciałbym 
podziękować przy okazji wszystkim 
bez wyjątku radnym miejskim. Suk-
cesy naszego miasta to również wy-
nik Waszej pracy, roztropności i mą-
drych kompromisów zawieranych 
na rzecz naszego miasta. O tym kto 
zostanie burmistrzem na kolejną ka-
dencję zadecydują mieszkańcy. Jed-
nego możemy być pewni, następna 
kadencja to będzie, jak już mówiłem, 
czas prawdziwej kumulacji  inwe-
stycji w naszym mieście. Burmistrz 
Kolna otrzyma od samorządu długą 
listę zadań do realizacji. Część pro-
jektów już rozpoczęta, część jest w 
toku, a inne ruszą już wkrótce. To 
wymagające i trudne wyzwania, ale 
przecież Kolno to ambitne miasto z 
dużymi aspiracjami. Zawsze byłem 
dumny z Kolna i jego mieszkańców. 
Imponować innym może przywią-
zanie jego mieszkańców do rodzin-
nego miasta ich upór w dążeniu do 
realizacji swoich zamierzeń, praco-
witość, przedsiębiorczość i właśnie 
ambicja. 

Kolno, ambitne miasto z aspiracjami
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Powieść  
z nieznaną 

historią w tle 
„Meandry losu” to cykl powieściowy o 
trudnej polskiej historii w I połowie XX 
w. na wschodnim Mazowszu (Łomża i 
okoliczne powiaty), w którym ukazane 
zostały pogmatwane losy Polaków i Ży-
dów w obliczu wojny, okupacji sowiec-
kiej, a potem niemieckiej. Autorem jest 
Zenon Krajewski. Rozpoczynamy w tym 
wydaniu Tygodnika Narew publikację 
obszernych fragmentów powieści. 

Meandry Losu
Nad horyzontem pojawiła się ja-

śniejąca tarcza słońca. Uśpioną jesz-
cze wioskę witał kolejny ciepły, letni 
dzień. Ten dzień miał być szczegól-
ny. Pierwszego września, jak co roku, 
rozpoczynał się nowy rok szkolny. 
Kilkoro dzieci z Setna owego piąt-
kowego dnia miało po raz pierwszy 
pójść do oddalonej o cztery kilome-
try szkoły. Tak się jednak nie stało.

Wybuchła wojna. Niemcy zaata-
kowali Polskę, przekraczając o świcie 
jej granicę na północy, zachodzie i 
południu. Już w godzinach rannych 
na niebie pojawiły się niemieckie sa-
moloty, a z oddali, zza rzeki słychać 
było gwałtowną wymianę ognia ar-
tyleryjskiego.

Setno, maleńka mazowiecka 
wieś, położona w zakolu Narwi, zda-
wała się być zapomniana przez Boga 
i ludzi. Zasiedlali ją ubodzy chłopi  
i nieliczni potomkowie szlachty za-
grodowej, co było częste na wschod-

nim Mazowszu. Piaszczyste, niezbyt 
urodzajne ziemie nie pozwalały tam, 
mimo ciężkiej, znojnej pracy, żyć do-
statnio. Od wschodu wieś otaczały 
lasy, od północy meandrowała rzeka, 
od zachodu pastwiska przechodziły 
w las, który ciągnął się aż za No-
wosiedliny, a kilka kilometrów od 
niej na południe biegł trakt z Ostro-
łęki do Łomży. 

Wioska Setno liczyła kilkanaście 
gospodarstw rozrzuconych na długo-
ści ponad jednego kilometra. Trzecie 
z kolei od strony Narwi było siedli-
sko Łynów, na którym najbliżej drogi 
stał mały, biały, bo pomalowany wap-
nem domek, a w jego głębi obory i 
stodoła.

Głowa rodziny Łynów, Michał 
wyróżniał się we wsi tym, że we 
wczesnej młodości, u schyłku pano-
wania cara Mikołaja II, był kawa-
lerzystą w rosyjskim wojsku i brał 
udział w Wielkiej Wojnie i wojnie 
domowej w Rosji. Walcząc po stro-
nie Białych, przeciwko bolszewikom 
był dwukrotnie ranny. Dotkliwie 
ranny w rękę, nie był już w stanie 
wziąć udziału w polskiej wojnie 1920 
roku przeciwko bolszewikom. Nie-
pełna sprawność prawej ręki unie-
możliwiała nie tylko walkę o Polskę, 
ale także nieco utrudniała codzien-
ną pracowitą egzystencję. Mimo to 
wrócił na ojcowiznę i ciężko praco-
wał, zmagając się z losem. Ożenił się 
późno, w trzydziestym piątym roku 
życia, biorąc za żonę dziewczynę kil-
kanaście lat młodszą, z którą dobrał 
się jak w korcu maku, bo tak przecież 
określa się nadzwyczaj zgodne mał-
żeństwo.

Michał był znany z tego, że nie 
zwykł podnosić głosu i używać już 
nader rozpowszechnionego na wsi 
„swobodnego” języka przyniesione-
go w „darze” do Polski przez Rosjan 
w okresie zaborów, a może jeszcze 
wcześniej, już w osiemnastym wieku, 
kiedy Rzeczypospolita była w istocie 
prywatnym folwarkiem rosyjskiej 
imperatorowej, Katarzyny II. Uwa-
żał, iż nie przystoi chrześcijaninowi i 
gorliwemu katolikowi obrażać Boga 
takimi obcymi z pochodzenia „gru-
bymi słowami”, których nasłuchał się 
aż nadto podczas pobytu w rosyjskim 
wojsku, a szczególnie podczas oby-
dwu wojen. Był spokojnym, dobrym 
i poczciwym człowiekiem, ale mimo 
to, a może właśnie dlatego, potrafił 
twardo i z uporem trwać przy swoim 
zdaniu. 

Surowe życie i zgrzebna co-
dzienność tego gospodarza odcisnęła 
swoje piętno na życiu jego i rodziny. 
Miał dwoje dzieci, sześcioletniego 
Lutka i czteroletnią Zosię, mimo 
że jego zgodna i stateczna, mimo 
dosyć młodego wieku, żona niemal 
co roku przechodziła ciążę. Powi-
te przez nią dzieci umierały jednak 
wkrótce po urodzeniu. Gospodarz, 
niczym biblijny Hiob, godził się ze 
swoim losem. Opłakiwał swoje dzie-
ci z rezygnacją, ale też i determinacją 
twierdząc, iż Bóg tak chciał, a on ma-
luczki nie może podważać jego woli.

Mając dwoje swoich dzieci przyjął 
na wychowanie także sierotę, dziecko 
kuzynki, siostry swojej żony. Marian-
na zmarła w 1934 roku na gruźlicę, a 
w rok później, w wyniku komplikacji 
po zapaleniu płuc zmarł także jej mąż, 

Antoni, obydwoje w młodym wieku 
około trzydziestu lat. Dwie siero-
ty, dziewczynki, zostały rozdzielone 
przez wujostwo i odtąd musiały żyć i 
dorastać oddzielnie, gubiąc naturalną 
więź uczuciową, jaka normalnie ist-
nieje między rodzeństwem. 

W piątek, pierwszego września 
Marysia miała po raz pierwszy ze 
starszymi dziećmi ze wsi pójść do 
kilkuklasowej szkoły początkowej  w 
odległym o kilka kilometrów Dro-
goszewie. Rano jednak, wobec ewi-
dentnych, dobiegających z oddali 
oznak wojny, zebrali się strwożeni 
mieszkańcy wioski i po długiej nara-
dzie podjęli dwie kluczowe tego dnia 
decyzje. Dzieci zdecydowano pozo-
stawić w domach, a żywy inwentarz 
w zagrodach i poczekać na rozwój 
ogólnej sytuacji.

 Jednaczewo 

 Nowe Kupiski 

 Stare Kupiski 

 Bożenica 

 Stare Sierzputy  Stare Chojny 

 Sierzputy Młode 

Grzymały Szczepankowskie  Jarnuty 

 Łochtynowo 

 Dłużniewo 

 Mikołajki  Konarzyce 

 Andrzejki  Kisiołki 

 Czaplice 

 Giełczyn 

 Stara Łomża
 przy Szosie 

 Zosin 

 Siemień Nadrzeczny 

 Raki 

 Podgórze 

 Siemień Rowy  Rybno 

 Pniewo 

 Wygoda  Bacze Suche 

 Lutostań 

 Gać 
 Wyrzyki 

 Modzele Wypychy 

 Modzele Skudosze 

 Polki Teklin 

 Milewo 



22 www.narew.infosport

Podstawówki na fali

Zapisy na zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych „Podstawówka na 
fali H2O" rozpoczął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży. To od lat najważ-
niejszy sposób sprawdzenia czy w miejskich szkołach rosną talenty w jednej z naj-
popularniejszych dyscyplin sportu.   

MOSiR każdego roku stara się zachęcić dzieci i młodzież do aktyw-
nego spędzania czasu za sprawą różnych dyscyplin sportowych. Zawody 
pływackie zaplanowane zostały na niedzielę 28 października w Parku Wod-
nym przy ulicy Wyszyńskiego. Organizatorzy spodziewają się tradycyjnie 
ogromnego zainteresowania uczestników.  

W "Podstawówce na fali H2O" może wziąć udział każde dziecko, które 
umie pływać i uczęszcza do klas I-VIII szkoły podstawowej (roczniki od 
2004 do 2012). Konkurencje odbywają się w kategoriach z podziałem na 
wiek oraz płeć. Uczniowie rywalizować będą w stylach pływackich: dowol-
nym, grzbietowym, klasycznym i motylkowym. 

Szczegółowy program zawodów udostępniony będzie niebawem na 
stronie www.mosir.lomza.pl oraz na fanpage MOSiR Łomża na facebooku.

Zgłoszeń mogą dokonywać przedstawiciele szkół i instruktorzy nauki 
pływania wyłącznie na karcie zgłoszeniowej dostępnej do pobrania stronie 
MOSiR. Dokumenty należy składać do 22 października 2018 r. w Parku 
Wodnym pok. 112. Skany dokumentów można także wysłać na adres pocz-
ty:  mosir@mosir.lomza.pl

UWAGA: Karty zgłoszeniowe przyniesione po 22 października lub 
bez załączonych, podpisanych deklaracji dotyczących przetwarzania danych 
osobowych nie będą przyjmowane.

Po 28 miesiącach przerwy w czynnym 
uprawieniu sportu spowodowanej 
zerwaniem więzadła krzyżowego, re-
habilitacją, a przede wszystkim ciążą 
i narodzinami córeczki Anastazji, Ju-
styna Korytkowska („PREFBET ŚNIADO-
WO”Łomża) wróciła do wyczynowego 
biegania. 

- Nasza najbardziej utytułowana 
lekkoatletka tym razem pobiegła na 
dystansie 10 km podczas zawodów 
Biegnij Warszawo, które były także 
otwartymi  mistrzostwami Polski na 
tym dystansie – relacjonuje Andrzej 
Korytkowski, prezes klubu, szkole-

niowiec, a na dokładkę także mąż 
mistrzyni. Na wymagającej trasie 
Justyna Korytkowska zajęła wysokie 
szóste miejsce z dobrym wynikiem 
36 minut i 25 sekund. 

Dla biegaczki „PREFBETU” 
był to nie tylko sprawdzian sporto-
wej dyspozycji, ale także ogólnego 
stanu zdrowia. Wszystko okazało 
się w jak najlepszym porządku. Jak 
mówi Andrzej Korytkowski, w pla-
nie było 8 - 10 miejsce i czas poniżej 
37.00. 

- Tak więc sprawdzian formy 
wypadł bardzo dobrze i utwierdził 
nas w przekonaniu, że wszystko 

idzie w dobrym kierunku – ddaje 
szkoleniowiec i mąż.

Z relacji samej Justyny Koryt-
kowskiej dowiedzieliśmy się, że 
zaczęła bieg dość spokojnie, na 11 
miejscu i sukcesywnie przesuwała 
się do przodu mijając kolejne ry-
walki. Co do wysiłku, to też nie było 
to 100%, co tym bardziej cieszy bo 
znaczy to, że są jeszcze duże rezer-
wy. Teraz w planie są 2 - 3 biegi 
uliczne i przygotowania do przy-
szłego sezonu, w którym - jak zdro-
wie pozwoli – podjęta będzie próba 
powiększenia dotychczasowej ko-
lekcji 12 medali z mistrzostw Polski.

Mistrzyni znów  
szybko biega
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Adam Kownacki może już w przyszłym 
roku walczyć o mistrzostwo świata 
wagi ciężkiej. Pochodzący z Konarzyc 
pięściarz bardzo zbliżył się do szczytów 
wrześniową wygraną z Charlesem Mar-
tinem, byłym mistrzem świata.

- Był to krok większy niż po-
przednie, bo jednak to mistrz świata 
- mówi znakomity bokser. 

Część okresu świętowania po 
zwycięskiej walce postanowił spę-
dzić w Polsce. Załatwiał sprawy 
biznesowe m. in. w stolicy. Odwie-
dzał rodzinę w Konarzycach i Łom-
ży oraz rodzinnych stronach żony, 
gościł m. in. na inauguracji roku w 
PWSIiP, gdzie, gorąco witany, gra-
tulował  studentce Dorocie Bukow-
skiej tytułu młodzieżowej mistrzyni 
Polski w boksie. Przyjął zaprosze-
nie do naszej redakcji do rozmowy 
z cyklu "Na Starym Rynku" (ten 
program wkrótce w Telewizji Na-
rew). Nam udało się spotkać Ada-
ma Kownackiego także na treningu 
podopiecznych Zbigniewa Male-
szewskiego, prezesa i trenera w klu-
bie BKS Tiger, a także pierwszego 
łomżyniaka we władzach Polskiego 
Związku Bokserskiego.

- Poznaliśmy się już wiele lat 
temu w Nowym Jorku u Tomka 
Adamka - mówi Zbigniew Ma-
leszewski. - Adam Kownacki to 
znakomity bokser, ale chyba jeszcze 
lepszy człowiek. Miły, dobry, uczyn-
ny, życzliwy. Wspaniały chłopak.

Wrażenia potwierdza rozmo-
wa z Adamem Kownackim. Ga-
dułą zdecydowanie nie jest, ale bez 
problemów odpowiada na wszelkie 
pytania. I te dotyczące profesjonal-
nego boksu i zupełnie prywatne. 
Okazuje się, że każda wizyta w Pol-
sce wiąże się dla niego z "zagroże-
niem" kulinarnym, bo wszędzie jest 
po królewsku goszczony. Ta ma też 
akcenty wyjątkowe, bo przypada w 
jej trakcie 6. rocznica ślubu Adama 
i Justyny (mają oboje po 29 lat) po-
chodzącej spod Zakopanego.  Dzie-
ci nie mają.

- Ale bardzo chcemy - podkreśla 
Adam Kownacki.

Punktów pobytu w Polsce - ofi-
cjalnych i prywatnych jest zresztą 
mnóstwo. Nad kalendarzem czuwa 
Łukasz Kownacki, młodszy brat i 
miejscowi członkowie rodziny.

Uciec od bokserskich wydarzeń 
się nie da, gdy wokół ćwiczą młodzi 
(i zupełnie maleńcy) adepci boksu. 
Adam Kownacki mówi, że kolej-
ną walkę planuje  styczniu, może 
lutym przyszłego rok. Kim będzie 
przeciwnik? Jeszcze nie wiadomo, 
to sprawa menedżerów. Wiadomo, 
że powinien być to kolejny znaczą-
cy krok, aby można było mierzyć 
w zdobycie pasów mistrzowskich 
, których posiadaczami  są obecnie 
Deontay Wilder (jeden) i Anthony 
Joshua (trzy). To może tylko jedna, 
a może  jeszcze 2 - 3 walki. Na razie 
jest 7 - 8 zawodnikiem wagi ciężkiej 
w czterech najważniejszych fede-
racjach.  Adam Kownacki widział 

walkę Joshua - Powietkin. 
Żadnego respektu przed 
aktualnymi mistrzami nie 
ma.

- Byłem w ringu z 
Kliczką, Powietkinem, 
Adamkiem. Nie boję się 
nikogo. Każdy z nich ma 
tak samo dwie ręce, jak ja - 
mówi spokojnie łomżyński 
nowojorczyk .

W czasie wizyty w 
Polsce nie odpuszcza za-
jęć treningowych, chociaż 

w nieco innym rytmie niż w okre-
sie przed walką. Obowiązków jest 
po prostu bardzo wiele. Spotkania, 
rozmowy. Dlatego nawet wizyta u 
"Tygrysów" Zbigniewa Maleszew-
skiego też ma swój limit. Uśmiech 
nie schodzi z "Babyface" (taki rin-
gowy pseudonim ma Adam Kow-
nacki ), czyli sympatycznej twarzy 
potężnego (192 centymetry, około 
112 kilogramów wagi, lepsze byłoby 
jakieś 108, ale i tak brzuch nie jest 

już problemem) pięściarza, gdy po-
zuje do zdjęć ze Zbigniewem Male-
szewskim, Marcinem Kapelewskim, 
Eweliną Dębkowską, starszymi i 
młodszymi uczestnikami zajęć, ich 
mamami, przyjaciółmi.

- 15 lat poświęciłem, żeby dojść 
do tego miejsca, w którym jestem. 
Mistrzostwo świata trzeba mieć w 
mięśniach, całym organizmie, gło-
wie. Wszędzie po 100 procent. Je-
stem na to gotowy - mówi Adam 

sport

Więcej informacji o Komitecie 
i naszych Kandydatach:

www.mariusz-chrzanowski.pl
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WYGRAŁAM WIELE RAZY
TERAZ WYGRAJMY RAZEM

KORYTKOWSKA
KANDYDAT DO RADY MIASTAJustyna

OSTATNIA NA LIŚCIE

Proszę 
o Twój głos.
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Adam Kownacki w kraju odpoczywa  
i szykuje się do walki o mistrzostwo 
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