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MAREK ADAM
KOMOROWSKI
Urodził się 2 listopada 1959 roku w Radomiu.
Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku. Następnie ukończył aplikację prokuratorską i radcowską zakończone egzaminami.
Pracował w Polskich Kolejach Państwowych i Prokuraturze
Rejonowej w Zambrowie. W latach 1990-1998 był dyrektorem wydziału spraw obywatelskich urzędu wojewódzkiego
w Łomży, a następnie od 1998 do 2002 r. starostą powiatu zambrowskiego. W latach 2002-2006 pracował w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Od 2006 r.
wykonuje zawód radcy prawnego prowadząc kancelarię
radcy prawnego obsługującą samorządy.

Marek Adam Komorowski wraz z Sebastianem Jakubem
Putrą, przed tablicą upamiętniającą
śp. Krzysztofa Putrę – ojca Sebastiana, fot. UMWP Białystok

Był nieprzerwanie radnym od 1990 r. wszystkich kadencji
i szczebli: najpierw miejskim, następnie powiatowym a od
2006 r. radnym województwa podlaskiego pełniąc od 11
grudnia 2018 r. funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego, a wcześniej wiceprzewodniczącego
Sejmiku Samorządowego Województwa Łomżyńskiego.

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej,
Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Zambrowie, oraz przewodniczącym Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP. Zasiada w radzie muzealnej Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

W okresie pełnienia funkcji radnego wojewódzkiego:

Odznaczony odznaczeniami państwowymi:

Zabiegał przede wszystkim o zrównoważony rozwój województwa, poprawę infrastruktury drogowej rozwiązujące połączenia z Warszawą i Białymstokiem, rozwój obszarów wiejskich, aktywizację przedsiębiorczości
i sprawiedliwy podział środków z unii europejskiej oraz
o poprawę sytuacji szpitali, jak również wdrożenie na terenie województwa internetu szerokopasmowego.

- Złotym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną i samorządową,;
- Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na
rzecz ochrony przeciwpożarowej;
- Srebrnym medalem „Za długoletnią służbę”;
oraz m.in.:
- Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”;
- Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”;
- Złotym Znakiem Związku,;
- Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza;
- dwukrotnie Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”;
- Złotą Odznaką Honorową „Podlaski Krzyż Floriański”.

W Sejmiku złożył ponad 100 interpelacji i zapytań w sprawach dotyczących naszego regionu.
Był głównym inicjatorem upamiętnienia działalności
publicznej, pochodzącego z Województwa Podlaskiego wicemarszałka Sejmu RP i Senatu RP Krzysztofa Jakuba
Putry, poprzez nadania jego imieniem nazwy sali obrad
Sejmiku Województwa Podlaskiego, która to oficjalna uroczystość odbyła się 26 sierpnia 2019 r.
Marek Adam Komorowski dziś, poza pełnieniem funkcji
Senatora Rzeczypospolitej Polskiej jest także wiceprezesem

Jest współautorem książki pt. „Strażacy Powiatu Zambrowskiego”.
Marek Adam Komorowski należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest pełnomocnikiem powiatowym PiS w Powiecie Zambrowskim.

Pamiątkowe zdjęcia radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego w trakcie ostatniej sesji
z udziałem Marka Adama Komorowskiego, Białystok 28.10.2019., fot. UMWP Białystok
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Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996 Nr 72 poz. 350 z późn. zm.)
Art. 1. 1. Posłowie i senatorowie wykonują swój mandat kierując się dobrem Narodu.
2. Posłowie i senatorowie powinni informować wyborców o swojej pracy i działalności organu, do którego
zostali wybrani.

Polska, nasz ojczysty kraj w ostatnich miesiącach doświadcza także zorganizowanego przez obce państwa cynicznego ataku migrantami na wschodnią granicę. Wzmocniony
niespotykanym nigdy wcześniej atakiem propagandowym,
także w cyberprzestrzeni, usiłuje uderzyć w wartości, na
których opiera się nasz naród – miłość bliźniego, potrzeba
niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym, zachowanie
przyrodzonej godności człowieka, empatia.
Jako Państwo Polskie musimy także wyraźnie zaznaczać
swoją narodową suwerenność także jako państwa, członka
Unii Europejskiej. To wspólnota, która powstawała w zamyśle swoich Ojców Założycieli jako swego rodzaju zintegrowana struktura gospodarcza, która tworzy płaszczyznę do
życia w pokoju, stabilności, dobrobycie.
Chcemy takiej Polski. Polski spokojnej, dostatniej, wolnej
od chorób i nienawiści.
W Senacie X kadencji jestem członkiem Komisji Ustawodawczej oraz pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Komisji
Samorządy Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Szanowni Państwo,
oddaję w Państwa ręce pierwszy numer biuletynu będącego
skrótowym sprawozdaniem z mojej pracy i działalności jako
Senator Rzeczypospolitej Polskiej.
Siłą rzeczy, z racji objętości biuletynu, ale i wielości spraw
podejmowanych przez Senat RP i władze Polski jest to tylko
wybór i zarys nakreślający moją działalność od momentu
złożenia ślubowania senatorskiego podczas pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji, czyli
od 12 listopada 2019 roku.
Parlamentarny Klub Prawa i Sprawiedliwości, którego jestem członkiem, w tej kadencji Senatu niestety znalazł się
w mniejszości, a władzę w Izbie Wyższej Parlamentu, przejęli
przedstawiciele partii, które same określiły się jako „totalna
opozycja”. To opozycja nie tylko w stosunku do partii Prawo
i Sprawiedliwość, ale przede wszystkim wobec potrzebnych
i oczekiwanych przez większość Polaków reform i prospołecznych działań podejmowanych przez rząd Polski stworzony
przez Zjednoczoną Prawicę i Prawo i Sprawiedliwość.
Mimo to my się nie poddajemy. Wiedząc, że realizujemy
oczekiwania milionów Polaków, z jeszcze większym zapałem dążąc do wcielania w życie składanych w trakcie kampanii wyborczej obietnic. Bo my, politycy Prawa i Sprawiedliwości, dotrzymujemy słowa danego Polakom. Nawet gdy
jest to trudne i wymaga jeszcze większego wysiłku.
Szanowni Państwo od ponad roku wszyscy zmagamy się
z pandemią koronawirusa SARS-Cov2. Odczuwamy zagrożenie, zmagamy się z jego skutki doświadczając także
cierpienia najbliższych, a czasami tragicznych efektów tej
groźnej choroby. Ten wirus jest niebezpieczny dla ludzi, ale
skutki jego niszczycielskiej siły, dotykają wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego. To sprawia, że walka z nim jest jeszcze trudniejsza.

Aktywnie popieram kontynuowanie wprowadzonych reform
i zrównoważany rozwój Polski. Zgodnie z wyborczymi obietnicami w swojej działalności mam szczególny wzgląd na rozwój tzw. ściany wschodniej, a w szczególności województwa
podlaskiego, a w nim obszaru łomżyńsko-suwalskiego.
Zabiegam o nowe inwestycje na naszym terenie, większy
wpływ środków z funduszy rządowych i europejskich na
infrastrukturę, aktywizację przedsiębiorczości, pomoc samorządom w szerokim zakresie ich działalności oraz poprawę infrastruktury drogowej. Ponadto zabiegam o rozwój
obszarów wiejskich, kół gospodyń wiejskich oraz poprawę
sytuacji szpitali i lecznictwa specjalistycznego, jak również
wdrożenie na terenie całego województwa internetu szerokopasmowego.
Wierzę, że udaje mi się sprostać Państwa oczekiwaniom
i nadziejom oraz że moja praca w Senacie X kadencji przyczynia się do rozwoju kraju i służy lokalnym społecznościom. Zachęcam do lektury z nadzieją, że to wydawnictwo
jest świadectwem mojego zaangażowania w rozwój naszego
regionu. Zapraszam również do współpracy wszystkich, dla
których Polska, jej dobro, dobro wszystkich Polaków jest
najważniejsze.
Szanowni Państwo z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia,
życzę chwil wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna
świąteczna atmosfera.
Życzę także wspaniałego Sylwestra
i wielu budujących myśli, energii potrzebnej do
osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów
na Nowy 2022 Rok.
Z wyrazami szacunku
Marek Adam Komorowski
Senator RP
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fot. Kancelaria Senatu RP

13 października 2019 r. odbyły się Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Marek Adam Komorowski
był jednym z trzech kandydatów rywalizujących o mandat
w senackim okręgu wyborczym nr 59 obejmujący powiaty:
augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki,
sejneński, suwalski, zambrowski oraz miast na prawach powiatu: Łomża i Suwałki.
Zyskując poparcie 111 737 osób, czyli 58,17% uczestniczących w wyborach mieszkańców regionu Marek Adam Komorowski został wybrany senatorem.
25.10.2019 r. z rąk Wiesława Kozielewicza, Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej odebrał zaświadczenie
o wyborze na senatora, a 12.11.2019 r. podczas inaugurującego posiedzenia X kadencji Senatu RP złożył ślubowanie
senatorskie:

Ślubuję uroczyście jako senator
Rzeczypospolitej Polskiej rzetelnie
i sumiennie wykonywać obowiązki
wobec Narodu, strzec suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli,
przestrzegać porządku prawnego
Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak mi dopomóż Bóg.
Senator Marek Adam Komorowski jest członkiem dwóch
komisji senackich:
- Komisji Ustawodawczej;
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
Przedmiotem działania Komisji Ustawodawczej jest:
- ogólna problematyka legislacyjna i spójności prawa;
- rozpatrywanie zmian Konstytucji;

- rozpatrywanie zmian regulacji kodeksowych;
- rozpatrywanie inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych Senatu;
- analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i podejmowanie działań ustawodawczych mających na celu
wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
Przewodniczącym ww. komisji został senator Krzysztof
Kwiatkowski.
Przedmiotem działania Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej jest:
- organizacja i funkcjonowanie struktur samorządu terytorialnego;
- rozwój regionalny;
- finanse samorządu terytorialnego;
- gospodarka mieniem komunalnym;
- funkcjonowanie organów administracji państwowej.
Przewodniczącym ww. komisji został senator Zygmunt
Frankiewicz.
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na swoim posiedzeniu w dniu 27 listopada 2019 r.
wybrała dwóch wiceprzewodniczących, którymi zostali: Marek Adam Komorowski i Wadim Tyszkiewicz.
fot. Kancelaria Senatu RP
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Senator Marek Adam Komorowski
zaprasza do swoich biur

M

iejscem pracy senatorów są gmach parlamentu
przy ul. Wiejskiej w Warszawie, to jednak senator
Marek Adam Komorowski chce być blisko obywateli. Po objęciu mandatu utworzył dwa biura, w celu obsługi swojej działalności w terenie. Podstawowe biuro mieści
się w rodzinnym mieście – Zambrowie przy ul. Raginisa 6,
drugie – jako filia tego pierwszego jest w Łomży, przy ul.
Długiej 24.
Do biur senatora Komorowskiego może zgłosić się każdy,
kto oczekuje pomocy. Tu odbywają się także spotkania senatora Marka Adama Komorowskiego z samorządowcami,
przedstawicielami organizacji i instytucji. Na spotkanie
z senatorem może umówić się również każdy indywidualny
obywatel.

Bronakowski oraz dziekan zambrowski ks. prał. dr Wojciech Nowacki.
W wydarzeniu udział wzięli licznie przybyli goście, m.in.
sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz
Piontkowski, poseł na Sejm Jarosław Zieliński, Wojewoda
Podlaski Bohdan Paszkowski, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku
dr Jarosław Schabieński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko oraz radny wojewódzki Piotr Modzelewski, przewodnicząca Rady Powiatu
Zambrowskiego Edyta Marchelska-Groszfeld, Wójt Gminy
Zambrów Jarosław Kos, radni Rady Powiatu Zambrowskiego i Rady Miasta Zambrów a także członkowie i sympatycy
Prawa i Sprawiedliwości.

Jako pierwsze, 8 marca 2020 r. zostało otwarte Biuro Senatorskie Marka Adama Komorowskiego w Łomży przy ul.
Długiej 24. W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, ks. bp. Tadeusz Bronakowski, Kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Artur Szurawski,
proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Marian Mieczkowski,
minister edukacji Dariusz Piontkowski, posłowie: Lech Kołakowski i Kazimierz Gwiazdowski, oraz była poseł Bernadeta Krynicka, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski,
wicewojewoda Tomasz Madras, wicemarszałek województwa Marek Olbryś, radni Sejmiku Wojewódzkiego: Wanda
Mieczkowska, Łukasz Siekierko, Wojciech Sekściński i Piotr
Modzelewski, starosta łomżyński Lech Szabłowski, burmistrzowie: Kolna - Andrzej Duda, Wysokiego Mazowieckiego
- Jarosław Siekierko, Jedwabnego - Adam Niebrzydowski,
wójtowie Piątnicy, Wizny, Zbójnej, przedstawiciele różnych
instytucji oraz radni miasta Łomża.
Minister Dariusz Piontkowski, szef struktur PiS w województwie podlaskim, gratulował otwarcia biura i życzył, aby
było w stanie pomóc jak największej liczbie ludzi, którzy
będą się zgłaszać.

- Zapraszam, jestem do Państwa dyspozycji. Wiem jak ważne są rozmowy.
W zaciszu biura możemy porozmawiać o Państwa potrzebach, uwagach
do mojej pracy senackiej, ale i razem
pocieszyć się z osiągnięć. Zapraszam samorządowców, zapraszam
strażaków, zapraszam rolników,
zapraszam nauczycieli, członków
organizacji i stowarzyszeń. Zapraszam wszystkich, dla których dobro
Rzeczypospolitej jest ważne i którzy
chcą dla Niej pracować – mówi senator Marek Adam Komorowski.
Biuro senatorskie

Wicemarszałek Marek Olbryś podkreślił, że z senatorem
Markiem Komorowskim był razem trzy kadencje w Sejmiku i
jest przekonany, że duże doświadczenie i wiedzę jaka on posiada wykorzysta wykonując mandat senatorski.

ul. Raginisa 6, 18-300 Zambrów,
tel. 86 271 56 14, 730 166 318

Biuro senatorskie w Zambrowie poświęcone zostało dopiero
26 września 2020 r., choć pracę i obsługę senatora podjęło
już wiosną. Uroczystość oficjalnego otwarcia została opóźniona w związku z panującą pandemią koronawirusa. Poświęcenia biura senatorskiego dokonał ks. biskup Tadeusz

Filia

poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00
ul. Długa 24, 18-400 Łomża
poniedziałek – środa 9.00 – 13.00
czwartek – piątek 13.00 – 17.00
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O rząd i granice
Miarą suwerenności państwa
jest zdolność do obrony granic
fot. Kancelaria Senatu RP

ki podejmując cały szereg działań
mających skutecznie zabezpieczyć
granicę kraju. - Niepodległość kosztuje i dziś przekonujemy się o tym
ponownie - kosztuje wysiłek, nasze
starania na arenie międzynarodowej, ale musimy przede wszystkim
polegać na sobie – podkreślał premier Morawiecki.
Przez ostatnie miesiące naszego terytorium strzeże 15 tysięcy
funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 13 tysięcy żołnierzy.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy
reżim Białorusi nasila wobec Unii
Europejskiej działania o charakterze wojny hybrydowej. Organizowana przy udziale służb białoruskich
nielegalna migracja miała doprowadzić do destabilizacji sytuacji politycznej i zagrozić bezpieczeństwu
Polski i Unii Europejskiej.
Kłamstwa, dezinformacja i wykorzystanie dramatycznej sytuacji osób
zamieszkujących m.in. region Bliskiego Wschodu to tylko niektóre
z elementów okrutnej i cynicznej gry
politycznej białoruskiego dyktatora.
Od czerwca 2021 roku reżim Białorusi prowadzi wobec
Unii Europejskiej działania o charakterze wojny hybrydowej. W ostatnich miesiącach, na granicach Białorusi z Unią
Europejską, gwałtownie powiększyła się liczba nielegalnych
migrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu i innych krajów.

– To masowa akcja, dobrze wyreżyserowana w Mińsku i Moskwie.
Widać, że ta akcja jest sterowana
z Moskwy. Determinacja jest duża.
Dodatkowo mój niepokój budzi fakt,
że Białoruś specjalnie wprowadziła
ruch bezwizowy z krajami o wielkim potencjale nielegalnej emigracji. To kilka krajów z Bliskiego
Wschodu i Afryki – mówił premier
polskiego rządu Mateusz Morawiec-

Działania prowadzone przez reżim Aleksandra Łukaszenki
na granicy z Polską to próba destabilizacji sytuacji w naszym
kraju, a także instrumentalne wykorzystywanie imigrantów.
Rząd jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Polaków. Dlatego, na wniosek Rady Ministrów, Prezydent Andrzej Duda
wydał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego
w niektórych miejscowościach na terenie województwa podlaskiego oraz lubelskiego. To ok. 3-kilometrowy pas wzdłuż
granicy z Białorusią obejmujący łącznie 115 miejscowości.
Gdy sytuacja na polsko-białoruskiej granicy zaostrzała się,
a kryzys się przeciągał się coraz dłużej koniecznym było podjęcie działań także przez polski parlament. Niestety okazuje
się, że nienaruszalność polskiej granicy musi być broniona
także w Warszawie, także w polskim parlamencie, Senacie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Senator Marek Komorowski przekona się o tym dobitnie
stając twarzą w twarz z totalną opozycją, która w Izbie Wyższej polskiego parlamentu starała się torpedować podejmowane przez rząd Polski działania mające wzmocnić polsko-białoruską granicę.
Podczas posiedzenia Senatu RP 27 października 2021 r. musiał bronić inicjatywy budowy na granicy z Białorusią ogrodzenia, które ma zabezpieczyć na lata Polskę, przed podobnymi do tegorocznej próbami organizacji fal migracyjnych.
fot. Kancelaria Senatu RP

Senatora RP Marka Adama Komorowskiego
fot. Kancelaria Senatu RP

- Zacząłbym od tego: nie troszczmy się, kto będzie zadowolony z wybudowania tej zapory na granicy, tylko patrzmy na
swój własny, polski interes. I powiem tak: jesteśmy w polskim parlamencie, w polskiej Izbie, i polska racja jest tu najważniejsza – mówi Marek Komorowski zbierając oklaski od
znacznej części senatorów. - Jak słuchałem pana marszałka (Bogdana) Borusewicza, zwłaszcza pierwszych słów jego
wystąpienia, ale też niektórych innych senatorów z Platformy Obywatelskiej czy z Koalicji Obywatelskiej, wydawało
mi się, że nasza diagnoza sytuacji jest zbieżna, ale zaraz
padały słowa „albo”, „ale”, „ponieważ”. No, coś tu nie pasuje. Po prostu cały czas przemawia przez państwa nieufność,
a wręcz, powiedziałbym, wrogość do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Proszę państwa, ja apeluję do was: opamiętajcie
się. Jeszcze jest czas, jeszcze możecie się opamiętać. Powołujecie się często na konstytucję. No a co ta nasza konstytucja mówi w preambule? To jest pierwsze zdanie konstytucji:
„W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny”… Proszę sobie
to przeanalizować: „W trosce o byt i przyszłość”. A w art. 5,
zaraz na początku, czytamy: „Rzeczpospolita Polska strzeże
niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium”.
(…) No, trudno sobie wyobrazić, że postawimy co 5 m żołnierza czy funkcjonariusza Straży Granicznej na przestrzeni 400 km. Tak więc w jakiś sposób części osób udaje się
przedostać. (…) Ta zapora ma być budowana na wszystkich
odcinkach niewodnych, czyli poza rzekami, poza bagnami.
I tutaj nie ma alternatywy. Ja nie mam żadnej wątpliwości, żeby zagłosować i poprzeć. No, słyszę tu wystąpienie:
nie zagłosuję, bo ja nie wiem, co wybuduje… Itd., itd. No,
nie przesadzajmy. Naprawdę, stańmy ponad wszelkimi
podziałami i zachowajmy się tak jak parlament na Litwie,
który jednogłośnie poparł tego rodzaju rozwiązania. Tam
koalicja i opozycja to poparły. Nie ma ważniejszej sprawy
jak zachowanie suwerenności, nienaruszalności granic. Czy
my w historii Polski nie straciliśmy granicy? Czy za stratę
granicy nie zapłaciliśmy – patrzę cały czas na tę stronę, bo
z tej strony takie głosy padają – najwyższej ceny? Czy nie
potrafimy wyciągnąć wniosków? Czy nie potrafimy chociaż
w tej jednej sprawie stanąć ponad, zagłosować i odrzucić
wniosek o odrzucenie? Nie wiem, czy on formalnie padnie
na posiedzeniu komisji, czy nie zostanie jeszcze może wycofany. Ja jeszcze raz składam wniosek o przyjęcie ustawy
bez poprawek – mówi w Izbie wyższej polskiego parlamentu
senator Marek Komorowski.
Pomimo wzmożonych sił i środków podejmowanych przez
rząd Polski, polską Straż Graniczną i Wojsko Polskie na
polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej nadal wi-
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doczna jest presja migracyjna. Jednocześnie nasilają się incydenty, także z użyciem broni, prowokowane przez służby
białoruskie. W związku z tym, dla zapewnienia skuteczności
działań Straży Granicznej, niezbędne jest dodanie w ustawie z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej możliwości wprowadzenia, na czas określony, zakazu
przebywania na obszarach przy linii granicy szczególnie
narażonych na tego typu działania. Na wniosek rządu Polski 17 listopada br. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy
o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw.
Przyjęte rozwiązania poprawią bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Granicznej realizujących zadania związane
z ochroną granicy. Na jej podstawie, po kilku miesiącach
w obszarze przygranicznym, na specjalnych zasadach, mogli zacząć pracować polscy dziennikarze. Niestety totalna
opozycja w Senacie RP także to rozwiązanie starała się storpedować. Senator Marek Komorowski 25 listopada 2021 r.
ponownie zmuszony był do obrony słusznego interesu Rzeczypospolitej. Tym razem broniąc ustawy uchwalonej przez
Sejm RP występował jako sprawozdawca mniejszości Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
przedstawiając wniosek mniejszości komisji żeby przyjąć
ustawę bez poprawek.
- To, że my dzisiaj możemy tutaj spokojnie obradować, spierać się, dyskutować itd., to, że państwo może funkcjonować,
jest tylko dlatego, że granica na dzień dzisiejszy jest szczelna, że strzeżemy tej granicy, że granica Polski jest, można
powiedzieć, nienaruszona – aczkolwiek cały czas są próby
jej nielegalnego przekraczania – mówił senator apelując do
wszystkich senatorów żeby przyjąć uchwaloną przez Sejm
ustawę bez poprawek.

– Dziękuję za godną służbę, obronę
polskiej wschodniej granicy, dbanie o naszą suwerenności i bezpieczeństwo Polaków wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom
Straży Granicznej, Policji, żołnierzom wojsk operacyjnych, żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej,
którzy co dzień i co noc strzegą
granic Rzeczypospolitej Polskiej –
mówi senator Marek Komorowski.
fot. Kancelaria Senatu RP
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Naszym celem jest rozwój gospodarczy
i dobre życie mieszkańców
Rządowy Fundusz Polski Ład to
największy program inwestycyjny
ostatnich 30 lat - to ponad 23 mld
zł dla gmin, powiatów, miast i wsi.
Chcemy, żeby Polska lokalna rozwijała się w sposób zrównoważony,
a inwestycje, które ogłosiliśmy, stały się kołem zamachowym polskiej
gospodarki.
Finansowe wsparcie dla samorządów
Celem polityki gospodarczej polskiego rządu, tworzonego
przez Prawo i Sprawiedliwość, jest zrównoważony rozwój
kraju. To zasadnicza zmiana w stosunku do działań prowadzonych za rządów koalicji PO – PSL. Wówczas pozyskiwane z funduszy europejskich środki finansowe, w ramach
realizacji modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego rozwoju kraju,
kierowano przede wszystkim na wielkie aglomeracje. Z naszej perspektywy jawiło się jako „zwijanie Polski”, bo działania te tylko pogłębiały dystans pomiędzy Polską Warszawy,
Polską wielkich miast i regionami zamożnymi, a naszym
obszarem. Wywołało to niespotykaną nigdy wcześniej emigrację mieszkańców, przede wszystkim młodych i wykształconych. To dziś jest identyfikowane jako największe za-grożenie dla całego regionu.
Na szczęście przyszła dobra zmiana. Polacy, wybierają
w 2015 roku do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej w większości polityków Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy przerwali tą spiralę upadku. Dziś cały region północno-wschodniej Polski doświadcza już pierwszych pozytywnych
efektów zmiany polityki centralnej. Dzięki decyzji rządu
Polski, premierów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, budowana jest droga ekspresowa S61 Via Baltica, która
zapewni naszemu regionowi dogodne i bezpieczne połączenie drogowe z Polską centralną i państwami nadbałtyckimi.
W politykę zrównoważonego rozwoju kraju doskonale wpisuje się również przedsięwzięcie jakim jest Centralny Port
Komunikacyjny wraz z rozbudową sieci kolejowej. Dzięki
nim, po ponad 30 latach, mieszkańcy Łomży i Ziemi Łomżyńskiej będą mogli skorzystać z dobrodziejstwa kolejowej
komunikacji pasażerskiej.
- Na niespotykaną wcześniej skalę kierowane jest także
wsparcie środkami rządowymi samorządów. Tylko na programy dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej samorządy z mojego okręgu wyborczego, w latach 2016 - 2021 otrzy-

Powiat
augustowski
grajewski
kolneński
łomżyński + M.
Łomża
moniecki
suwalski
zambrowski

mały z środków rządowych około 350 milionów złotych, z
pomocą których zbudowano, przebudowano lub wyremontowano w sumie około 550 km dróg gminnych i powiatowych – podkreśla senator Adam Marek Komorowski.
Uwzględniając także inne programy wprowadzone i realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości np. na rozbudowy i modernizacje budynków szpitalnych, zakupy sprzętu
i aparatury medycznej, ambulansów czy programy dotyczące budowy przedszkoli i żłobków kwota ta przekroczyła już
385 milionów złotych.
- Jako osoba związana bezpośrednio przez ponad 30 lat
z samorządem wiem, że choć środki skierowane do gmin
i powiatów były rekordowo wysokie, to potrzeby są jeszcze
bardzo duże. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość i tworzony
przez nas rząd Polski wprowadzają nowy program Polski
Ład – mówi senator Adam Marek Komorowski dodając, że
nowy gospodarczy Polski Ład to gwarancja stabilnych dochodów podatkowych do budżetów samorządów.
W Polskim Ładzie wprowadzamy rozwiązania, które zapewnią samorządom stabilne dochody i ułatwią im planowanie
i realizację budżetów. To dodatkowe 12 mld zł już 2021 roku
i gwarancja stabilnych dochodów podatkowych do budżetów samorządów w kolejnych latach. 8 mld zł samorządy
będą mogły wydawać kiedy chcą i na co chcą, zgodnie ze
swoimi potrzebami – np. na inwestycje, drogi czy oświatę.
Również w tym roku samorządy otrzymały 4 mld zł dodatkowych pieniędzy na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Pieniądze zostały podzielone według specjalnego algorytmu opartego o ustawowe, obiektywne dane.
Wiemy, jak ważne są inwestycje, dlatego uruchomiliśmy
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program ten zakłada dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów.

2016
1 719 841,09
5 014 597,79
642 507,57

INWESTYCJE DROGOWE - dofinansowanie w latach
2017
2018
2019
2020
2021
2 916 668,57
4 176 707,53 17 379 051,91 11 984 166,37 4 874 084,66
1 554 405,18
2 602 258,92 20 641 387,74 9 083 881,86
11 729 179,57
1 897 095,54
1 815 961,33
6 524 294,58 12 733 096,16 11 546 460,05

2 474 051,67

2 832 140,47

4 083 297,79

47 792 499,94

18 376 481,98 30 288 507,80 105 846 979,65

119,10

2 076 756,10
2 732 262,83
2 657 414,45

1 759 155,43
5 147 849,78
2 408 095,17

1 802 334,38
4 156 378,17
522 524,14

10 751 261,71
16 900 842,12
0,00

4 715 881,96
16 824 859,84
12 920 816,02

49,03
126,72
37,00

8 137 252,89
14 730 734,53
6 622 199,57

Razem
43 050 520,13
50 625 711,06
35 159 415,23

29 242 642,47
60 492 927,27
25 131 049,35

długość
(km)
72,30
82,40
65,52

Senatora RP Marka Adama Komorowskiego
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Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie
skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego. Wysokość wsparcia to od 80 proc.
do 95 proc. wartości zadania (w zależności od obszaru).
Cel Programu Inwestycji Strategicznych:
• pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego,
• rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
• poprawa warunków życia obywateli,
• powstanie nowych miejsc pracy,
• wsparcie zrównoważonego rozwoju,
• efektywne zaangażowanie sektora finansowego.
Chcemy, aby Program Inwestycji Strategicznych przyczyniał się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i poprawiał
warunki życia Polaków, m.in. przez powstawanie nowych
miejsc pracy.
W ramach pierwszego naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych samorządy z mojego okręgu wyborczego otrzymały ogółem prawie 589 milionów
złotych. Jako doświadczony samorządowiec wiem,
że te środki będą dobrze wykorzystane z pożytkiem
dla mieszkańców.
Powiat Augustowski		
- 14.155.000
Miasto Augustów		
- 29.950.000
Miasto-Gmina Lipsk		
- 10.450.000
Gmina Augustów		
- 8.300.000
Gmina Bargłów Kościelny
- 2.959.422,59
Gmina Nowinka			
- 8.975.000
Gmina Płaska			
- 4.275.000
Gmina Sztabin			
- 11.440.000
		
Łącznie - 90.504.422,59
Powiat Grajewski		
- 14.991.000
Miasto Grajewo			
- 28.424.000
Miasto-Gmina Rajgród		
- 8.265.000
Miasto-Gmina Szczuczyn		
- 4.989.000
Gmina Grajewo			
- 7.220.571,42
Gmina Radziłów			
- 10.024.389,30
Gmina Wąsosz			
- 8.370.000
		
Łącznie - 82.283.930,72
Powiat Kolneński		
- 15.061.932
Miasto Kolno			
- 10.800.000
Miasto-Gmina Stawiski		
- 10.000.000
Gmina Kolno			
- 8.075.000
Gmina Grabowo			
- 9.500.000
Gmina Mały Płock		
- 1.010.000
Gmina Turośl			
- 7.396.487
		
Łącznie - 61.843.420
Łomża				

- 37.800.000

Powiat Łomżyński		
- 15.200.000
Miasto-Gmina Jedwabne		
- 7.273.034,63
Miasto-Gmina Nowogród		
- 8.988.920
Gmina Łomża			
- 10.450.000
Gmina Miastkowo		
- 4.015.900
Gmina Przytuły			
- 5.130.000
Gmina Śniadowo		
- 6.174.763,25
Gmina Wizna			
- 3.872.602,80
Gmina Zbójna			
- 4.548.768,80
Łącznie - 65.653.989,48

Powiat Moniecki			
- 6.990.000
Miasto-Gmina Mońki		
- 5.000.000
Miasto-Gmina Goniądz		
- 8.550.000
Miasto-Gmina Knyszyn		
- 8.733.000
Gmina Jasionówka		
- 9.500.000
Gmina Jaświły			
- 9.310.000
Gmina Krypno			
- 4.683.500
Gmina Trzcianne		
- 4.594.049,28
Łącznie - 57.330.546,28
Powiat Sejneński			
- 12.825.000
Miasto Sejny			
- 5.000.000
Gmina Sejny			
- 2.250.000
Gmina Giby			
- 5.700.000
Gmina Krasnopol		
- 9.300.000
Gmina Puńsk			
- 7.060.199
		
Łącznie - 42.135.199
Suwałki				

- 29.898.000

Powiat Suwalski			
- 17.575.000
Gmina Suwałki			
- 8.100.000
Gmina Bakałarzewo		
- 1.597.088,52
Gmina Filipów			
- 7.410.000
Gmina Jeleniewo		
- 3.020.175
Gmina Przerośl			
- 5.022.500
Gmina Raczki			
- 7.723.306,02
Gmina Rutka-Tartak		
- 9.417.000
Gmina Szypliszki		
- 2.861.195,07
Gmina Wiżajny			
- 12.750.000
		
Łącznie - 72.476.264,61
Powiat Zambrowski		
- 11.600.742
Miasto Zambrów			
- 12.750.000
Gmina Zambrów			
- 4.750.000
Gmina Kołaki Kościelne		
- 3.467.500
Gmina Rutki			
- 7.230.000
Gmina Szumowo			
- 9.025.000
		
Łącznie - 48.823.242
Ogółem - 588.749.014,68 zł
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Polski Ład to gospodarczy plan dla Polski
„Naszym wspólnym marzeniem jest
to, żeby aspiracje i plany Polaków,
którzy urodzili się w mniejszych
miastach i średniej wielkości mogły
być tam realizowane, żeby nie trzeba było szukać miejsca za granicą,
albo przeprowadzać się do większych miast” – stwierdził premier
Mateusz Morawiecki.
22 lipca 2021 roku Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Podlasie. W czasie wizyty szef rządu przybliżył założenia Polskiego Ładu.
Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął wizytę w Podlaskiem od Kolna, gdzie spotkał się z samorządowcami.

- Polski Ład jest programem ambitnym, ale policzonym, przeanalizowanym, przemyślanym, budującym
perspektywę rozwoju dla podlaskiego i dla Polski: dla Kolna, Suwałk,
Augustowa, Suchowoli, dla wszystkich miejscowości na najbliższą
dekadę - stwierdził Mateusz Morawiecki. - Naszym celem jest dogonić,
a nawet przegonić tych najlepszych.

Polski Ład opiera się na 5 fundamentach:
NIŻSZE PODATKI korzystne zmiany podatkowe dla
18 mln Polaków, w tym podniesienie kwoty wolnej do 30
tys. zł dla każdego.
WIĘCEJ NA ZDROWIE rozwiązania przewidujące
znaczące usprawnienie działania służby zdrowia.
WŁASNE CZTERY KĄTY propozycje wychodzące naprzeciw trudnościom mieszkaniowym Polaków.
WYŻSZA EMERYTURA brak podatku PIT dla emerytów i rencistów, którzy pobierają świadczenie w wysokości do 2,5 tys. zł brutto.
500 TYS. NOWYCH MIEJSC PRACY stworzenie
dodatkowych miejsc pracy dzięki inwestycjom, m.in. w
infrastrukturę, transport, usługi publiczne czy cyfryzację.
Polski Ład dla polskiej wsi

Przemawiając do samorządowców premier wyjaśniał, że
program jest dedykowany dla wszystkich, a w szczególności dla tych miast, miasteczek i wsi, których wcześniej
nie było na mapie inwestycji, dla województw takich, jak
podlaskie.

Polski Ład to program kierowany również do rolników.
Zakłada wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienia
bezpośredniej sprzedaży przez rolników
Zmiany przyczynią się do wzrostu dochodów producentów rolnych i zwiększenia możliwości rozwoju działalności RHD poprzez rozszerzenie zakresu odbiorców żywności na cały kraj.

Senatora RP Marka Adama Komorowskiego
Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz
chęci ponoszenia za nią ofiar i gotowości do jej obrony. Patriotyzm to również
umiłowanie i pielęgnowanie narodowej
tradycji, kultury czy języka.
Senator Marek Adam Komorowski jest
polskim partitą. Także pełniąc zaszczytną funkcję w Senacie RP stara się, aby
przetrwała pamięć o wydarzeniach z historii Polski, które tworzyły naszą narodową tożsamość w XX wieku. Z inicjatywy senatora Komorowskiego Senat RP
przyjął cztery uchwały.
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16 czerwca 2021 r. Senat RP przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca
’76.
Wydarzenia 25 czerwca 1976 r. to kolejny heroiczny zryw
Polaków przeciwko komunistycznej władzy, będący reakcją na wygłoszoną w Sejmie PRL w dniu 24 czerwca 1976 r.
przez pre-miera Piotra Jaroszewicza zapowiedź wprowadzenia drastycznych podwyżek cen żywności.
Protesty objęły wówczas ponad 90 zakładów pracy na terenie
24 województw. Wzięło w nich udział niemal 80 tys. osób.
Największa akcja protestacyjna odbyła się w Radomiu. Do
stłumienia protestów władze komunistyczne skierowały ok. 1,5
tys. funkcjonariuszy milicji i kompanie ZOMO. Doszło do walk
ulicznych z demonstrantami. Niestety ponownie polała się
krew, którą Polacy przez wieki płacili za dążenie do wolności.
fot. Kancelaria Senatu RP

W dniu 28 października 2020 r. podjął uchwałę
upamiętniającą 80. rocznicę Bitwy o Anglię i jej
Polskich Bohaterów.
Bitwa trwała od 10 lipca do 31 października 1940 r. i toczyła
się nad południową i centralną Anglią pomiędzy niemieckim Luftwaffe a brytyjskim RAF-em.
Jak się później okazało była kluczowym wydarzeniem
w dziejach II wojny światowej. Bitwa ta pokazała, że losy
wojny mogą zostać odwrócone, a udział w niej polskich lotników był bezcenny. Utworzone polskie dywizjony myśliwskie – 302 „Poznański” i 303 „Warszawski” oraz dywizjony
bombowe – 300 „Ziemi Mazowieckiej” i 301 „Ziemi Pomorskiej” weszły do walki w najcięższym okresie bitwy o Anglię.
Wzięło w niej udział 145 polskich pilotów, którzy bojowo latali w 27 dywizjonach RAF. Na szczęście dla dziejów historii
świata i dla dziejów Wielkiej Brytanii bitwa ta została przez
lotnictwo RAF wygrana.
fot. Kancelaria Senatu RP

Senator Marek Adam Komorowski był także inicjatorem uchwały z 17 czerwca 2021 roku w sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80.
rocznicę czwartej deportacji.
Przedstawiając uchwałę na forum Izby Wyższej polskiego parlamentu senator Komorowski mówił, że to „kolejna uchwała
rocznicowa, uchwała, można powiedzieć, sięgająca do naszej historii, jest upamiętnieniem ważnych wydarzeń, które
dotknęły naród polski, które dotknęły Polskę. (…) To była,
trzeba powiedzieć, eksterminacja narodu polskiego, to było
ludobójstwo dokonane na Wschodzie. W odniesieniu do tego
papież Jan Paweł II użył sformułowania „Golgota Wschodu”.
W tym pojęciu „Golgota Wschodu” mieszczą się wywózki na
Syberię, mieści się również Katyń. (…) Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć i składa hołd wszystkim ofiarom represji sowieckich, w szczególności deportowanym”.

16 grudnia 2020 r. upamiętnił minutą ciszy ofiary
Grudnia`70 oraz pacyfikacji Kopalni „Wujek”.
Następnie w dniu 17 grudnia 2020 r. senat podjął uchwałę okolicznościową upamiętniającą 50. rocznicę wydarzeń
Grudnia ’70. Projekt tej uchwały został wniesiony przez
grupę senatorów, a w imieniu Komisji Ustawodawczej sprawozdanie komisji przedstawił senator Marek Komorowski,
który m.in. stwierdził, że są wydarzenia i rocznice, obok których nie można przejść obojętnie.

Senator Marek Adam Komorowski pomaga wejść na mównicę
Mieczysławowi Pogodzińskiemu, wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku Sybiraków. fot. Kancelaria Senatu RP
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Bogu na chwałę, ludziom na ratunek
świetnie wyszkoleni i umieć wykorzystać sprzęt, którym
dysponują. Ten musi być i jest coraz nowocześniejszy.
Dziś mieszkańcy widząc strażaków w akcji, przyglądając
się ich umiejętnościom, wyszkoleniu, wykorzystywanym
urządzeniom często nie są w stanie odróżnić jednostki
Państwowej Straży Pożarnej do jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej. Różnica bardzo często sprowadza się
tylko do kolorów hełmów na głowach. Tylko nieliczni
wiedzą, że ci w białych są z OSP, a ci w czerwonych z PSP.
Postępująca profesjonalizacja strażaków ochotników
jest naszym celem i zadaniem. Jako członkowie Prawa
i Sprawiedliwości, przedstawiciele rządzącej w Polsce
opcji politycznej chcemy także doprowadzić do uhonorowania wieloletniej i ofiarnej służby strażaków ochotników. Temu będzie służył przygotowany przez rząd Polski
projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych – dodaje senator Marek Adam Komorowski.
Dokument wprowadza m.in. dodatkowe świadczenia dla
strażaków ratowników OSP z tytułu wysługi lat. Ratownikowi OSP przysługiwać ma świadczenie ratownicze
z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł. Prawo
do takiego świadczenia ma przysługiwać kobietom, które
przez co najmniej 20 lat czynnie działały w OSP, a w przypadku mężczyzn będzie to 25 lat. Drugim warunkiem jest
osiągnięcie 65. roku życia w przypadku mężczyzn i 60.
roku w przypadku kobiet.

Ochotnicza straż pożarna to umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt jednostka ratownicza, przeznaczona w szczególności
do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi
zagrożeniami.
Pierwsze zorganizowane jednostki pożarnicze, będące
prekursorami obecnej OSP, powstały na ziemiach polskich, równolegle we wszystkich trzech zaborach, w drugiej połowie XIX w. Oficjalnie jednostki te powoływano
do gaszenia pożarów, ale od początku były miejscem
kultywowania tradycji narodowej, kultury i sztuki. Dziś
blisko 70 procent ich interwencji dotyczy innych niż pożary zdarzeń. To strażacy z reguły pierwsi są na miejscu
wypadków, katastrof, szukają zaginionych, wyławiają
topielców. Są wzywani, gdzie dzieje się krzywda i jako
pierwsi przybywają z pomocą.
- Ochotnicza straż pożarna to nasza duma, to nasza
chluba, to nasza obrona i nasza nadzieja. Strażacy druhowie są stale gotowi do niesienia bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie – mówi senator Marek
Adam Komorowski, który od kilkudziesięciu lat jest strażakiem ochotnikiem, a obecnie także Prezesem Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie.
- Strażacy cechują się ponadprzeciętną odwagą i chęcią
niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, choć zdarza
się, że z opresji ratują także zwierzęta. Strażacy są sprawni fizycznie, zdrowi, ale przede wszystkim muszą być

W projekcie zaznaczono, że przez czynne członkostwo
w OSP należy rozumieć członkostwo, podczas którego
w ciągu każdego roku ubezpieczony strażak ratownik
Ochotniczej Straży Pożarnej brał co najmniej raz bezpośredni udział w działaniach ratowniczych lub akcjach
ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez
Państwową Straż Pożarną, przy czym nie jest wymagane
zachowanie ciągłości.
Wyjściowa kwota 200 zł podlegać ma waloryzacji corocznej, a wysokość świadczenia ratowniczego ma być podwyższona z urzędu poprzez pomnożenie kwoty świadczenia ratowniczego przez wskaźnik waloryzacji.
Ponadto, projekt reguluje kwestie odszkodowań dla ratowników OSP, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu
lub ponieśli szkodę w mieniu oraz kwestie odszkodowawcze dla członków rodziny w przypadku śmierci ratownika OSP.
Dokument przewiduje też możliwość otrzymywania przez
ratownika OSP ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo m.in. w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez PSP. Ekwiwalent nie będzie mógł przekraczać 1/175 przeciętnego
wynagrodzenia za każdą godzinę udziału ratownika OSP
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Zaproponowano również, by ratownicy OSP otrzymali
legitymacje służbowe oraz by strażacy OSP korzystają
z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.
Planowany termin wejścia ustawy w życie to 1 stycznia
2022 r.

Senatora RP Marka Adama Komorowskiego

13

Gminny Dzień Strażaka Gminy Łomża
W związku z pandemią koronawirusa obchody Gminnego Dnia Strażaka Gminy Łomża w 2020 roku wyjątkowo odbyły się pod koniec lipca. Uroczystości poprzedziła
msza święta w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kupiskach Starych pod przewodnictwem nowo powołanego
gminnego kapelana strażaków proboszcza tamtejszej parafii ks. kan. Krzysztofa Dąbrowskiego.
Wraz z senatorem Markiem Adamem Komorowskim
w uroczystościach udział wzięli m.in. poseł na Sejm Jarosław Zieliński, wicewojewoda Marcin Sekściński, starosta

Łomżyński Lech Szabłowski, radny sejmiku wojewódzkiego Piotr Modzelewski. strażacy, radni i mieszkańcy. Po
odprawionej mszy nastąpił uroczysty apel, w trakcie którego złożono meldunek Komendantowi Gminnemu ZOSP
wójtowi Gminy Łomża Piotrowi Kłysowi. Następnie podziękowano strażakom za trud służby i niesienie pomocy
potrzebującym. Ksiądz kapelan poświęcił przekazywane
samochody pożarnicze i nowo oddaną obwodnicę Kupisk.
Uroczystości zakończyły się wspólnym spotkaniu przy
grochówce strażackiej.

Strażacy Powiatu Zambrowskiego
z wizytą w Sejmie i Senacie

fot. Grzegorz Krzyżewski Kancelaria Senatu RP

15 października 2021 r. strażacy oraz wójtowie z terenu
powiatu zambrowskiego, na zaproszenie senatora Marka
Adama Komorowskiego, odwiedzili Sejm i Senat RP

parlamentarzystom którzy zginęli w ww. katastrofie.
Posterunki honorowe przy tablicach pełnili druhowie:
Paweł Kowalewski prezes zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Rutkach oraz Adam Łubnicki prezes
zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kołakach Kościelnych. Kwiaty w imieniu wszystkich strażaków powiatu zambrowskiego złożył senator Marek Adam
Komorowski prezes zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Zambrowie w asyście druhów: Roberta Rosiaka prezesa zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Szumowie, Bogdana Paca prezesa zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zambrowie oraz
Arkadiusza Kozłowskiego prezesa OSP w Długoborzu.
Wizytę strażaków w parlamencie zakończył wspólny
obiad w restauracji sejmowej.

W trakcie wizyty strażacy zostali zapoznani zarówno
z historią jak i funkcjonowaniem obu izb polskiego parlamentu. Wszyscy mieli okazję przekonać się, w jakich
warunkach pracują posłowie i senatorowie, zobaczyć salę
posiedzeń zarówno Sejmu jak i Senatu oraz przejść się korytarzami sejmowymi znanymi z transmisji telewizyjnych.
W trakcie pobytu w parlamencie strażacy złożyli również
wiązanki kwiatów pod pamiątkowymi tablicami poświęconymi ofiarom Katastrofy Smoleńskiej tj. pod tablicą
poświęconą Maciejowi Płażyńskiemu Marszałkowi Sejmu RP, pod tablicą poświęconą prof. Lechowi Kaczyńskiemu Prezydentowi RP, oraz pod tablicą poświęconą

fot. Grzegorz Krzyżewski Kancelaria Senatu RP
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Gdy tylko pozwalają senatorskie obowiązki Marek
Adam Komorowski bierze udział w organizowanych przez poszczególne władze samorządowe uroczystościach upamiętniających wydarzenia najważniejsze w historii Polski, ale także poszczególnych
lokalnych społeczności.

Obwodnica Zambrowa
9 lipca 2020 r. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk
podpisał w Zambrowie Program Inwestycyjny budowy południowo-wschodniej Obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg
krajowych nr 63 i 66 uruchamiając praktycznie proces przygotowawczy budowy południowo-wschodniej Obwodnicy Zambrowa. A jej realizacja stała się możliwa dzięki umieszczenia
jej w rządowym programie Budowy 100 Obwodnic. Zakończenie realizacji ww. inwestycji planowane jest do 30 lipca 2028 r.
Istniejąca północna Obwodnica Zambrowa rozwiązuje jedynie
problem ruchu tranzytowego w ciągu drogi S8, nie rozwiązując
ruchu tranzytowego Miasta Zambrów z dróg krajowych nr 63
i 66, dlatego tak bardzo ważną jest inwestycją dla Zambrowa.
Długość planowanej obwodnicy, to ok. 7 kilometrów.

Upamiętnienie
grajewskich Sybiraków
19 czerwca 2021 roku senatora Marek Adam Komorowski
uczestniczył w uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej 80. rocznicę ostatniej deportacji ludności ziem grajewskich na Sybir. Pamiątkowa tablica została umieszczona na
budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie.
Stalinowska polityka dążyła do wyniszczenia polskiej inteligencji, wojskowej kadry zawodowej, służb mundurowych,
właścicieli ziemskich oraz osadników. Zaplanowano masowe deportacje na Syberię, które zatwierdzano na Kremlu,
a następnie przekazywano do realizacji przez NKWD.
Pierwsza deportacja polskich rodzin miała miejsce 10 lutego
1940 r. i objęła 139 500 osób. Wśród zesłanych znalazły się
rodziny osadników wojskowych, byłych uczestników wojny
1920 r., służb leśnych a także uciekinierów z Rosji po wojnie domowej. Drugą deportację przeprowadzono 13 kwietnia 1940 r.. Wśród deportowanych znalazły się również
członkowie rodzin żołnierzy zamordowanych w Katyniu.
Dwie następne deportacje miały miejsce 20 czerwca 1940
oraz w czerwcu 1941 r. Głównym miejscem zesłania był Kazachstan (obwody: aktiubiński, akmoliński, kustanajski,
pawłodarski, semipałatyński). Według Związku Sybiraków
łącznie na Wschód wywieziono 1,3 mln osób. Nie wróciła co
trzecia osoba z wywiezionych osób.
W uroczystości udział wzięli: Senator RP – Marek Adam Komorowski, Starosta Grajewski - Waldemar Remfeld, Radny
Powiatu Grajewskiego - Bolesław Ruszczyk oraz przedstawiciele środowiska Sybiraków: - Jadwiga Budna, Monika Golubiewska, Julia Krukowska, Helena Karwowska, Teresa Wieczorek,
Irena Bućko, Barbara Krasnoborska córka Marii Wiszniewska,
Mirosława Suławko córka Tadeusza Niedźwieckiego.

„Zawołani po imieniu”
Wraz z senatorem Markiem Adamem Komorowskim w historycznym dla Zambrowa wydarzeniu udział wzięli również: Minister Edukacji Dariusz Piontkowski, poseł Kazimierz Gwiazdowski, Wicewojewoda Podlaski Tomasz
Madras i dyrektor Oddziału Białostockiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Borzuchowski.

Ułani w Suwałkach
22 sierpnia 2020 r. senator Marek Adam Komorowski
w Suwałkach uczestniczył w obchodach 100-lecie powstania
3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego połączonych z 101. rocznicą wyzwolenia Suwałk.
Złożono kwiaty przy pomniku Marszałka Piłsudskiego, a następnie odbyła się msza polowa przed Konkatedrą św. Aleksandra w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych
szwoleżerów oraz bohaterów walk o niepodległość Suwalszczyzny z udziałem konnego Szwadronu Honorowego. Po
mszy odbył się przemarsz ulicami Suwałk na teren byłych
koszar, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę i wspominano
okres funkcjonowania pułku.
3. Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego był jednym z trzech tego rodzajów pułku legionowego ułanów które zostały przekształcone rozkazem szefa
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pozostałe pułki to:
1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich.

2 lipca 2021 roku w Mikołajkach niedaleko Łomży senator
Marek Adam Komorowski uczestniczył w odsłonięciu tablicy upamiętniającej Antoniego Kenigsmana zamordowanego
przez Niemców za pomoc Żydom w czasie okupacji. Uroczystość związana była z przedsięwzięciem „Zawołani po imieniu”, realizowanym przez Instytut Pileckiego.
W uroczystości poza rodziną Antoniego Kennigsmana
uczestniczyli mieszkańcy Mikołajek, wójt gminy Łomża
Piotr Kłys, a także m.in. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego prof. Magdalena Gawin, Dyrektor Instytutu
Pileckiego dr Wojciech Kozłowski, Sekretarz Stanu Dariusz
Piontkowski, Senator RP Marek Komorowski, Poseł na
Sejm RP Jarosław Zieliński, Wicestarosta Łomżyński Maria

Senatora RP Marka Adama Komorowskiego
Dziekońska, Wicewojewoda Marcin Sekściński, Wicemarszałek Woj. Podlaskiego Marek Olbryś. W uroczystości upamiętniającej bohatera wzięli udział także przedstawiciele
społeczności żydowskiej.

76. rocznica
Obławy Augustowskiej.
W niedzielę 11 lipca 2021 roku na Wzgórzu Krzyży w Gibach, miejscu upamiętniającym pomordowanych podczas
Obławy Augustowskiej, senator Marek Adam Komorowski,
wraz z innymi uczestnikami uroczystość oddał hołd ofiarom
tej największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej - Obławy Augustowskiej. Celem akcji była fizyczna eliminacja oddziałów podziemia niepodległościowego. Ofiarami Sowietów stały się również osoby podejrzane
o kontakty z polską partyzantką.
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Mural hetmana
Żółkiewskiego
23.08.2021 r., w Jedwabnem odsłonięto mural upamiętniający hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego i zwycięstwo polskiego oręża pod Kłuszynem. Ta bitwa
rozegrała się 4 lipca 1610 roku. Około trzytysięczna armia
polska - w większości husaria - pod dowództwem hetmana
wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego rozbiła kilka
razy liczniejsze wojska rosyjsko – szwedzkie.
Mural powstał z inicjatywy urzędu miejskiego i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jedwabieńskiej, ale ogromne znaczenie miał także program Ministerstwa Obrony Narodowej
(MON)”Mur - Ale Historia Wojska Polskiego” polegający na
tworzeniu wielkoformatowych obrazów upamiętniających
zwycięskie bitwy i wodzów wojska polskiego. Senator Marek Adam Komorowski, który uczestniczył w tej uroczystości podkreślał, że to bardzo dobry pomysł, aby oddać hołd
polskiej husarii, a także szerzej - wojsku polskiemu.

100. rocznica nadania
nazwy 71. Pułku Piechoty
W niedzielę 26.09.2021 roku w Zambrowie uczczono polskich żołnierzy 71. Pułku Piechoty w 100. rocznicę nadania
nazwy pułku. Organizatorem wydarzenia był „Społeczny
Komitet Obchodów 100. rocznicy nadania nazwy 71. Pułku
Piechoty” z przewodniczącym Senatorem RP Markiem Adamem Komorowskim na czele. Patronat nad uroczystościami
objął Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Według ustaleń historyków w sumie zatrzymano ponad
7 tysięcy osób, część z nich więziono i poddawano brutalnemu śledztwu. Ok. 600 osób było zaginionych i nigdy nie
powróciło do domów. Ich dalsze losy oraz miejsce pochówku nie są do dziś znane. Śledztwo w tej sprawie prowadzi
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Białymstoku.

Oddano do użytku kolejny
odcinek trasy S61
9.08.2021 r. senator Marek Adam Komorowski wziął
udział w uroczystym otwarciu kolejnego fragmentu trasy
S61. GDDKiA udostępniło kierowcom prawie 35 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S61, od węzła Kolno poprzez
drugą jezdnię obwodnicy Stawisk i dalszy nowy odcinek do
obwodnicy Szczuczyna. W uroczystości uczestniczył także
Premier Mateusz Morawiecki, który mówił: „Tutaj między
Stawiskami a Szczuczynem otwieramy nowy kawałek drogi
niedaleko od Łomży - każdy kilometr drogi to nowe dodatkowe możliwości. To możliwości przyciągania przedsiębiorców i możliwości rozwojowe”.
Jak podaje Dyrekcja GDDKiA oba odcinki mają jezdnie
o nawierzchni z betonu cementowego. Każda po dwa pasy
ruchu o szerokości 3,5 m plus 2,5-metrowy pas awaryjny.
Są przystosowane do najcięższego ruchu (kategoria KR7),
a dopuszczalny nacisk to 11,5 tony na oś. Na obu odcinkach
wybudowano po dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP).
Górki Zachód oraz Górki Wschód na odcinku węzeł Kolno –
Stawiski oraz Zabiele Zachód i Zabiele Wschód na odcinku
Stawiski – Szczuczyn.

71 Pułk Piechoty wywodzi się od strzelców sformowanych
we Francji. Od 1926 roku pułk stacjonował w Zambrowie.
Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, jak również
w kampanii wrześniowej w składzie 18. Dywizji Piechoty,
broniąc linii Narwi i Bugu oraz ludności przed niemieckim
agresorem. Toczył zaciekły bój w bitwie o Zambrów a także
na polach Łętownicy i Andrzejewa. Główny ciężar walk spoczywał na 71. Pułku Piechoty.
W ramach uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę na
jednym z filarów w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie, który pełnił przed wojną funkcję
zarówno kościoła garnizonowego jak i pułkowego. Tablica
na trwałe upamiętni pułk i odda honor wszystkim żołnierzom i pracownikom pułku.
Założenia i wstępny projekt tablicy wykonał Michał Selerowski z Zambrowa. Projekt końcowy i realizacja Rafał
Maliszewski z Artystycznej Pracowni Grawerskiej Andrzej
Panasiuk z Warszawy. Inicjatorem i pomysłodawcą ufundowania tablicy jest senator RP Marek Adam Komorowski.
Tablica ta w całości została sfinansowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.

W zdrowym ciele zdrowy duch
- to powiedzenie Juwenalisa z Akwinu,
rzymskiego poety, który żył na przełomie
pierwszego i drugiego wieku naszej ery.
pierwszym wieku naszej ery. Choć Juwenalisa napisał to niemal dwa tysiące lat temu
jego prawdziwość potwierdzają także współcześni naukowcy. Rozumiemy to tak, że jeśli
odpowiednio zadbamy o swoje ciało, będzie
to skutkować jednocześnie poprawieniem
naszego zdrowia, nastroju i samopoczucia.
Wyniki badań naukowych potwierdzają, że
dzięki ćwiczeniom w ośrodku pamięci tworzą się nowe komórki mózgowe. Podobno
Albert Einstein, który jest uważany za jednego z najwybitniejszych fizyków w historii
nauki, wpadł na teorię względności podczas
jazdy na rowerze.
Nie wiemy czy to dlatego, ale pewnym
jest, że senator Adam Marek Komorowski lubi sport i kolarstwo. Miedzy innymi
dzięki jego staraniom w 2013 r. i 2014 r.
w województwie podlaskim odbył się 56 i
57 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza – „Lotto Tour”, a w 2015
r. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Tour
de Podlasie” (oba z kalendarza UCI), oraz
pierwsze Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Kolarstwie
Strażaków, w kategorii MTB i szosowe, które odbyły się w miejscowości Paproć Duża.
W lipcu 2020 roku senator Komorowski był jednym z zaangażowanych w organizację w Wysokiem Mazowieckiem 59. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Ministra Obrony Narodowej. Jest to najstarszy z kontynuowanych kolarskich wyścigów
klasycznych w Polsce. Wyścig zgłoszony jest do międzynarodowego
kalendarza kolarskiego i posiada kategorię UCI 1.2. Dyrektorem
tych wszystkich wyścigów jest Marcin Wasiołek.
- Wyścig o Puchar MON miał zawsze znakomitą obsadę sportową,
przyjeżdżali najlepsi kolarze amatorzy, mistrzowie świata - Klaus
Ampler, Bernd Drogan, Olaf Ludwig z NRD, Moravec, Doleżal
z Czechosłowacji czy Kapitanow, Gusiatnikow, Abdużaparow
z ZSRR. Polscy kolarze którzy triumfowali w tym wyścigu to m.in.
Zygmunt Hanusik, Zenon Czechowski, Stanisław Szozda, Tadeusz Mytnik, Ryszard Szurkowski, Lechosław Michalak, Zbigniew
Szczepkowski, Zbigniew Ludwiniak czy Adam Wadecki – opowiada
senator Komorowski.
W 2020 roku trasa wyścigu prowadziła po drogach gmin wokół
Wysokiego mazowieckiego i rundach w samym mieście. Kolarze łącznie do przejechania mieli 149 km. W trakcie wyścigu były
ucieczki, jednak na mecie finiszował cały peleton. Wyścig wygrał
niemiecki kolarz, 21-letni Felix Gross, medalista mistrzostw Europy na torze na dystansie 4 km, który minimalnie wyprzedził na
mecie kolarza estońskiego Markusa Pajura oraz kolarza polskiego
Stanisława Aniołkowskiego.
Senator Marek Adam Komorowski nie tylko kibicuje kolarzom
zawodowym, ale jako kolarz amator także podejmuje wyzwania.
15 sierpnia 2020 r. wziął udział VIII edycji Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Korona Kocich Gór – Memoriał im. Kornela Morawieckiego.
Organizowany w 2018 roku wyścig z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości, został objęty honorowym patronatem przez Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego, patriotę,
założyciela i przewodniczącego solidarności Walczącej. Od 2020 r.
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wyścig ten jest rozgrywany jako Memoriał
im. Kornela Morawieckiego.
Wyścig Korona Kocich Gór to jazda indywidualna na czas połączone z mistrzostwami policjantów i strażaków w kolarstwie.
Dyrektorem tego wyścigu jest pochodzący
z Paproci Dużej k. Zambrowa Henryk Charucki zwycięzca m.in. wyścigu Dookoła Polski. Wyścig organizowany jest zgodnie z regulaminem UCI i PZKol. na trasie liczącej 16
km. W 2020 roku senator Komorowski po raz
pierwszy wystartował w tej imprezie. Ostatecznie zawody ukończył zajmując czwarte
miejsce w swojej kategorii wiekowej.
W 2021 roku, ponownie pojawił się na wyścigu. Tym razem senator RP Marek Adam
Komorowski pokonując dystans 50 km zajął drugie miejsce w Mistrzostwach Polski
Strażaków, w kategorii wiekowej „60+”.
W 2000 roku podsumowanie Memoriału
im. Kornela Morawieckiego i Wyścigu Kolarskiego Nadziei Olimpijskich Grupy Wyszehradzkiej tzw. „Sowiogórski Tour” odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym
Salwatorianów w Bagnie. Wydarzeniem
współtowarzyszącym było odsłonięcie i poświęcenie w Obornikach
Śląskich na budynku dworcu PKP pamiątkowej tablicy poświęconej marszałkowi seniorowi Kornelowi Morawieckiemu, wieloletniemu mieszkańcowi Gminy Oborniki Śląskie. W uroczystościach
tych udział wzięli m.in. córki: Anna Morawiecka, Marta Morawiecka i Maria Morawiecka, a także: senator RP Marek Komorowski,
poseł na Sejm RP Agnieszka Soin, członek Zarządu Województwa
Dolnośląskiego Paweł Wybierała, radny Sejmiku Dolnośląskiego
Tytus Czartoryski, starosta Powiatu Wołowskiego Janusz Dziarski,
burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, ks. Jacek Wawrzyniak który poświęcił tablice.
W trakcie uroczystości wspomniano aktywność obywatelską śp.
Kornela Morawieckiego, który większość swojego życia odważnie
i bezkompromisowo walczył o wolną Polskę, który nadal inspiruje
do wychowania patriotycznego, czczenia pamięci historycznej, do
budowy mostów międzypokoleniowych.

IX Bieg „Tropem Wilczym” Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Wysokiem Mazowieckiem
Od 2011 r. dzień 1 marca w Polsce jest świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. To święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego z lat 1944 – 1963. W 2013 grupa pasjonatów i działaczy
społecznych, aby upamiętnić to święto, postanowiła zorganizować
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Ustalony
wówczas dystans 1963 m nawiązuje do roku śmierci ostatniego polskiego partyzanta Józefa Franczaka ps. „Lalek”, który poległ z bronią w ręku w walce z grupą operacyjną Zmotoryzowanych Odwodów
Milicji Obywatelskiej/Służby Bezpieczeństwa w październiku 1963
roku, po 24 latach w zbrojnej konspiracji. Pierwsza edycja biegu
miała charakter survivalowy i wzięło w niej udział 50 uczestników.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje bieg do dzisiaj, wydarzenie od 2015 roku
stało się ogólnopolskie. W 2020 roku w Biegu wzięło udział ponad
75 000 uczestników z 370 miast i wsi w Polsce i na świecie. W kolejnym roku, ze względu na pandemię koronawirusa bieg nie mógł
odbyć się 1 marca. Organizatorzy postanowili przenieść wydarzenia na miesiące letnie, gdy zagrożenie zakażeniem się uczestników
było znacznie mniejsze. Senator Adam Marek Komorowski w biegu
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” wystartował
15.07.2021 r. w Wysokiem Mazowieckiem. Dystans 1963 metrów
ulicami przebiegło ponad 100 osób, oddając w ten sposób pamięć
i hołd żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego. Start
biegu wyznaczono na ulicy Ludowej, w pobliżu pomnika mjr. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”i jego żołnierzy. Przed startem senator Komorowski złożył kwiaty przed pomnikiem bohaterów.

