
Przedstawienie pt. „Republika Marzeń” Theater des La-
chens z Niemiec, nawiązujące do literatury Bruno Schul-
za, otrzymało Grand Prix w wysokości 4 tysięcy złotych 
35. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka 
ufundowane przez Prezydenta Miasta Łomża. Spektakl 
otrzymał również nagrodę w wysokości 2 tysięcy złotych, 
ufundowaną przez Marszałka Województwa Podlaskiego 
za muzykę, którą stworzył Soren Gundermann,  

- Emocje są duże i piękne. Jesteśmy wzruszeni 
i wdzięczni, że mogliśmy pokazać owoce naszej pra-
cy. Cały projekt opóźnił się z powodu pandemii o rok, 

później mieliśmy przerwę w graniu, bo ja zachorowa-
łam na koronawirusa, więc tak naprawdę był to czwar-
ty raz, kiedy mieliśmy szansę pokazać nasz spektakl, 
a w ogóle pierwszy raz w Polsce. Czy się spodziewali-
śmy tej nagrody? My po prostu mieliśmy poczucie, że 
przyjechaliśmy na festiwal z kawałkiem dobrej sztuki. 
Na pewno jest to dla nas duże zaskoczenie i wyróżnie-
nie, ale też kontynuacja wspaniałej tradycji – mówiła 
Matylda Matuszak z Theater des Lachens.

Delegacja Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z udziałem sekretarza stanu 
Lecha Antoniego Kołakowskiego 
brała udział w pierwszym 
posiedzeniu polsko - 
wietnamskiej grupy roboczej 
ds. współpracy w dziedzinie 
rolnictwa. 

Grupa została powołana 17 
marca br. przez szefów resortów 
rolnictwa Polski i Wietnamu. 
Efektem posiedzenia, któremu 
współprzewodniczyli sekretarz 
stanu Lech Kołakowski oraz wi-
ceminister RiRW SRW Phung 
Duc Tien jest przede wszyst-
kim otwarcie dostępu do wiet-
namskiego rynku dla   polskich 
produktów rolno-spożywczych 
(wołowiny, gęsi, kaczek i borów-
ki amerykańskiej). – W Wietna-
mie byłem już 4 lata temu. Mie-
liśmy odbyć wizytę także 2 lata 
temu, ale Covid-19 pokrzyżował 
nam plany. Bardzo zależało mi na 
otwarciu tego runku dla polskich 

produktów. I udało się. Uważam, 
że jest to ogromna szansa dla pol-
skiego rolnictwa, ale także pod-
laskiego, które jest największe 
w zakresie produkcji bydła mię-
snego oraz borówki amerykań-
skiej. Myślę, że wartość przyszło-
rocznego eksport wołowiny, gęsi, 
kaczek oraz borówki amerykań-
skiej szacować można na kilka 
miliardów dolarów – przyznaje 
wiceminister rolnictwa i rozwoju 
wsi Lech Antoni Kołakowski. 

Cele współpracy
– Celem spotkań w tym for-

macie pod naszym wspólnym 
przewodnictwem ma być nie 
tylko intensyfikacja relacji, ale 
przede wszystkim konstruktywne 
rozmowy sprzyjające wyjaśnianiu 
wątpliwości, wszelkich niejasno-
ści, a także wzajemna wymiana 
informacji. Nasze rolnictwa nie 
konkurują, a wspierają się, dlatego 
chcemy aby ta płaszczyzna współ-
pracy przynosiła bezpośrednie 
pozytywne efekty  – mówi wice-
minister Kołakowski.
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Udana misja wiceministra rolnictwa w Wietnamie
Porozumienie Lecha Antoniego Kołakowskiego  

otwiera nowy rynek dla wołowiny, gęsi, kaczki i borówki amerykańskiej 

Walizkowe Grand Prix dla Theater des Lachens  
z Niemiec za „Republikę Marzeń” 
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W minioną niedzielę (12 czerwca), 
Magdalena Story, Miss Ziemi Łomżyń-
skiej 2022 oraz pięć Laureatek kon-
kursu Miss Ziemi Łomżyńskiej 2022 
wzięło udział w ćwierćfinale Miss Pol-
ski 2022. Eliminacje odbyły się w Ho-
telu Mistal w podwarszawskich Mar-
kach. Po naradach jury do półfinału 
zakwalifikowały się trzy z dziewcząt. 
Ostatecznie pośród 24. Finalistek Miss 
Polski 2022 znalazła się ona - Miss 
Ziemi Łomżyńskiej 2022 - Magdalena 
Story. 

- Jestem szczęśliwa i bardzo 
podekscytowana. Nie spodzie-
wałam się, że to właśnie ja zakwa-
lifikuję się do Finału Miss Polski. 
Nie nastawiałam się, choć w głębi 
serca każda z nas miała cichą na-
dzieję na ten awans. Jestem obec-
nie w trakcie sesji egzaminacyj-
nej oraz zaliczeń więc to dla mnie 
podwójnie intensywny czas, ale 
dam z siebie wszystko i będę 
godnie reprezentować Ziemię 

Łomżyńską na każdym etapie 
przygotowań do gali finałowej – 
mówi nie kryjąc radości Magda-
lena Story. - Żałuję, że w finale nie 
będzie ze mną żadnej koleżanki z 
regionu, na pewno byłoby raź-
niej, wiem jednak, że dziewczyny 
będą mi mocno kibicować i mnie 
wspierać, a to już bardzo, bardzo 
dużo – dodaje Miss Ziemi Łom-
żyńskiej 2022. 

Magda ma 23 lata. Pocho-
dzi z Zambrowa. Jest studentką 

czwartego roku fizjoterapii i dru-
giego roku pedagogiki na Akade-
mii Nauk Stosowanych w Łomży. 
Wolne chwile lubi spędzać ak-
tywnie spotykając się ze znajo-
mymi oraz uprawiając różnego 
rodzaju aktywności fizyczne. Jej 
pasją jest sport, który towarzy-
szy jej od najmłodszych lat oraz 
tematyka związana z fizjotera-
pią. W życiu najważniejsze są dla 
niej miłość i rodzina. W drugim 
człowieku ceni szczerość, empa-
tię oraz umiejętność okazywa-
nia wzajemnego szacunku. Naj-
większym autorytetem jest dla 
niej mama, która ją wychowała i 
nauczyła, że ciężką pracą można 
osiągnąć wiele. Jej dewizą jest: 
„Co Cię nie zabije, to Cię wzmoc-
ni”, dlatego też chętnie podejmu-
je nowe wyzwania. W przyszłości 
Magda chciałaby zostać fizjote-
rapeutką i pracować z dziećmi z 
niepełnosprawnościami.

Na pierwsze zgrupowanie do 
Małopolski Magda wyruszy pod 
koniec czerwca. Czeka Ją bardzo 
intensywny czas.

Miss Polski 2022 poznamy w 
pierwszej połowie wakacji. Wy-
darzenie jak co roku, na żywo bę-
dzie transmitowane w Telewizji 
Polsat.
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W jego poszukiwania zaanga-
żowana była cała Łomża i nie tyl-
ko. Wielu wierzyło, że wróci… 
Zaginiony 29 grudnia 2021 roku 
Jakub Szerszniew. Niestety, tra-
giczne przypuszczenia okazały się 
pewnością. Test DNA potwierdził, 
iż ciało, które zostało odnalezione 
w rzece Narew w Nowogrodzie 19 
maja 2022 roku, to 17-letni Jakub. 

Wyszedł z domu 29 grudnia 
2021 roku około godziny 10:00. 
17–letni Jakub Szerszniew, 
mieszkaniec Kupisk Starych. 
W poszukiwaniach nastolatka na 
lądzie i w wodzie zaangażowani 

byli policjanci, strażacy, żołnie-
rze Wojsk Obrony Terytorialnej, 
ratownicy z Grupy Ratowniczej 
Nadzieja i setki wolontariuszy.  

19 maja na zwłoki natknęli się 
żołnierze przygotowujący się do 
ćwiczeń Defender Europe 22. 

Uroczystości pogrzebowa Ja-
kuba Szerszniewa odbyły się 11 
czerwca ( w sobote). 17 – letni 
chłopak został pochowany na pa-
rafialnym cmentarzu w Nowych 
Kupiskach, w grobie, w którym 
spoczywają jego pradziadkowie. 
Jakubowi w ostatniej drodze to-
warzyszyły tłumy. 

Walka o pierwsze miejsce 
trwała do ostatniej 
konkurencji. Mimo 
zmęczenia i trudnych 
warunków pogodowych, 
deszczu i dość silnego 
wiatru, nie odpuścili. Adam 
Pupek i Piotr Kozikowski, 
czyli motoparalotniowy 
duet z Łomży, po 
całotygodniowej 
rywalizacji podczas XXIV 
Motoparalotniowych 
Mistrzostw Polski 
w Suwałkach do domu 
wrócił z tytułem Mistrzów 
Polski. 

Między 30 maja a 5 czerw-
ca na lotnisku w Suwałkach 
odbywały się XXIV Motopara-
lotniowe Mistrzostwa Polski. 
W trakcie tygodniowych zma-
gań rozegrano 12 konkurencji 
klasycznych (tj. ekonomiczne, 
sprawnościowe czy nawigacyj-
ne), które wyłoniły Mistrzów 
Polski w trzech klasach: PL1 
(start na wózku jednoosobo-
wym), PL2 (start na wózku 
w tandemie) oraz PF1 (start na 
nogach jednoosobowy). 

Adam Pupek i Piotr Kozi-
kowski startowali w klasie PL2. 
Pomimo, że pogoda ich nie 
rozpieszczała przelatali aż 12 
konkurencji: 3 nawigacyjne, 3 
ekonomiczne oraz 6 sprawno-
ściowych. 

- Nasi rywale wyjątkowo do-
brze przygotowali się do tych za-
wodów więc do ostatniej konku-
rencji walka była bardzo zacięta 

– przyznaje motoparalotniowy 
duet z Łomży.

Adam Pupek i Piotr Kozi-
kowski w swej kategorii okazali 
się najlepsi. Ostatecznie poko-
nali załogę: Daniel Walkowiak 
i Michał Perkowski oraz załogę: 
Dariusz Brzostowicz i Mariusz 
Stępień zdobywając złoty medal 
i tytuł Mistrzów Polski w klasie 
PL2. Jest to już trzeci mistrzow-
ski tytuł motoparalotniowego 
duetu z Łomży. Adam i Piotr 
wcześniej wywalczyli tytuły te 
w Zielonej Górze (2019 i 2020 
rok). W ubiegłym roku zdobyli 
także brązowy medal Motopa-
ralotniowych Mistrzostw Pol-
ski w Krośnie. Łomżyniacy na 
swoim koncie mają również brą-
zowy medal Mistrzostw Świata 
w Azji. 

- Zmęczeni ale szczęśliwi 
wracamy z Suwałk. W tym roku 
nasz sprzęt FLYTECHNIK HKS 

700E spisał się znakomicie, sil-
nik nie zawiódł a nowy Dudek 
Paragliders BOSON udowod-
nił, że jest najlepszym i najszyb-
szym skrzydłem tandemowym 
na świecie – mówią Adam Pupek 
i Piotr Kozikowski. 

Wyniki XXIV Motoparalotniowych 
Mistrzostw Polski:
Klasa PL1
1. miejsce – Krzysztof Romicki
2. miejsce – Wojciech Panas
3. miejsce – Roman Reczek-Tracz
Klasa PL2
1. miejsce – załoga Adam Pupek 
i Piotr Kozikowski
2. miejsce – załoga Dariusz Brzo-
stowicz i Mariusz Stępień
3. miejsce – załoga Daniel Walko-
wiak i Michał Perkowski
Klasa PF1
1. miejsce – Jacek Semkło
2. miejsce – Marcin Bernat
3. miejsce – Mateusz Gawenda 

Poszukiwania Jakuba Szerszniewa zakończone.  
To jego ciało odnaleziono w trakcie ćwiczeń wojskowych  

MOTOPARALOTNIOWE MISTRZOSTWA POLSKI. ZŁOTO WRACA DO ŁOMŻY

Pupek i Kozikowski po raz 
trzeci Mistrzami Polski 

Miss Ziemi Łomżyńskiej 2022, 
Magdalena Story  

w Finale Miss Polski 2022
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Ogłoszenie przez premiera Mateusza 
Morawieckiego wyników drugiej edy-
cji Rządowego Funduszu Polski Ład ze 
szczególną satysfakcją przyjęły samo-
rządy. W środę, 1 czerwca, odbyły się 
w Łomży i Kolnie spotkania poświę-
cone planom inwestycyjnym w opar-
ciu o środki z tego programu. W obu 
wydarzeniach samorząd wojewódz-
twa reprezentowali: wicemarszałek 
Marek Olbryś oraz Piotr Modzelewski, 
radny sejmiku.

– Rząd polski dotrzymuje 
słowa i dba o równomierny roz-
wój kraju. Podobne zasady sto-
sujemy przy rozdzielaniu fundu-
szy w samorządzie województwa 
podlaskiego. W Polskim Ładzie 
za szczególnie ważne uważam da-
nie samorządom decydującego 
głosu przy wyborcze planowa-
nych przedsięwzięć. To pozwala 
na wyrównywanie szans rozwo-
jowych – podkreślił wicemarsza-
łek Marek Olbryś.

Przypomnijmy, że Wojewódz-
two Podlaskie otrzymało na in-
westycje w powiecie łomżyńskim 

ok. 60 mln zł. Powstanie dzięki 
temu droga Łomża – Śniadowo 
i mała obwodnica Jedwabnego.

Łomża: drogi, przedszkola, oświetlenie
W sali Starostwa Powiatowe-

go w Łomży na zaproszenie staro-
sty Lecha Marka Szabłowskiego, 
którego w obowiązkach gospo-
darcza wspomagała wicestarosta 
Maria Dziekońska, wyniki dru-
giej edycji i symboliczne czeki 
przekazali samorządowcom z po-
wiatu także wiceminister eduka-
cji i nauki Dariusz Piontkowski, 
senator Marek Komorowski, po-
seł Kazimierz Gwiazdowski i wo-
jewoda Bohdan Paszkowski.

Wszyscy zgodnie podkreśla-
li, że Polski Ład to szansa, aby 
zmienić życie mieszkańców całej 
Polski, w tym województwa pod-
laskiego. Senator Marek Komo-
rowski podkreślił, że jest to kolej-
ny dobry dzień dla samorządów. 
Poseł Kazimierz Gwiazdowski 
przyznał się do lekkiej zazdro-
ści, że w czasach, gdy był wójtem 

Radziłowa takich możliwości fi-
nansowych nie miał. Wojewoda 
Bohdan Paszkowski natomiast 
wskazał, jak bardzo korzystna jest 
druga edycja dla subregionu łom-
żyńskiego, gdzie do ponad 100 
mln zł dla powiatu i gmin, moż-
na doliczyć jeszcze środki na in-
frastrukturę drogową, jakie otrzy-
mał samorząd województwa.

W spotkaniu w łomżyńskim 
starostwie wzięli udział wszyscy 
burmistrzowie i wójtowie z po-
wiatu. Każdy, odbierając symbo-
liczny czek, informował o zapla-
nowanych zamierzeniach.    

– Tak, jak od początku, nasta-
wiamy się na inwestycje drogo-
we, ale tym razem chcemy także 
unowocześnić sprzęt do utrzy-
mania dróg –  mówił Lech Marek 
Szabłowski, starosta łomżyński:

Z kolei Mariusz Chrzanow-
ski, prezydent Łomży informo-
wał: – Postawiliśmy na infra-
strukturę społeczną. Gruntownie 
przebudujemy, a w zasadzie zbu-
dujemy przedszkole nr 5 dla 175 

dzieci i dodatkowo dla 40 ma-
luszków w grupie żłobkowej. 

W Zbójnej planują moder-
nizację około 10 kilometrów 
gminnych dróg, w Jedwabnem 
wymianę oświetlenia na ener-
gooszczędne, a np. w Miastko-
wie dwa zadania: 2,5 kilometra 
drogi gminnej oraz dostosowa-
nie budynku urzędu gminy do 
przyjmowania osób z niepełno-
sprawnością i lepszej obsługi in-
teresantów.

Kolno: modernizacja oczyszczalni 
ścieków, sieci ciepłowniczej i… drogi

Według podobnego, jak   
w Łomży scenariusza i w podob-
nym gronie gości, przebiegło spo-
tkanie o Polskim Ładzie w Kolnie, 
tyle że honory gospodarza pełnił 
w Kolneńskim Ośrodku Kultury 
i Sportu burmistrz Kolna Andrzej 
Duda. Nie było też czeków („Je-
steśmy ekologiczni” – wyjaśniał 
gospodarz), a o swoich planach 
mówili samorządowcy z powiatu 
kolneńskiego.

– Takie programy rządu po-
zwalają nam realnie zmniejszać dy-
stans do dużych ośrodków w kraju 
– podkreślał Andrzej Duda.

W Stawiskach planują inwe-
stycje drogowe, w Kolnie ter-
momodernizację i wymianę 
oświetlenia na energooszczędne, 
a w Małym Płocku modernizację 
oczyszczalni ścieków.

– Nasz roczny budżet to po-
nad 22 miliony złotych. Z pierw-
szej i drugiej edycji Polskiego 
Ładu mamy prawie 19 milionów. 
To unikalna szansa na naprawdę 
duże projekty. Będzie to zatem 
modernizacja oczyszczalni ście-
ków i drogi gminne – podsumo-
wał Andrzej Piętka, wójt Grabo-
wa.

Z kolei w Kolnie powstaje 
koncepcja stworzenia systemu, 
który zapewni samowystarczal-
ność w zakresie energii cieplnej 
i elektrycznej.

– Na razie rozbudujemy sieć 
ciepłowniczą i system drogowy – 
zapowiedział burmistrz.

Podpisanie umowy o przekazaniu 
muzeum i odebranie symbolicznych 
kluczy to ostatni krok w procesie 
przejęcia zarządu nad nowogrodzkim 
skansenem. Od 1 czerwca jest on wpi-
sany do rejestru instytucji kultury, dla 
których organem prowadzącym jest 
Samorząd Województwa Podlaskie-
go. 

- Rozpoczęła się nowa era 
w dziejach naszego Skansenu. Po 
wydzieleniu go ze struktur Mu-
zeum Północno-Mazowieckie-
go w Łomży, na początku marca, 
oficjalnie przeszliśmy pod Za-
rząd Urzędu Marszałkowskiego 
w Białymstoku - mówił Juliusz 
Jakimowicz nowy dyrektor Skan-
senu Kurpiowskiego.  - Mamy 
nadzieję, że zmiana organizatora 
pozwoli nam lepiej funkcjono-
wać, bo jak powiedział w czasie 
uroczystości Marszałek Marek 
Olbryś "większy może więcej" - 
dodał Jakimowicz. 31 maja odby-
ło się oficjalne przekazanie klu-
czy. 

Skansen Kurpiowski im. Ada-
ma Chętnika w Nowogrodzie to 
jeden z najatrakcyjniejszych za-
bytków regionu. Został założony 
w 1927 r. przez Adama Chętnika 
i jego żonę Zofię z Klukowskich 
pod kuratelą Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego. Do niedaw-
na był częścią zarządzanego przez 
samorząd Łomży Muzeum Pół-
nocno-Mazowieckiego. Pomysł, 
aby wydzielić skansen ze struktur 
łomżyńskiego muzeum i utworzyć 
samodzielną instytucję, nad którą 
nadzór przejęłoby województwo, 
zrodził się kilka lat temu. Zabie-
gały o to władze Łomży i woje-
wództwa. Dla miasta utrzymanie 

instytucji było zbyt dużym wy-
zwaniem finansowym (ponad 900 
tys. rocznie). Natomiast zarząd 
województwa uznał, że muzeum, 
jako samodzielna jednostka, bę-
dzie miało lepsze perspektywy 
rozwoju, większy dostęp do dota-
cji i wyższe finansowanie.

Zmiana bardzo oczekiwana
Gorącym zwolennikiem 

zmiany właścicielskiej skansenu 
od lat jest wicemarszałek Marek 
Olbryś, którego dziadek – Bo-
lesław Olbryś – współpracował 
z Adamem Chętnikiem, założy-
cielem obiektu.

– Po piętnastu latach starań 
dzisiaj mamy finał, a jednocześnie 

początek czegoś wspaniałego – 
mówił wzruszony wicemarszałek. 
– Miejmy nadzieję, że ta zmiana 
to nowe życie dla tego skansenu, 
bo ten obiekt zasługuje na dużo 
więcej i chcemy tego dokonać.

Marek Olbryś podziękował 
poprzednim opiekunom skanse-
nu za dotychczasową pracę i za 
serce, które w nią wkładali. Jed-
nak, jak podkreślił, samorząd 
województwa ma większe moż-
liwości i finansowe i merytorycz-
ne, jeśli chodzi o prowadzenie tak 
dużej instytucji.

– Taki obiekt powinien mieć 
opiekuna wojewódzkiego, bo 
„duży może więcej”. My jako sa-
morząd województwa jesteśmy 

w stanie tę instytucję rozwijać – 
dodał.

Nowy rozdział w historii Skansenu 
Kurpiowskiego

Również wnuk założyciela 
skansenu, Jacek Chętnik jest prze-
konany, że zmiany dokonane w in-
stytucji poprawią jej kondycję, po-
zwolą na „rozwinięcie skrzydeł”.

– Jestem bardzo szczęśliwy, 
to naprawdę nowy rozdział w hi-
storii skansenu. Ja chcę bardzo 
podziękować wszystkim oso-
bom zaangażowanym w prze-
jęcie muzeum przez samorząd 
województwa, a w szczególności 
panu wicemarszałkowi Markowi 
Olbrysiowi – Kurp z dziada pra-

dziada, serce związane z tą zie-
mią – mówił.

On sam i jego rodzina są bar-
dzo zaangażowani w kultywowa-
nie tradycji kurpiowskich i pamię-
ci Adama Chętnika, a ze zmianą 
organu nadzorującego muzeum 
wiąże ogromne nadzieje.

Najpiękniej położony park 
etnograficzny w Polsce

Skansen Kurpiowski to park 
etnograficzny rozpościerający się 
na obszarze ok. 3,5 ha. Jest uloko-
wany na skarpie, z której roztacza 
się widok na Narew i wpadającą 
do niej Pisę.

-To wyjątkowy obiekt, drugie 
najstarsze muzeum na wolnym 
powietrzu w Polsce. Nie wszy-
scy o tym wiedzą, nawet w woje-
wództwie podlaskim i mam na-
dzieję, że odkryją teraz to miejsce. 
To najpiękniej położony skansen 
w Polsce, zapraszam serdecznie 
– zachęcał do odwiedzin parku 
etnograficznego Juliusz Jakimo-
wicz, dyrektor instytucji.

Wtorkowe wydarzenie w mu-
zeum miało prawdziwie świątecz-
ny charakter. Zebrali się przedsta-
wiciele gmin kurpiowskich, m.in. 
Zbójnej, Turośli i oczywiście No-
wogrodu. W spotkaniu uczestni-
czyli też pracownicy skansenu, 
przedstawiciele Samorządu Wo-
jewództwa Podlaskiego, zastępca 
prezydenta Łomży Andrzej Sty-
pułkowski, burmistrz Nowogro-
du Andrzej Palka i starosta łom-
żyński Lech Marek Szabłowski.

Goście otrzymali „Encyklope-
dię Kurpiowską”, której wydanie 
zostało sfinansowane przez Samo-
rząd Województwa Podlaskiego.

Marszałkowskie Muzeum Skansen Kurpiowski 
im. Adama Chętnika w Nowogrodzie 

To nasza wielka szansa. O Polskim Ładzie w powiatach Łomża i Kolno
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Udana misja wiceministra rolnictwa w Wietnamie
Porozumienie Lecha Antoniego Kołakowskiego  

otwiera nowy rynek dla wołowiny, gęsi, kaczki i borówki amerykańskiej 

Wiceminister Kołakowski 
podkreśla znaczenie finalizacji 
procedur w zakresie dostępu do 
wietnamskiego rynku dla pol-
skich produktów rolno-spożyw-
czych (wołowiny, gęsi, kaczek, 
borówki), zaznaczając, że stronie 
polskiej zależy na finalizacji prac 
w tym zakresie do końca 2022 r.

– Rozwój i płynność 
wymiany handlowej 
to jeden z ważnych 
elementów bezpieczeństwa 
żywnościowego. Nie 
sposób dzisiaj nie 
wspomnieć o obawach 
związanych z widmem 
niedoborów żywności, 
spowodowanych 
pandemią COVID-19 oraz 
trwającymi konfliktami 
zbrojnymi. 

Problemy te pokazują, jak 
ważne jest otwieranie nowych 
rynków, wzmacnianie wymiany 
handlowej, utrzymywanie łań-
cuchów dostaw oraz podejmo-
wanie wszelkich inicjatyw prze-
ciwdziałającym niedoborom 
żywności  –  zauważa wicemini-
ster Kołakowski.

Odnosząc się do słów strony 
polskiej, wiceszef resortu rolnic-
twa Wietnamu zgodził się z oce-
ną wiceministra Kołakowskie-
go co do kwestii bezpieczeństwa 
żywnościowego i dodał, że liczy 
na większą obecność polskich 
produktów rolno-spożywczych 
w Wietnamie. Podkreślił także 
wzajemne możliwości wynika-
jące z członkostwa Polski w UE 
i Wietnamu w ASEAN.

Wyniki negocjacji

Wyniki przeprowadzonych 
negocjacji są następujące:

Strony uzgodniły zakończe-
nie w 2022 r. procedury otwar-
cia rynku wietnamskiego dla pol-
skiej wołowiny po dostarczeniu 
przez stronę polską wszystkich 
informacji wymaganych przez 
stronę wietnamską, jeśli wyni-
ki audytu przeprowadzonego 
w 2022 r. spełnią standardy i wy-
mogi wietnamskie.

Strony zgodziły się na rozsze-
rzenie bilateralnie uzgodnione-
go świadectwa zdrowia dla mię-
sa drobiowego i jego jadalnych 
produktów eksportowanych do 
Socjalistycznej Republiki Wiet-
namu o mięso kaczek i gęsi, jeżeli 
wyniki audytu przeprowadzone-
go w  2022  r. spełnią standardy 
i wymogi wietnamskie.

- Nasze rolnictwo spełnia 
wszelkie wymogi i rygorystycz-
ne przepisy Unii Europejskiej. 
Wizyta przedstawicieli z Wiet-
namu to względy formalne, któ-
re muszą nastąpić – przekonuje 
Lech Antoni Kołakowski. - Dele-
gacja przeprowadzi szczegółowy 
audyt, obejrzy wybrane obiekty 
inwentarskie  hodowli, odwiedzi 
wytypowane ubojnie i zakłady 
przetwórcze. Następnie po audy-
cie ostanie przygotowany raport, 
na podstawie którego wydane 
zostanie świadectwo bezpieczeń-
stwa żywności – tłumaczy wice-
minister rolnictwa i rozwoju wsi. 

Dodatkowo strona polska 
podkreśliła, że zależy jej na fina-
lizacji procedur dostępowych do 
rynku wietnamskiego dla pol-
skiej borówki do końca 2022 
roku.

Szefowie obydwu delegacji 
potwierdzili zainteresowanie dal-
szym wzmacnianiem relacji dwu-
stronnych w obszarze rolnictwa, 
uzgodnili także kontynuację roz-
mów w ramach formatu grupy 
roboczej w 2023 r.

Pozostałe spotkania

Tematyka intensywnych rela-
cji dwustronnych, a także kwestie 
bezpieczeństwa żywnościowe-
go i intensyfikacji wymiany han-

dlowej były również omawiane 
podczas spotkania wiceministra 
Kołakowskiego z przedstawicie-
lami Zgromadzenia Narodowego 
SRW, na czele z przewodniczą-
cą Parlamentarnej Grupy Przy-
jaźni Wietnamsko-Polskiej Le 
Thi Nga.

Wiceminister Kołakowski 
zaznaczył, że Wietnam 
jest dla Polski w wielu 
obszarach kluczowym 
partnerem, m.in. w zakresie 
relacji handlowych. 

Odnosząc się do intensyfi-
kacji tych relacji, wiceminister 
Lech Kołakowski wskazywał na 
szczególne znaczenie, jakiego 
obecnie nabierają sprawy zwią-
zane z żywnością i bezpieczeń-
stwem żywnościowym.

Przewodnicząca Nga, od-
nosząc się do kwestii relacji go-
spodarczych pomiędzy naszymi 
krajami, podkreśliła, że mimo 
COVID-19 Polska pozostała 
jednym z głównych partnerów 
gospodarczych dla Wietnamu 
wśród krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej. Zaznaczyła tak-
że, że wymiana handlowa między 
naszymi krajami rośnie z roku na 
rok.

Komponent gospodarczy 
był także głównym wątkiem 
dyskusji z Prezesem Wietnam-
skiej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej. Rozmówcy nawiązali 
m.in. do potencjału gospodar-
czego obu krajów, a także moż-
liwości zwiększania obrotów 
handlowych, które stwarza 
umowa o wolnym handlu mię-
dzy Unią Europejską a Wiet-
namem (EVFTA), która weszła 
w życie w sierpniu 2020 r.

Ponadto podczas wizyty pol-
ska delegacja spotkała się z przed-
stawicielami Wietnamskiego 
Instytutu Badawczego Akwakul-
tury w Bac Ninh. Tematem roz-
mowy były kwestie potencjalnej 
współpracy w obszarze rybactwa 
i rybołówstwa pomiędzy naszymi 
krajami.

Współpraca handlowa 
z Wietnamem

Wietnam jest strategicznym 
partnerem handlowym Polski 
w Azji Południowo-Wschodniej. 
W polskim eksporcie na rynek 
wietnamski dominują artykuły 
rolno-spożywcze. Wartość ekspor-
tu tych towarów w 2021 r. wynio-
sła ponad 143 mln EUR. Do Wiet-
namu z Polski wysyłane są głównie 
filety rybne i inne mięso rybie, 
mąka oraz mięso wieprzowe.
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Kontynuacja tradycji, po-
nieważ dla teatru jest to trzecie 
Grand Prix zdobyte na Między-
narodowym Festiwalu Teatral-
nym Walizka. 

,,Republika Marzeń”, to ko-
operacja niemiecko-polska. Ar-
kadiusz Porada na stałe związany 
jest z teatrem z Frankfurtu nad 
Odrą. Matylda Matuszak zosta-
ła zaproszona do spektaklu go-
ścinnie, natomiast Soren Gun-
dermann, to pianista jazzowy 
z Frankfurtu. Sięgnięcie do litera-
tury Bruno Schulza, to jak mówi 
Matylda Matuszak decyzja dy-
rektora teatru, Torstena Gesse-
ra, który do współpracy zaprosił 
Franka Soehnle. 

Reżysera, który z Theater des 
Lachens współpracował już kil-
kukrotnie. 

Wysoki poziom artystyczny  
i deszcz nagród 

Nagrodę ufundowaną przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego za najlepszą reżyse-
rię i 3 tys. zł otrzymał Łukasz Bat-
ko za reżyserię przedstawienia 
"Bezimienny/Nieznany" Funda-
cji Gra/nice, który porusza temat 
współczesnej migracji. Spektakl 
ten został też wyróżniony za sce-
nografię. Nagrodę w wysokości 3 
tys. zł ufundowaną przez Starostę 
Powiatu Łomżyńskiego otrzy-
mali twórcy scenografii Anna 
Adamiak i Rafał Pacholczyk. 
Przyznano także trzy nagrody ak-
torskie, w wysokości tysiąca zło-
tych każda, ufundowane przez 
Wójta Gminy Łomża. Powędro-
wały one do Pawła Chomczyka 
za rolę Kuby w przedstawieniu 
,,Ściana z widokiem” Grupy  Co-
incidentia, do Zespołu Zaches 
Teatro z Włoch za rolę w przed-
stawieniu ,,Kopciuszek” oraz do 
zespołu Tarnopolskiego Akade-
mickiego Teatru Aktora i Lalki 
za rolę w przedstawieniu ,,Vasil-
lina”. Nagrodę specjalną, w wy-

sokości tysiąca złotych, ufundo-
waną przez Związek Artystów 
Scen Polskich ZASP – Stowarzy-
szenie, otrzymał natomiast wę-
gierski lalkarz Bence Sarkadi za 
spektakl "Opowieści z ławeczki", 
który jest zwieńczeniem 21-let-
niej kariery Sarkadiego. W sumie 
podczas 35. Międzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego Walizka 
jurorzy w składzie: Marta Gu-
śniowska (przewodnicząca), Bo-
żena Sawicka, Mikołaj Malesza, 
Krystian Kobyłka oraz Konrad 
Szczebiot, obejrzeli 12 spekta-
kli konkursowych pięciu teatrów 
polskich i siedmiu zagranicznych 
(Włochy, Kolumbia, Węgry, 
Niemcy, Słowenia, Iran i Ukra-
ina). 

- Cudowne,  wspaniałe arty-
styczne wrażenia. Powtarzam to 
wszystkim: poziom tego festiwa-
lu jest niewiarygodny, absolut-
nie europejski. Dyrektor ma nosa 
i zaprasza fantastyczne teatry, 
których nie zobaczymy nigdzie 
indziej Bardzo podoba się nam 
też, że Łomża jest cała teatralna. 
Na spektaklach były tłumy, nikt 
nie wpadał "na chwilę", przypad-
kowo - podsumowała Marta Gu-
śniowska, przewodnicząca jury.

Tradycyjnie nagrody „szare-
go widza” przyznała także miło-
śniczka teatru Anna Jakubow-
ska. Wyróżniła najmłodszą, bo 
6-letnią, aktorkę festiwalu – Fe-
licję Fankidejską, grającą w ,,Śnie 
Nocy Letniej”, czyli spektaklu 

Walizkowe Grand Prix  
dla Theater des Lachens  
z Niemiec za  
„Republikę Marzeń” 

Vasilina, 
Ternopil Academic 

Puppet Theater

Bence Sarkadi, 
Węgry

Republika Marzeń, 
Theater des Lachens

Bezimienny Nieznany, 
Fundacja GRANICE

Eurydyka, Teatr Biuro Podróży
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swojego dziadka - Clowna Pinez-
ki. Nagrodę zaklęcie, żeby wizja 
scenografa Davida Zuazoli, ze 
spektaklu ,,Miasto świateł”, nie 
stała się rzeczywistością i Wisłą 
nie popłynął plastik, tylko czysta 
woda, Anna Jakubowska wręczy-
ła Teatrowi Lalek Guliwer z War-
szawy. Nagroda ,,szarego widza” 
powędrowała także do Benca Sar-
kadiego z Węgier za mistrzowskie 
tango marionetek oraz do Teatru 
Lalek Arlekin im. Henryka Ryla 
w Łodzi za ,,Wędrówkę Nabu”. 
Jak mówiła Anna Jakubowska, 
oby taka wędrówka nigdy nie sta-
ła się naszym doświadczeniem, 
żebyśmy zawsze mieli nasz dom. 
Miłośniczka teatru przyznała tak-
że nagrodę dla widzów, za aktyw-
ne uczestnictwo w festiwalowych 
wydarzeniach. Powędrowała ona 
do prezydenta Łomży Mariusza 
Chrzanowskiego wraz z rodziną. 

- Jest to taka artystyczna 
uczta, na której warto być i się nią 
rozkoszować. Dla nas niezwykle 
istotne jest to, że możemy pozna-
wać tutaj różne kultury, bo teatry 
zagraniczne pokazały nam kultu-
rę swoich krajów – mówił prezy-
dent Mariusz Chrzanowski jed-

nocześnie podkreślając bardzo 
wyrównany poziom rywalizują-
cych teatrów.

Tradycyjnie, podczas czte-
rech festiwalowych dni nie zabra-
kło towarzyszących nurtowi kon-
kursowemu, uwielbianych przez 
łomżyńską publiczność, spek-
takli plenerowych, które licznie 
gromadziły publiczność. W tym 
roku było ich 9. Jak podkreślał 
Jarosław Antoniuk, dyrektor Te-
atru Lalki i Aktora w Łomży, ju-
bileuszowa 35. edycja Międzyna-
rodowego Festiwalu Teatralnego 
Walizka była bardzo udana. 

- Festiwal był na pewno in-
teresujący, zarówno jeśli chodzi 
o poziom artystyczny konkursu, 
jak też imprezy towarzyszące. Po-
twierdziło się, że naszą siłą jest 
różnorodność.  Bardzo mnie cie-
szy, że na spektaklach były tłumy 
widzów, a były to przecież bar-
dzo różne miejsca. Teatr połączył  
widzów z artystami, dopełniło 
się też nasze tegoroczne hasło: 
"Więcej niż teatr" - mówił dyrek-
tor Jarosław Antoniuk.

Patronat honorowy nad 35. 
Międzynarodowym Festiwalem 
Teatralnym Walizka w Łomży 

sprawowali: Piotr Gliński – wice-
prezes Rady Ministrów, Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Artur Kosicki – Marszałek 
Województwa Podlaskiego, Ma-
riusz Chrzanowski – Prezydent 

Miasta Łomży oraz Zarząd Związ-
ku Artystów Scen Polskich ZASP.

- Wspaniała impreza, nie-
zmiennie od 35 lat. Niesie ze 
sobą treści dla wszystkich. Powo-
łam się na ekspertów, czyli moich 
wnuczków, którzy byli zachwy-
ceni każdym obejrzanym spek-
taklem. Festiwal, to dzieło, któ-
re musi być kontynuowane, tym 
bardziej, że daje Łomży sławę 
w Polsce i na świecie. Jako samo-
rząd województwa będziemy  je 
wspierać - mówił wicemarszałek 
Marek Olbryś.

Podziękowania  
od teatru z Tarnopola 

Władze Łomży, samorzą-
du województwa powiatowe-

go, przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Łomży, Gminy 
Łomży oraz Jurorzy, obdarowani 
zostali laleczkami wykonanymi 
przez zespół teatru z Tarnopola 
w Ukrainie. Jego przedstawiciel 
wzruszył i wzbudził aplauz wi-
downi przygotowanym po pol-
sku wystąpieniem nawiązującym 
do wojny w Ukrainie i zawiera-
jącym ogromne podziękowania 
dla Polski i Polaków jako sąsia-
dom podającym "solidne ramię" 
narodowi walczącemu o wolność 
całej Europy.   

- Tarnopolski Akademicki Te-
atr Aktora i Lalki pozdrawia Was, 
naszych przyjaznych sąsiadów, 
braci i siostry z Polski, od ludzi 
kultury, ludu Ukrainy, od Armii 
Ukrainy i przesyła hojne prze-
słanie wdzięczności za wsparcie 
Ukrainy w czasie wojny. Czuje-
my dobre i solidarne ramię na-
szych sąsiadów Polaków. Sztuka 
,Vasillina”, inaczej Błogosławienie 
matki, opowiada o amulecie, któ-
ry towarzyszy człowiekowi przez 
całe życie. To wieczne połączenie 

jest tematem aktualnym przez 
cały czas. Nie zna granicy, dy-
stansu czy wieku. Niech ten sym-
bol świętego, pierworodnego 
syna, który zawsze był w jedno-
ści zapanuje w naszych narodach, 
by każda matka miała możliwość 
przytulić swoje dzieci, nieważne 
czy małe, czy te już dorosłe. Dziś 
Ukraina broni wartości demokra-
tycznych kosztem życia. Niech 
nasze matki, matki Ukrainki i Po-
lki czekają na swoich odważnych 
synów i swoje odważne córki, 
które bronią przed rosyjską hor-
dą nie tylko naszą ziemię, ale całą 
Europę. Chwała Ukrainie, chwała 
Polsce – mówił Ivan Shelep, dy-
rektor Tarnopolskiego Regional-
nego Akademickiego Teatru Ak-
tora i Lalki.

Ostatni akt 

Jubileuszowy 35. Międzyna-
rodowy Festiwal Teatralny Wa-
lizka zakończył spektakl ,,Fan-
tomy”  Teatru AKT z Warszawy, 
inspirowany powieścią ,,Solaris” 
Stanisława Lema, podejmują-
cy temat relacji międzyludzkich 
i międzygatunkowych, a ściślej 
braku umiejętności nawiązania 
kontaktu. Gdy nad muszlę kon-
certową przy ul. Zjazd w Łomży 
nasunęła się już noc widzowie 
mogli oddać się fabule spekta-
klu opartej na dwóch równole-
głych poziomach: romantycznej 
historii miłosnej oraz opowieści 
filozoficznej w obliczu spotka-
nia z Nieznanym, czyli myślącym 
Oceanem. 

,,Fantomy” Teatru AKT, 
w którym temat podróży ko-
smicznych, spotkań i prób na-
wiązania kontaktu z Obcymi, to 
spektakl połączony z rozważa-
niem nad kondycją człowieka, 
jego lękami i problemami w re-
lacjach. 

Wędrówka Nabu Teatr Lalek 
Arlekin im. H. Ryla w Łodzi

Tozzabancone & Fittifitti, 
Compagnia Degli 
Sbuffi

Fantomy, 
Teatr AKT

Relacja  
w Telewizji Narew  

i na www.narew.info
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Coraz ciężej wejść po schodach, coraz 
trudniej wspiąć się pod górkę, ale 
z koleżeńskiego obowiązku, a raczej 
z wielkiej sympatii i ciekawości, wy-
brałem się “obejrzeć” prace kolegi 
Przemka Karwowskiego, które stwo-
rzył w ,,Czasie darowanym” do Gale-
rii pod Arkadami, której sam wiele 
lat przewodził. Zobaczyłem wysma-
kowaną i elegancką ekspozycję dzieł 
w duchu sobie właściwej abstrakcji. 
Rozpoznałem wcześniejsze tematy 
przedstawione w nowej formie. 

Obrazy, czy raczej kompozy-
cje, zostały stworzone przy uży-
ciu materiałów, których zupeł-
nie byśmy się nie spodziewali. 
Weźmy wykorzystanie starych 
desek, jako podobrazi, które 
nadają zupełnie nowe wartości 
estetyczne dziełom. Zadziwia-
jąca faktura, kapitalne operowa-
nie kolorami daje nam wrażenie 
przebywania w wykwintnym sa-
lonie. 

Gdy nasyciłem wzrok po-
szczególnymi obiektami za-
trzymałem się przed obrazem 
zatytułowanym ,,Wieczernik”. 
Wstrząs, zachwyt, zazdrość. 
To odczucia, które towarzyszy-
ły mi jako twórcy. Zwróciłem 
uwagę, na dość nietypowy for-
mat obrazu, czyli wydłużony 
prostokąt. Następnie przyszły 
rozmyślania nad kompozycją, 

w której dominuje wydłużony 
pas bieli, z umieszczonym bia-
łym kwadratem pośrodku. Ba-
nał? Tytuł ,,Wieczernik” wy-
jaśnia, a zarazem zmusza do 
głębszej refleksji. Temat, jakim 
jest ,,Ostatnia Wieczerza”, był 
podejmowany od początków 
chrześcijaństwa przez wielu 
artystów. Usiłowali bowiem 
oni zobrazować to, co zdarzy-
ło się w “Wieczerniku”, kiedy 
Chrystus Pan ustanowił Ko-
ściół. Jest taki moment, gdy 
służba nakrywa już stół bia-
łym, wykrochmalonym obru-
sem i znika…. Następuje czas 
oczekiwania. Cisza – wszyst-
ko zastygło. Gdyby stół zasła-
ny był suknem, a za nim stały 
krzesła, z jednym wywyższo-
nym, mogłoby się zdawać, że 
w tym pomieszczeniu ma się 

odbyć jakaś ,,Egzekutywa” lub 
czekamy na głos krzyczący: 
,,Proszę wstać, sąd idzie”. Tutaj 
za stołem, przykrytym prze-
ścieradłem, którego strukturę 
tworzą wysmakowane biele, 
pośrodku też jest miejsce dla 
“Najwyższego”, ale jak zaak-
centowane? Trzeba niezwykłej 
erudycji, przemyśleń i talentu, 
by namalować stan napięcia,  
oczekiwania na jakieś ponad-
czasowe wydarzenie, aby prze-
kazać nam doznania stricte 
abstrakcyjne. Artysta posłużył 
się językiem malarskim uni-
wersalnym – najbardziej zro-
zumiałym. Abstrakcją!

A zatem ,,Komu bije dzwon”. 
Przemku jeszcze nie czas na 

podzwonne.

święto teatru

,,Czas Darowany” , czyli autorska 
prezentacja najnowszych obrazów 
na deskach oraz lalek w większości 
drewnianych z wybranych spektakli 
Przemysława Karwowskiego zosta-
ła otwarta w Galerii pod Arkadami 
w ramach 35. Międzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego Walizka. Tytuł 
wystawy jest odniesieniem do całego 
okresu pracy w teatrze artysty, ale też 
nawiązuje do możliwości skupienia 
się na twórczości głównie malarskiej 
podczas pandemii. 

- Ta wystawa jest podsumo-
waniem mojej pracy, zarówno 
w Galerii Pod Arkadami, w któ-
rej spędziłem 22 lata, ale także 
35-letniej pracy w Teatrze Lalki 
i Aktora w Łomży. Myślę, że pra-
ca w każdym z tych miejsc była 
czasem darowanym, okazją do 
zrealizowania wielu projektów, 
o których bym pewnie nawet nie 
myślał. Była to także znakomita 
okazja do tego, by poznać wielu 
ludzi, artystów i zawrzeć wiele 
przyjaźni, które trwają do dziś – 
tłumaczy artysta – plastyk, Prze-
mysław Karwowski.

Dodatkowym znaczeniem ty-
tułu jest fakt użycia jako podo-
brazi starych desek. Były one kie-
dyś drzwiami, meblami, a teraz 
autor podarował im nowy czas 
jako obrazom. 

- Niektóre deski mogą mieć 
nawet i po 100 lat. Widać jak są 
wypłukane. Pewnie tkwiły gdzieś 
w okiennicach, drzwiach, a nawet 
ulach, bo niektóre pachną wo-
skiem. Deski te były już zużyte, 
leżały gdzieś na strychach albo 
w stodołach, a poprzez to, że zo-
stały na nich namalowane obra-
zy, że zostały użyte jako podkłady 
malarskie, to one też zyskały nowy 
czas, czyli tutaj można powiedzieć 
jest odwrotnie, to ja im darowa-
łem nowy czas – wyjaśnia artysta.  

Przemysław Karwowski 
uprawia twórczość w zakresie 

malarstwa, plakatu, scenogra-
fii, projektowania graficznego 
i fotografii. Swoje malarstwo pre-
zentował na 34 wystawach indy-
widualnych i na ponad 50 wysta-
wach zbiorowych. Ponadto brał 
udział w wielu wystawach plaka-
tu, scenografii i fotografii. W la-
tach 1987-2021 był scenografem 
Teatru Lalki i Aktora w Łomży. 
Jest autorem 66 scenografii w te-
atrach lalek w kraju i za granicą. 
Twórca większości plakatów fe-
stiwalowych i do spektakli łom-
żyńskiego teatru, z którym nadal 
współpracuje. W latach 1999 – 
2021 prowadził łomżyńską Ga-
lerię Pod Arkadami. W okresie 
tym podczas kolejnych edycji 
Międzynarodowego Festiwalu 
Teatralnego Walizka, galeria sta-
ła się miejscem prezentacji wielu 
twórców teatralnych. 

Wystawę Przemysława Kar-
wowskiego ,,Czas Darowany” 
Obrazy i Lalki, można oglądać 
w Galerii Pod Arkadami do 4 lip-
ca 2022 roku. 

Czas Darowany 
Przemysława 

Karwowskiego 

MIECZYSŁAW MAZUR O... Och!  
Z tym czasem
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Inflacja, 
drożyzna

Twarda walka z inflacją, a nie pozory.  
Tworzą się rządowe pomysły jak osło-
dzić nam życie w czasach wysokiej in-
flacji, którą to rząd w znacznym stop-
niu spowodował i dalej „pompuje”. 
Banki mają dziś nadmiar pieniędzy. 
Brak podniesienia oprocentowania 
depozytów, które są na skandalicz-
nie niskim poziomie. Banki, które 
mają górę pieniędzy nie chcą wziąć 
na siebie choćby części kosztów wal-
ki z wysoką inflacją. Rozjazd między 
oprocentowaniem kredytów i depo-
zytów jest wręcz kosmiczny. Obecnie 
międzynarodowe korporacje są tymi, 
które najbardziej korzystają na infla-
cji.

Czas wziąć się za twardą 
walkę z inflacją. Czas skończyć 

z pompowaniem wydatków, roz-
sypywaniem pieniędzy publicz-
nych gdzie popadnie. Obniżanie 
podatków i kolejne emerytury 
to dobre zamierzenia, ale na nor-
malne czasy. Dziś jest pora na za-
ciskanie pasa, i to solidnie i soli-
darnie. Jesteśmy coraz bardziej 
jako państwo i samorząd zadłuże-
ni. System opieki społecznej upa-
da. Pomimo zastrzyków finanso-
wych jak 500+, który powinien 
stanowić inwestycję w młode-
go człowieka, aż do jego usamo-
dzielnienia się, czy podwyższanie 
emerytur znacząco tym, którzy 
otrzymują wysokie świadczenia.

Inflacja szaleje, a co będzie 
jak nadciągnie zapowiadany kry-
zys gospodarczy, to i bezrobocie 
wzrośnie. Nastąpi nieodwracal-
na degradacja środowiska. To są 
zjawiska, które uderzają w tych, 

którzy nie mają prawa głosu, któ-
rzy są za młodzi by wrzucić głos 
wyborczy do urny, którzy jeszcze 
nie przyszli na świat. To oni będą 
musieli spłacić długi, odbudo-
wać zrujnowany system ochrony 
zdrowia i żyć w zatrutym środo-
wisku.

My, społeczeństwo, skupia-
my naszą uwagę na wymienio-
nych problemach, bowiem dług, 
smog, zaniedbany szpital, to zja-
wiska powszechne od lat. Winą 
i narastającymi problemami 
obarczamy partie i polityków, 
również naszych reprezentantów.

Retoryka polityczna jest peł-
na troski o przyszłe pokolenia, 
lecz praktyka polityczna obec-
nie wynagradza niektórych so-
wicie. Wstydzą się ujawnić swoje 
majątki. Konstytucja zapewnia 
równość dla wszystkich obywa-

teli. O naszej demokracji, prio-
rytetach politycznych decydują 
ci, co wrzucają swój głos do urny. 
Wyrażamy troskę o dzieci nie-
narodzone.  Natomiast, jak już 
się dziecko urodzi, to musi sobie 
samo w tym zrujnowanym świe-
cie radzić. Polityka prawa i inte-
resów przyszłych pokoleń jest 
ofiarą polityków. Perspektywa 
każdego rządu jest od wyborów 
do wyborów, czyli nie dłużej niż 
4 lata. Przedsięwzięcia, jak przej-
ście na zieloną energię, wyjście 
z długów czy wzmocnienie sa-
morządów, wymaga wielu lat, de-
kad. Politykom głównie spędzają 
sen z oczu słupki sondażowe. Jeśli 
chcemy uzdrowić istniejącą sytu-
ację, to musimy nie tylko zmienić 
rząd i polityków, partie politycz-
ne, ale zreformować demokrację. 
Czy mamy jakiś pomysł?  Buduj-

my lokalne, demokratyczne cen-
trum obywatelskie.

Pytam: czy my, seniorzy je-
steśmy społeczeństwu potrzeb-
ni?  Trzeba szukać porozumienia 
i kompromisów. Wojna polsko 
- polska jest wyniszczająca. Po-
trzebujemy ludzi z zasadami, 
aby zmienić rzeczywistość.  Mu-
simy odsunąć radykałów od rzą-
dzenia na wszystkich szczeblach 
władzy. Nie pozwalają rozwinąć 
nam skrzydeł, blokują należne 
nam 570 mld złotych z UE na re-
alizację Krajowego Planu Odbu-
dowy.  Trzeba odbudować etos 
pracy, a nie rozdawnictwo. Dość 
zawłaszczania państwa przez po-
lityków. Trzeba wybrać trudną 
drogę porozumienia, odwagi, 
prawdy, widzenia każdego czło-
wieka będącego w potrzebie.

Senior STANISŁAW KASEJA

„Dziunia, ale dama” - Katarzyny Drogi
Słynęła z pięknych kapeluszy 

i "niewyparzonego języka” w mo-
nologach scenicznych. Była ak-
torką teatralną i filmową, gwiazdą 
estrady, niezapomnianą Dziunią 
Pietrusińską w radiowym “Pod-
wieczorku przy mikrofonie”. Na 
zewnątrz – kolorowa, głośna, 
energiczna gaduła, w środku – 
refleksyjna, wrażliwa, szukająca 
spokoju i wyciszenia.

"Dziunia, ale dama..." to opo-
wieść o królowej polskiego ka-
baretu Hance Bielickiej, a jedno-
cześnie wspaniały obraz epoki, 

przez którą przewijają się legen-
dy polskiej sceny: Danuta Sza-
flarska, Jerzy Duszyński, Irena 
Kwiatkowska, Aleksander Zel-
werowicz, Marek Hłasko, Helena 
Buczyńska czy Hanka Ordonów-
na. Te niezapomniane postacie 
sprawiają, że opowieść o Bielic-
kiej nabiera barw - i dodają całej 
opowieści niesamowitej otocz-
ki, dzięki której lektura staje się 
prawdziwą przyjemnością. 

Hanka Bielicka to legenda 
polskiej sceny. Bardzo wielu z nas 
kojarzy ją z ekranów telewizorów, 
część z seansów kinowych, sztuk 
teatralnych. Nie wszyscy jednak 
wiedzą, jak fascynujące było jej 
życie, a także związane z nim hi-
storie i anegdoty. Dzięki autor-
ce książki "Dziunia, ale dama. 
Powieść o Hance Bielickiej" do-
stajemy szansę poznania fabula-

ryzowanej historii życia Hanki 
Bielickiej, której życie nie było 
usłane różami. Śledzimy jej losy 
od wczesnego dzieciństwa, które 
spędziła w Łomży, mieście które 
do końca życia kojarzyło jej się 
ze spokojem, rodzinnym szczę-
ściem i beztroską, 
poprzez studia 
aktorskie (i jed-
nocześnie na wy-
dziale romani-
styki), i początek 
kariery, który 
zbiegł się z wy-
buchem II woj-
ny światowej. 
Obser wujemy 
jej drogę za-
wodową, oku-
pioną ciężką 
pracą i wyrze-
czeniami, mał-

żeństwo z kolegą z roku Jerzym 
Duszyńskim, który od początku 
ich związku nie grzeszył wier-
nością, a także jej rozterki, gdy 
zdecydowała się poświęcić swój 
talent branży estradowej przez 
niektórych aktorów i wykładow-

ców uczelni artystycz-
nych było po-
strzegane jako 
zajęcie poniżej 
godności, kala-
jące tę profesję.   
Energiczna, gło-
śna, z charakte-
rystyczną chryp-
ką w głosie przez 
lata czarowa-
ła publiczność 
scen teatralnych 
i kabaretowych. 
Zawsze profesjo-
nalnie przygoto-

wana i punktualna była kochana 
i podziwiania przez dziesięciole-
cia, gdyż występowała na wiel-
kich scenach i w malutkich salach 
domów kultury aż do śmierci, 
bawiąc zebranych monologami 
skrzącymi się humorem i piosen-
kami wywołującymi uśmiech na 
twarzy zebranych.

Urodzona podczas ucieczki 
przed wojną, brnąca przez so-
wieckie zniszczenie, zawieszona 
w wahaniu czasów socjalizmu 
i stanu wojennego, ukocha-
ła teraźniejszość ze wszystkimi 
jej odcieniami. Teatry, kaba-
rety i duety, proste domy kul-
tury i polonijne trasy - Hanka 
wszędzie oddawała serce i sia-
ła radość. Bo "śmiechem więcej 
można powiedzieć niż drama-
tem i wykładem." 

    TERESA RĘBIŚ

Czytanie 
książek 

Czyli podpowiadamy  
po jaką pozycję sięgnąć.

2 czerwca w Akademii Nauk Stosowa-
nych w Łomży odbyły się Nestoralia, 
które są jednym z wydarzeń Tygodnia 
Kultury Studenckiej. Kilkudziesięciu 
seniorów uczestniczyło w wykładach 

prowadzonych przez wykładowców 
ANS w Łomży oraz przedstawicielkę 
Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Na seniorów czekali także 
studenci z kierunku Pielęgniar-

stwo oraz ratownicy z Grupy Ra-
towniczej Nadzieja. Nie mogło 
zabraknąć także występu Zespo-
łu "Maryna". 

W tym roku studenci i se-

niorzy wzięli udział w między-
pokoleniowym wywiadzie, któ-
ry obejrzeć można było podczas 
wspólnego świętowania. Całe 
wydarzenie zwieńczył poczę-

stunek przy kawie i ciastku oraz 
tańce. Główna ideą obchodów 
Juwenaliów 2022 jest integracja 
między pokoleniami Łomżyń-
skiej Społeczności.

Nestoralia 2022
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Sz. Pan.  
Krzysztof Jankowski 
Sz. Państwo. 
Pracownicy DPS  
w Łomży 

Gratuluję! 
Jesteście nie tylko “kwiatami”, ale 

najpiękniejszymi “bukietami” razem 
z waszymi podopiecznymi, bo zjedno-
czyła Was miłość. 

Przepiękne spotkanie, modlitwa, 
Msza Święta, której przewodniczył ks. 
bp Janusz Stepnowski, ordynariusz die-
cezji łomżyńskiej, wspomnienie histo-
ryczne, część oficjalna z podkreśleniem 
dobroci ludzi, instytucji i firm, wspa-
niałe występy (Magdy Sinoff,  Piotra 
Komorowskiego), pokazy muzyczno-
-taneczne, a przede wszystkim radość 
tych, którzy choć niepełnosprawni, ale 
godni życia i miłości.

Wszystkim, którzy przyczynili się 
do tak wspaniałego uczczenia jubile-
uszu 140-lecia istnienia DPS w Łomży, 
jako łomżyniak – dziękuję. 

,,Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy 
przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdoła-
liśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. 
Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdo-
łaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, 
przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile 
zdołaliśmy okazać ludziom serca, blisko-
ści, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle 
wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić 
dobrem za wyrządzane nam zło.” 

kard. Stefan Wyszyński 

Z wyrazami szacunku 
MAREK MAKIEŁA

Koncertowy 
Finał 

Juwenaliów 
Juwenalia 2022 za nami. Czas zor-
ganizowany i zrealizowany przez 
studentów. Tydzień aktywności oraz 
integracji środowiska akademickie-
go ze społecznością lokalną. Wielkie 
grillowanie, Łomżyński Dzień Dziecka 
oraz Nestoralia pokazały możliwości 
organizacyjne studentów Akademii 
Nauk Stosowanych w Łomży. 

Ostatnim akordem podsu-
mowującym ten aktywny czas 
był koncert finałowy. Piątek, sło-
neczny i ciepły wieczór oraz róż-
norodny repertuar spowodował 
że łomżyńską muszlę koncerto-
wą odwiedziła widownia w każ-
dym wieku.

W części oficjalnej studenci 
zwrócili włodarzom Łomży sym-
boliczne klucze do bram miasta. 

Władze uczelni na czele z Rekto-
rem ANSŁ podziękowali i pogra-
tulowali studentom sprawnej or-
ganizacji wydarzeń studenckiego 
tygodnia.

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na dobrą zabawę. Z godziny 
na godzinę amfiteatr wypełniał 
się widownią wyraźnie stęsknio-
ną rozrywki po okresie pande-
mii. Podczas finałowego występu 

gwiazdy wieczoru, rapera KABE, 
wysoka frekwencja rozentuzja-
zmowanego tłumu, pomimo póź-
nej pory podniosła temperaturę 
odczuwalną o dobre kilka stop-
ni. Podsumowując tegoroczne 
Juwenalia studentom Akademii 
należą się ogromne słowa uzna-
nia. Pomimo krótkiego okresu 
na organizację imprezy, jako jed-
ni z nielicznych studentów wśród 

polskich Uczelni, podjęli odważ-
ną decyzję i stanęli na wysokości 
zadania. Gratulujemy i jesteśmy 
dumni z zaradności, determina-
cji i pracowitości. Takie działania 
z pewnością zaprocentują i po-

mogą w osiąganiu celów i realiza-
cji planów życiowych.

140–lecie obchodzi w tym roku Dom Pomocy 
Społecznej w Łomży. Jubileuszowe uroczysto-
ści z udziałem pracowników placówki, pod-
opiecznych i zaproszonych gości odbyły się 
w Hali Kultury na Starym Rynku.

Zgromadzonych na uroczystości po-
witał Krzysztof Jankowski, dyrektor DPS.

- Ten piękny jubileusz jest symbolem 
wzruszeń, refleksji, zadumy i wspomnień 
– mówił. Wyraził uznanie dla pracow-
ników, którzy z poświęceniem realizują 
swoje obowiązki i wszystkim zaangażo-
wanym we wspólne działania na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami.

Prezydent Łomży w okolicznościo-
wym wystąpieniu podkreślał m.in. zasłu-
gi byłych i obecnych pracowników DPS-
–u.

- Państwa aktywność na rzecz pen-
sjonariuszy łomżyńskiego DPS–u oraz 
środowiska lokalnego jest doskonałym 
przykładem nowoczesnego, skutecznego 
działania w obszarze pomocy społecz-
nej, przyczyniającego się do populary-
zacji prawa do godnego życia osób z nie-
pełnosprawnościami – mówił prezydent 
Mariusz Chrzanowski, dziękując wszyst-

kim za wrażliwość, empatię oraz zaanga-
żowanie, dzięki którym potrzebujący po-
mocy znajdują poczucie bezpieczeństwa, 
zaufania, wsparcia, kompleksową opiekę, 
ale także możliwość rozwoju i realizowa-
nia swoich pasji.

Pierwsze wzmianki na temat Domu 
Pomocy Społecznej w Łomży datuje się 
na rok 1882. To obecnie placówka sta-
cjonarna, której podstawowym celem 
jest zapewnienie całodobowej opieki 
o określonym standardzie dla osób inte-
lektualnie niepełnosprawnych w stopniu 
lekkim, umiarkowanym, znacznym i głę-
bokim.

DPS zabezpiecza je w zakresie po-
trzeb bytowych takich jak: miejsce za-
mieszkania, wyżywienie, odzież, obuwie, 
utrzymanie czystości. Zabezpiecza usłu-
gi opiekuńcze, polegające na: udzielaniu 
pomocy w podstawowych czynnościach 
życiowych, pielęgnacji, niezbędnej po-
mocy, czy załatwianiu spraw osobistych. 
Prowadzi usługi wspomagające, pole-
gające na: zapewnieniu udziału w tera-
pii zajęciowej, podnoszeniu sprawności 
i aktywizowaniu mieszkańców, realizacji 

potrzeb religijnych i kulturalnych, zapew-
nieniu warunków do rozwoju samorząd-
ności oraz zapewnieniu przestrzegania 
praw mieszkanek, nawiązywaniu, utrzy-
maniu i rozwijaniu kontaktu z rodziną 
i środowiskiem, działaniu zmierzającym 
do rozwoju osobowości, a w miarę moż-
liwości do samodzielności. Placówka po-
maga również w umożliwieniu podjęcia 
pracy, szczególnie mającej charakter tera-
peutyczny, bezpiecznym przechowywa-
nia środków pieniężnych i przedmiotów 
wartościowych mieszkańców, sprawnym 
wnoszeniu i załatwieniu skarg i wnio-
sków mieszkanek.

Dom Pomocy Społecznej w Łomży 
w zakresie potrzeb edukacyjnych zapew-
nia: pobieranie nauki, uczestnictwo w za-
jęciach rewalidacyjno-wychowawczych, 
uczenie i wychowanie przez doświad-
czenie życiowe. Umożliwia i organizuje 
mieszkankom pomoc w korzystaniu ze 
świadczeń zdrowotnych przysługujących 
im na podstawie odrębnych przepisów.

Obecnie w DPS przebywa 108 pen-
sjonariuszy w różnym wieku, którymi 
zajmuje się 94 – osobowa kadra. 
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Dwie biało-czerwone wstęgi przecięte 
zostały w piątek (10 czerwca) w miej-
scowości Tyszki-Łabno w gminie Kol-
no. Jedna oznaczała przekazanie do 
użytku fragmentu drogi gminnej, 
druga - otwarcie świetlicy wiejskiej. 
W obu przedsięwzięciach udział fi-
nansowy miał samorząd wojewódz-
twa, a wśród przecinających wstęgi 
byli Marek Olbryś, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Podlaskiego oraz radny 
sejmiku Wojciech Sekściński.    

- Spotkaliśmy się w miejsco-
wości, która  z dumą podkreśla, 
że istnieje od 1421 roku, czyli ma 
tylko trzy lata mniej niż Łomża 
prawa miejskie. Jak tu nie doce-
niać takiego miejsca i jego wspa-
niałych mieszkańców, którzy 
chlubią się  tradycją, a przy tym 
bardzo chcą korzystać z dobro-
dziejstw dnia dzisiejszego. A po-
nieważ umieją się oto postarać, 
mogą liczyć na  zrozumienie 
i wsparcie zarządu województwa 
i sejmiku. Dziękuję całej społecz-
ności gminy Kolno i miejscowo-
ści Tyszki-Łabno za aktywność, 
a my cieszymy się,  że samorzą-
dowe pieniądze zostały tak do-

brze wykorzystane - powiedział 
wicemarszałek Marek Olbryś.

Droga
Jak poinformował Józef Bog-

dan Wiśniewski, wójt gminy Kol-
no, powstał w Tyszkach odcinek 
drogi niezbyt długi (250 me-
trów), ale niesłychanie ważny.  

- To fragment położony w zapa-
dlisku. Podczas wiosennych rozto-
pów albo dużych opadów sprawiał 
zawsze mieszkańcom ogromne 
problemy. Trzeba tu było zastoso-
wać różnorodne techniki odwod-
nienia, ale  mieliśmy od razu prak-
tyczny sprawdzian jakości prac. 
Wczoraj przeszła nad miejscowo-
ścią potężna ulewa i okazało się, 
że zastosowane rozwiązania w stu 
procentach się  sprawdziły - wyja-
śnił wójt Józef Wiśniewski.  

Inwestycja za 303 tysiące 
złotych otrzymała wsparcie ze 
stworzonego w samorządzie wo-
jewództwa podlaskiego  specjal-
nego funduszu przeznaczonego 
dla gmin i powiatów.

- Właśnie dlatego powstał fun-
dusz wsparcia samorządów, aby 

realizować tego rodzaju ważne 
dla mieszkańców przedsięwzię-
cia, które mnie miałyby szans na 
skorzystanie z innych źródeł - do-
dał radny Wojciech Sekściński.

W świetlicy
Samorząd województwa miał 

także znaczący udział w sfinanso-
waniu, chociaż dzięki innym in-
strumentom, kolejnego ważnego 
przedsięwzięcia dla mieszkań-
ców miejscowości Tyszki-Łabno. 
W miejscu zlikwidowanej przed 
lat szkoły powstała świetlica wiej-
ska wraz otoczeniem, w którym 
jest m. in. altana i plac zabaw.  

- Mieszkańcom bardzo brako-
wało miejsca, w którym mogliby 
się spotykać. A mamy tu do czy-
nienia z bardzo aktywną społecz-
nością. Jest znakomite Koło Go-
spodyń Wiejskich wspomagane 
chętnie przez całą wieś. Dlatego 
zespoliliśmy siły, aby to miejsce 
powstało - mówił wójt.   

Szczególne podziękowania 
skierował pod adresem wicemar-
szałka Marka Olbrysia i radnego 
Wojciech Sekścińskiego, ale tak-

że do Lokalnej Grupy Działania 
"Kraina mlekiem płynąca", która 
przygotowała projekt i pozyskała 
z urzędu marszałkowskiego 360 
z 560 tysięcy złotych potrzeb-
nych na budowę świetlicy.    

- Marzenia trzeba spełniać - 
powiedziała Elżbieta Parzych, 
kierująca LGD "Kraina mlekiem 
płynąca".

Aktywność  mieszkańców to cecha 
naszej gminy - z dumą zadeklarował 
wójt Józef Wiśniewski  

- Staramy się stwarzać jak 
najlepsze warunki, aby spełnia-
ły się potrzeby ludzi aktywnych. 
Mamy aż 17 kół gospodyń wiej-
skich, 22 świetlice na 45 miejsco-
wości, jeszcze jedna jest remon-
towana. Przygotowaliśmy już  26 
placów zabaw dla najmłodszych, 
3 są w budowie. Powstało 5 si-
łowni zewnętrznych i też będzie 
więcej, a istniejące będą rozbu-
dowywane. Ogromny jest w tym 
udział Lokalnej Grupy Działania, 
ale podejmujemy także inne for-
my współpracy np. z Łomżyń-
skim Forum Samorządowym, 

gdzie też są ciekawe inicjatywy. 
A w Tyszkach mamy panią sołtys, 
która potrafi zaktywizować sąsia-
dów . Lubimy pracować na rzecz 
ludzi, którym na czymś zależy 
którzy nie tylko chcą, ale też dają 
od siebie - opowiadał wójt Józef 
Wiśniewski. 

A sołtys Beata Kuliś-Nalewa-
jek rzeczywiście zaprezentowała 
się jako osoba niezwykle ener-
giczna. Sprawnie pełniła honory 
współgospodyni  obu uroczysto-
ści, a na finał zaśpiewała w zespo-
le Borkowiacy i solo dla gości.    

- Cieszę się tym kawałkiem 
drogi bo jest i ładnie, i bezpiecz-
nie, i estetycznie, a świetlica to 
wisienka na torcie. Dziękuję są-
siadom i panu wójtowi, że nie  
stworzył muru i razem to wszyst-
ko stworzyliśmy - mówiła sołtys 
Beata Kuliś-Nalewajek.

Na jej ręce prezenty dla no-
wej świetlicy przekazali staro-
sta kolneński Tadeusz Klama, 
burmistrz Kolna Andrzej Duda, 
a gośćmi uroczystości było spo-
re grono samorządowców z LGD 
"Kraina mlekiem płynąca" oraz 
Łomżyńskiego Forum Samorzą-
dowego.   

W ramach realizacji projektu „Łomża 
- Miasto, w którym żyję i pracuję” fi-
nansowanego z Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego do Łomży przyje-
chała delegacja reprezentująca okręg 
Nordland w Norwegii. 

- Będziemy mogli w Łomży 
organizować jarmarki, festyny, 
wydarzenia typu triatlon, szereg 
wymian studyjnych czy eduka-
cyjnych – mówił Mariusz Chrza-
nowski, prezydent Łomży. 

Podczas wizyty studyjnej 
w Łomży podpisana została 
umowa partnerstwa pomiędzy 
Miastem Łomża i okręgiem Nor-
dland w Norwegii.

- Współpraca będzie polega-
ła przede wszystkim na wymia-
nie przemyśleń, na dzieleniu się 
doświadczeniami w wielu dzie-
dzinach: przede wszystkim jest 
to zrównoważony rozwój, a także 
kształcenie zawodowe – powie-
działa Kari Anne Bøkestad An-
dreassen, burmistrz Okręgu Nor-
dland

Miasto Łomża może liczyć na 
wsparcie doradcze i eksperckie 
oraz konsultacje i szkolenia w re-
alizacji zadań w wymiarach śro-
dowiskowym, społecznym i edu-
kacyjno – gospodarczym. 

- Norewski region Nortland 
nazywany jest wrotami Arkty-

ki Nordland. To jeden z 19 ad-
ministracyjnych okręgów, dru-
gi co do wielkości w Norwegii. 
Tu przebiega linia wyznaczająca 
koło podbiegunowe i tu natu-
ra łączy się z kulturą i lokalnymi 
tradycjami. To wszystko do za-
oferowania maja Norwegowie 
mieszkańcom Łomży, mówiła 
Małgorzata Dvořáková, Polka od 
10 lat mieszkająca w Norwegii, 

koordynatorka projektu ze stro-
ny norweskiej. 

Umowa partnerstwa obejmu-
je m.in. rozwiązania przyjazne dla 
środowiska i ograniczające niską 
emisję oraz podniesienie stopnia 
adaptacji miasta do zmian kli-
matu. Umowa przewiduje także 
wdrażanie standardów dostęp-
ności, mających na celu poprawę 
jakości życia osób ze specjalnymi 

potrzebami oraz zwiększenie ak-
tywności osób z niepełnospraw-
nościami w życiu społecznym.

Partnerstwo polsko - norwe-
skie przewiduje również wspólną 
politykę szkolnictwa zawodowe-
go. Festyn Szkół Zawodowych, 
warsztaty preorientacji zawodo-
wej oraz promocja szkolnictwa 
zawodowego poprzez m.in. zaję-
cia w szkołach i przedszkolach, 

spotkania rodziców i uczniów 
z pracodawcami i wykwalifiko-
wanymi doradcami zawodowy-
mi mają spowodować zmiany po-
stawy w stosunku do szkolnictwa 
zawodowego.

Przedstawiciele delegacji nor-
weskiej odwiedzili Zespół Szkół 
Weterynaryjnych i Ogólnokształ-
cących nr 7 w Łomży. Norwego-
wie mogli zobaczyć jak w szkole 
w Łomży realizowane jest kształ-
cenie zawodowe oraz jak można 
dostosować ofertę edukacyjną do 
wymagań rynku pracy.

Projekt pn. „Łomża – Miasto, 
w którym żyję i pracuję”, finan-
sowany jest ze środków Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowe-
go 2014-2021. Jego celem jest 
wzmocnienie spójności gospo-
darczej i społecznej miasta po-
przez działania nakierowane na 
podniesienie komfortu życia 
mieszkańców i wykorzystanie 
nowoczesnych technologii w ży-
ciu miasta, wzrost gospodarczy 
Łomży bazujący na wiedzy swo-
ich mieszkańców, poprawa stanu 
ochrony środowiska oraz pod-
niesienie poziomu kompetencji 
i jakości świadczonych usług ad-
ministracji publicznej. Natomiast 
głównym działaniem w ramach 
realizacji projektu będzie budo-
wa odcinka bulwarów nad rzeką 
Narew, obejmująca zagospoda-
rowanie plaży miejskiej. Umowę 
na dofinansowanie w wysokości 
15.312.130,15 Miasto Łomża 
podpisało 21 grudnia 2021 roku, 
zaś jego realizacja potrwa do 30 
kwietnia 2024 r.

Nordland – Łomża,  
czyli wsparcie z Funduszy Norweskich

Wielki dzień miejscowości Tyszki-Łabno w gminie Kolno
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Ciężki wóz ratowniczo - gaśniczy oraz 
unikalny w zasobach Ochotniczych 
Straży Pożarnych województwa pod-
laskiego podnośnik hydrauliczny roz-
poczęły oficjalnie służbę w Jedwab-
nem i Mątwicy. W obu uroczystych 
chwilach gośćmi strażaków byli wice-
marszałek Marek Olbryś i radny sejmi-
ku Piotr Modzelewski.

- Dziś w Jedwabnem i Mą-
twicy druhowie otrzymali nie-
zwykle potrzebne im pojazdy dla 
ochrony mieszkańców swoich 
gmin i całego powiatu łomżyń-
skiego. Mam przede wszystkim 
nadzieję, że oznaczać to będzie 
poprawę bezpieczeństwa dru-
hów korzystających z tego sprzę-
tu, a co za tym idzie, także jakości 
udzielania pomocy potrzebują-
cym - powiedział wicemarszałek 
Marek Olbryś.

Gościem strażaków 
w Jedwabnem i Mątwicy był m. 
in. wiceminister edukacji Dariusz 
Piontkowski.   

- Jako rząd rozpoczynamy 
trzecią część programu unowo-
cześniania wyposażenia służb 
mundurowych. Bardzo istotnie 
miejsce ma w nim straż pożarna 
zawodowa i ochotnicza - poin-
formował wiceminister Dariusz 
Piontkowski.    

W Jedwabnem
Do jednostki OSP trafiło 

ciężkie auto ratowniczo - gaśni-
cze. Przekazała je ze swoich zaso-
bów białostocka komenda Pań-
stwowej Straży Pożarnej. 

- Staraliśmy się  o taki sprzęt 
kilka lat ze względu na specyfi-
kę naszej gminy. Mamy rozległe 

i trudne tereny, a nie wszędzie 
mamy jeszcze sieć wodociągo-
wą. Ten wóz ma bardzo duży 
zbiornik i napęd na trzy osie, 
czyli radzi sobie w każdym tere-
nie - wyjaśniał burmistrz Adam 
Niebrzydowski, który jest także 
szefem struktur OSP w powiecie 
łomżyńskim.

Satysfakcję z wyposażenia 
Jedwabnego w bardzo potrzebny 
sprzęt wyrazili także m. in. sena-
tor Marek Adam Komorowski, 
radny Piotr Modzelewski i st. 
bryg. Sebastian Zdanowicz, ko-
mendant wojewódzki PSP w Bia-
łymstoku.   

W Mątwicy
Okazałą uroczystość przy-

gotowali także druhowie OSP 
w Mątwicy i władze gminy No-
wogród. Od tego dnia są wła-
ścicielami jednego z nielicznych 
w jednostkach OSP w wojewódz-
twie podlaskim podnośnika hy-
draulicznego na podwoziu volvo, 
zwanego potocznie, choć nie-
zbyt "po strażacku" drabiną, któ-
ry został także poświęcony przez 
księży Remigiusza Krajewskiego 
i Jarosława Świderka, kapelana 
strażaków.    

- To rzeczywiście na razie 
rzadki sprzęt w OSP, ale stara-
my się przekazywać kolejne tego 
rodzaju samochody. Ten bar-
dzo przyda się do zabezpiecze-
nia powiatu łomżyńskiego, gdzie 

jedyny podnośnik miała dotąd 
Komenda Miejska PSP w Łom-
ży - przyznał st. bryg. Sebastian 
Zdanowicz, komendant woje-
wódzki PSP.

Rąbka tajemnicy dlaczego 
jednostka w Mątwicy potrzebo-
wała tak nietypowego sprzętu 
uchylił burmistrz Nowogrodu 
Grzegorz Palka.

- Sam biorę udział w akcjach 
i wiem jak fatalne jest uczucie 
bezsilności, gdy nie można szyb-
ko pomóc bo zagrożenie powsta-
ło np. na wyższych piętrach bu-
dynku. Mamy także więcej niż 
kiedyś gwałtownych zjawisk po-
godowych, których efektem są 
np. połamane drzewa. Bardzo 
jesteśmy wdzięczni. Nigdy nie 
było ze strony rządu i samorzą-
du województwa takiej dbałości 
o straż. A my też robimy, co mo-
żemy. Dzięki wsparciu zarządu 
województwa i radnych powstają 
w gminie dwie świetlice z remi-
zami OSP, poprawiamy też infra-
strukturę drogową - mówił bur-
mistrz Grzegorz Palka.

Jego opinię potwierdził pre-
zes OSP Mątwica Adam Zaczek. 

- Czy to cud, że do nas trafił 
podnośnik? Cudom trzeba za-
wsze pomóc. Dostrzeżony zo-
stał w nas potencjał wyszkolenia 
i sprzętu, więc to dla nas wielka 
nobilitacja - powiedział Adam 
Zaczek.

Honorowym współgospo-
darzem uroczystości był pocho-
dzący z Mątwicy Jan Gradkow-
ski, były komendant wojewódzki 

PSP, obecnie w kierownictwie 
wojewódzkich struktur OSP. Ze 
wzruszeniem wspominał swoje 
chłopięce lata "za płotem remi-
zy", które ukształtowały jego dro-
gę życiową.  

Odświętnymi elementami uro-
czystości w Mątwicy, których go-
śćmi byli również  senator Marek 
Komorowski, starosta łomżyński 
Lech Szabłowski czy kapitan Ja-
cek Bargielski, komendant miej-
ski PSP w Łomży, było wręczenie 
odznak "Zasłużony dla ratownic-
twa". Złotą otrzymała Komenda 
Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej w Białymstoku, srebrne 
- Komenda Miejska PSP w Łom-
ży i jednostka OSP w Mątwicy, a  
brązową - Urząd Miejski w Nowo-
grodzie. Wręczali je wicemarszałek 
Marek Olbryś i Jan Gradkowski.

- Zapadły mi mocno w pa-
mięć słowa burmistrza o tym, jak 
przykre jest poczucie bezsilno-
ści. Jako województwo wspiera-
my ochotnicze straże i będziemy 
o nie dbać - zadeklarował Marek 
Olbryś.

Burmistrz Grzegorz Palka 
wręczył kilku gościom drew-
niane rzeźby świętego Floriana, 
dzieła lokalnego twórcy, w wersji 
kolorowej lub monochromatycz-
nej. Otrzymali je wiceminister 
Dariusz Piontkowski, komen-
dant Sebastian Zdanowicz (jed-
na pozostała dla jego zastępcy 
Pawła Ostrowskiego), senator 
Marek Komorowski, wicemar-
szałek Marek Olbryś i radny Piotr 
Modzelewski. 

Agata Kornhauser-Duda gościła w naszym re-
gionie. Odwiedziła Klasztor Zwiastowania NMP 
w Supraślu. Spotkała się także z, mieszkającymi 
w Akademii Supraskiej, uchodźcami z Ukrainy. 
Podczas pobytu w Supraślu Prezydentowej to-
warzyszył Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP, marszałek Artur 
Kosicki oraz prawosławni duchowni z Najprze-
wielebniejszym Abp. Jakubem oraz Biskupem 
Supraskim Andrzejem na czele.

Pierwsza Dama swoją wizytę rozpo-
częła od zwiedzania supraskiego Mę-
skiego Klasztoru Zwiastowania Naj-
świętszej Maryi Panny. Uczestniczyła 
też w odmówionej tam modlitwie w in-
tencji Ukrainy.

Podlaska perła prawosławia
Monaster supraski w XVI w. był naj-

większym ośrodkiem zakonnym na te-
renie I Rzeczpospolitej. Dziś to miejsce 
jest cennym zabytkiem, a także ważnym 
ośrodkiem kultury i dialogu.

– Bardzo się cieszę, że mogliśmy ugo-
ścić Panią Prezydentową w tak wyjątko-
wym wnętrzu. To nasza chluba, jedyna 
taka świątynia w kraju, perła duchowa pol-
skiego prawosławia – mówił marszałek Ar-
tur Kosicki.

Na terenie monasteru znajduje się 
m.in. Muzeum Ikon, wyjątkowa biblio-
teka oraz grób arcybiskupa Mirona, 
Prawosławnego Ordynariusza Wojsko-
wego, który zginął w katastrofie smo-
leńskiej. Tu był czas na wyciszenie, mo-
dlitwę oraz złożenie kwiatów. Wśród 
uczestników spotkania w Supraślu był 
także burmistrz miasta Radosław Do-
browolski.

Wsparcie dla Ukrainy
Agata Kornhauser-Duda jest moc-

no zaangażowana w pomoc uchodźcom. 
W całym kraju odwiedza placówki z ko-
bietami z dziećmi, ewakuowanymi sierota-
mi, a także chorymi, którzy również dzięki 
jej działaniom dotarli do Polski.

W Supraślu żona prezydenta spotkała 
się z obywatelami Ukrainy, którzy schro-
nienie znaleźli w tutejszym Domu Piel-
grzyma w Akademii Supraskiej. Pierwsza 
dama podziękowała wszystkim zaangażo-
wanym w starania, by mieli oni jak najlep-
sze warunki do życia.

Ostatnim punktem wizyty Agaty Kor-
nhauser-Dudy w Podlaskiem była Specja-
listyczna Placówka Wsparcia Dziennego 
Eleos w Białymstoku. Tu pierwsza dama 

spotkała się z Jego Ekscelencją Arcybisku-
pem Jakubem oraz pracownikami i pod-
opiecznymi ośrodka, w tym uchodźcami 
z Ukrainy.

Eleos zajmuje się wspieraniem dzieci 
i dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych, osób 

wykluczonych społecznie, bezdomnych 
i ubogich oraz ofiar klęsk żywiołowych. 
Obecnie ośrodek angażuje się w pomoc 
uchodźcom wojennym z Ukrainy, współ-
pracując w tym zakresie również z Woje-
wództwem Podlaskim.

Pierwsza Dama z wizytą w Podlaskiem

Strażackie uroczystości w Jedwabnem i Mątwicy 

Relacja do obejrzenia w Telewizji Narew 
i na www.narew.info
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RÓŻNE/SPRZEDAM

SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, AL-
TANY, PRZEDSIONKI CAMPINGOWE, 
POKRYCIE NA ŁAODZIE, TAPICERKA, 
SKÓRY, TRUDNE MATERIAŁY. KOLNO 
UL. SENATORSKA 2. 
TEL. 698 947 100. 

PROFESJONALNE USŁUGI OGROD-
NICZE. ŁOMŻAI OKOLICE. 
TEL. 536 514 207.

Altany ogrodowe zadaszone z gru-
bych bali o naturalnych kształtach 
wyposażona w kpl.mebli stół pod-
łoge drewniana pomieści 8/12 osób. 
Atrakcyjny oryginalny i naturalny 
wygląd. Proszę o sms-a o treści alta-
na wyśle foto mms-em jeszcze stara 
cena 13 tys. Tel. 737 164 200

Ule i opryskiwacz ciągnikowy. 
Tel 784 190 989.

AGROTURYSTYKA - WWW.AGRO-SZ-
KWA.PL Tel. 535 975 744, 
kontakt@agro-szkwa.pl

Sprzedam łódź wędkarską 340 x 150 
z przyczepką. Cena 6 tys. zł lyb naj-
lepsza oferta. Tel. 664 085 925.

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam dom w Białymstoku - stan 
surowy zamknięty. 
Tel. 698 514 086 lub 604 215 441.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783. 

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: po-
krycia dachowe, 
wymiana konstrukcji dachowych, 
kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, materia-
ły. Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego 
i ogrodniczego: -młoty wyburze-
niowe i inne -zagęszczarki –rusz-
towania, piły spalinowe - kosiarki, 
wykaszarki do trawy, areator - sprzęt 
rolniczy Łomża, ul. Nowogrodzka 
44B. Tel. 600 011 914. 

Układanie kostki brukowej: pod-
jazdy, tarasy, chodniki i schody. 
SOLIDNIE. Tel. 509 981  956. Usługi 
wykończeniowe solidnie i szybko - 
szpachlowanie i malowanie. 
Tel. 503 969 530 

Usługa koparką oraz wywrotką, 
niwelacja, wykopy, karczowanie 
drzew, wyrywanie karp, robienie 
trawników od podstaw. 
Tel. 513 410 518.

Usługi hydrauliczne PLUMBER 
Sobociński Sławomir:  

instalacje CO, instalacje  
wodno-kanalizacyjne, montaż 

urządzeń sanitarnych, kotłowanie 
(olejowe, gazowe, węglowe), 

kolektory słoneczne,  
pełen zakres usług. 

Tel. 516 376 389.

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachun-
kowe, Edyta So-
kołowska - twoja 
pewność w rozliczeniach z Urzę-
dem Skarbowym i ZUS. Zaprasza-
my: NOWY ADRES Łomża, ul. No-
wogrodzka 155 d. Tel. 862 173 474,  
606 728 258. 

USŁUGI RTV-AGD 

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

Zakład usługowy RTV – Marek Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26A, Łom-
ża. Tel. 862 115 343, 696 884 735. 
Usługi w zakresie naprawy: TV, DVD 
VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY 
KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż 
anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl 

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

Fotografia ślubna, portretowa i oko-
licznościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252. 

Wesela, imprezy okolicznościowe, 

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

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okoliczno-
ściowym i inne imprezy. Tel. 508 637 
509. www.zespol-amor.dzs.pl 

MOTORYZACJA 

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 
nabijanie, odgrzybianie, sprawdze-
nie szczelności. Stara Łomża p/sz., ul. 
Akacjowa 5. Tel. 518 362 426.

ZDROWIE/ URODA 

Specjalista foniatra-otolaryngolog 
Lilianna U. Lechowicz. 
Tel. 086 218 22 29, 604 504 694. 

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

(ul. Długa na zapleczu 
Dwornej). 

Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

tel. 503 010 038 Zegarmistrz – Stary Rynek 13.  
Zapraszam
poniedziałek – piątek od 9.00 – 17.00. 
Sobota od 10.00 – 14.00.

Wasz Zegarmistrz od 1981 roku

100-letnia tradycja 
zobowiązuje
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów

ZATRUDNIĘ  
KIEROWCĘ  

Piekarnia Piątnica, 
Stawiskowska 53b,  

kontakt w godz. 8–12 
 

tel. 86 219 13 34, 602 490 563, 
piekarnia.piatnica@op.pl
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DANIA  
NA WYNOS
zadzwoń i zamów
tel. 512 113 853

Na matach Akademii Sportu Medyk 
odbyły się X Otwarte Mistrzostwa 
Miasta Łomży w Taekwondo Olim-
pijskim o Puchar Prezydenta Miasta 
Łomża. Ponad 70 zawodników z 7 klu-
bów z północno wschodniej Polski ry-
walizowało w konkurencjach spraw-
nościowych oraz walkach. 

– W Mistrzostwach, oprócz 
przeszło 30 zawodników naszej 
Akademii, udział wzięli mło-
dzi sportowcy z Olsztyna, Pisza, 
Olecka oraz Augustowa - infor-
muje prezes Akademii Sportu 
Medyk i jednocześnie trener 
klasy mistrzowskiej 5 dan, Jerzy 
Franciszek Miller

Po oficjalnym zważeniu zare-
jestrowanych sportowców repre-
zentujących kluby posiadające 
licencję Polskiego Związku Ta-

ekwondo Olimpijskiego, rozpo-
częły się konkurencje sprawno-
ściowe z podziałem na chłopców 
i dziewczęta w kategoriach wie-
kowych: dzieci, młodzik i kadet. 
Rywalizacja obejmowała między 
innymi Dolyo Chagi, czyli ko-
panie w czasie 10 sekund z wy-
korzystaniem elektronicznego 
systemu zliczania punktów Dae 
Do, konkurencję zwaną Twio 
Nopi Ap Chagi polegającą na 
jak najwyższym kopnięciu z wy-
skoku i wylądowaniu na nogach 
bez podparcia, a także Blaze Pod 
Challenge – konkurencję spraw-
dzającą czas reakcji, szybkości 
i zwinność sportowców.

W drugiej części zawodów 
uczestnicy stoczyli walki spor-
towe (kyorugi), w których za-

demonstrowali nabyte techniki, 
a także szybkość w ataku, precy-
zję w obronie oraz wytrzymałość. 
Zwycięzcami w kategorii wie-
kowej młodzik zostali: Tymon 
Tkacz z OŚ AZS Olsztyn, Oskar 
Borkowski i Jakub Wierzbowicz 
z Akademii Sportu Medyk oraz 
Maja Frost z OŚ AZS Olsztyn. 
W kategorii kadet laur zwycię-
stwa przypadł Bartoszowi Jadac-
kiemu z Akademii Sportu Me-
dyk, Kamilowi Limanowskiemu 
z OŚ AZS Olsztyn i Patrycji Bor-
kowskiej z PMOS Pisz. Wśród 
dzieci największym kunsztem 
wykazał się Antoni Sienica, re-
prezentujący LUKS Hidori Olec-
ko. Laureaci zawodów odebrali 
z rąk organizatorów okoliczno-
ściowe medale.

W Białymstoku odbyły się Mistrzo-
stwa Polski LZS. Wyjątkowo dobrze 
zaprezentowała się Martyna Kraw-
czyńska, która zdobyła dwa złote me-
dale ustanawiając jednocześnie dwa 
rekordy życiowe. 

Co więcej, w obu mistrzow-
skich biegach zawodniczka KS 
Prefbet-Sonarol prowadziła od 
startu do mety mając bardzo 
dużą przewagę nad rywalkami. 
Jak relacjonuje Andrzej Koryt-
kowski, prezes i szkoleniowiec 
klubu, w biegu na 2000 metrów 
z przeszkodami uzyskała najlep-
szy w tym roku wynik w Polsce 
w kategorii U20 (6:43,58 sek.), 
a drugą Reginę Piechowską (Ta-
lex Borzytuchom) wyprzedziła aż 
o ponad 10 sekund (6:53,88sek). 

Drugiego dnia zawodów 
Martyna po raz kolejny ciężar 

prowadzenia przyjęła na siebie co 
przyniosło rekord życiowy i zde-
cydowane zwycięstwo z czasem 
2:09,98 sek. a drugą na mecie  
Katarzynę Nowakowską (AML 
Słupsk) wyprzedziła o 4.49 sek.
(2:14,47sek.). Jak mówi trener 
zawodniczki Andrzej Korytkow-
ski, w końcu dopisała pogoda co 
od razu wpłynęło na wyniki. 

- Szkoda tylko, że w przypad-
ku Martyny nie było wyrównanej 
rywalizacji, to na pewno jeszcze 
lepiej wpłynęłoby na wynik – 
przyznaje Andrzej Korytkowski, 
prezes i szkoleniowiec KS Pre-
fbet-Sonarol. Szczególnie rezultat 
z przeszkód jest wielkiego kalibru 
bo na obecną chwilę wśród junio-
rek w Europie jest to czwarty czas! 

Również świetnie wypadł na 
400 metrów Piotr Dąbrowski, 

który zajął drugą lokatę z trzecim 
rezultatem w kategorii juniorów 
w Polsce 47,71 sek. w tym roku, 
co jest oczywiście jego nowym 
rekordem życiowym. W tym sa-
mym biegu czwartą lokatę wy-
walczył wracający po kontuzji 
Bartosz Jurak (49,84 sek.) a ju-
nior młodszy Bartosz Rogiński 
poprawił rekord życiowy aż o 1,4 
sek. (51.59 sek) co pozwoliło za-
jąć 10 miejsce. Również na 400 
metrów, ale juniorek ósma była 
Julia Wawrzynkiewicz (59,82 
sek). 

Zarówno Krawczyńska, jak 
i Dąbrowski są uczniami Li-
ceum Mistrzostwa Sportowego 
w Łomży.

Niezłe wyniki osiągnęli też 
sprinterzy i oszczepnik w katego-
rii juniorów młodszych. Wspo-

mniany wcześniej Bartosz Ro-
giński pobiegł rekord życiowy 
na 200 metrów (23.00 sek. - 10 
miejsce). Na tym samym dystan-
sie szósta była Irina Bobrovska 
(26.11 sek.) a Hanna Yakuhno 
dobiegła 14. (26.86 sek.). Na 100 

metrów Irina Bobrovska w finale 
wywalczyła szósta lokatę (12.44 
sek.) a w eliminacjach pobiła re-
kord życiowy 12.42 sek. Dawid 
Wołyniec w rzucie oszczepem 
osiągnął rezultat 48,65 m co po-
zwoliło mu zając szóstą lokatą.

Oliwia Cwalina powołana do 
reprezentacji Polski U 14K

Zawodniczka, wychowanka Uczniowskiego Klubu Sportowego 4 Łomża, uczen-
nica Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomża, została powołana do szerokiej Kadry 
Narodowej U14K. Została wytypowana przez trenera Macieja Brodzińskiego, 
który jest głównym szkoleniowcem reprezentacji Polski U 14K.

Oliwia jest wychowanką trener 
Marcina Piotrowskiego i zaczęła swo-
ją przygodę z koszykówką w II kla-
sie szkoły podstawowej. Od IV klasy 
uczęszczała do klasy sportowej o pro-
filu koszykówki, co niewątpliwe wpły-
nęło na jej rozwój. 

- Gratuluję Oliwii i wierzę, że osią-
gnie sukces. Ciężko na to pracowała – 
przyznaje trener UKS 4 Łomża Marcin 
Piotrowski.

Przed Oliwią okres wytężonej pra-
cy i cykl zgrupowań szkoleniowych, 
który zakończy się Międzynarodowym 
Turniejem w Słowenii. Już w lipcu Oli-
wia weźmie udział w pierwszym zgru-
powaniu, które odbędzie się w Giżyc-
ku.

Martyna Krawczyńska Show 

X Otwarte Mistrzostwa Miasta Łomży  
w taekwondo olimpijskim o Puchar Prezydenta
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Po dwóch dniach, niezwykle zacię-
tej rywalizacji w Sokółce poznaliśmy 
piłkarskich mistrzów województwa 
podlaskiego w kategoriach U-8, U-10 
i U-12. W zakończonym finale woje-
wódzkim XXII edycji Turnieju "Z Po-
dwórka na Stadion o Puchar Tymbar-
ku" triumfowały między innymi 
zespoły reprezentujące Łomżę!

Zmagania blisko 600 dzieci 
z różnych zakątków wojewódz-
twa podlaskiego, były częścią 
wielkiego święta futbolu, w któ-
rym uczestniczyli rodzice, tre-
nerzy oraz kibice piłki nożnej 
dopingujący reprezentantów 
swoich miast i szkół. 

- Za nami bardzo dużo emo-
cji, dużo pięknych chwil, przeżyć 
i strzelonych bramek. Turniej jest 
po to, żeby dzieciaki miały możli-
wość uczestniczenia w takiej wła-
śnie profesjonalnej rywalizacji 
czy w  profesjonalnych ligach pił-
ki nożnej. Wszyscy byśmy chcieli, 
żeby mali piłkarze poczuli tę at-
mosferę piłkarską i złapali bakcy-
la. I tutaj to wszystko pięknie się 
zgrywa - mówi Michał Tochwin, 
koordynator wojewódzki Tur-
nieju o Puchar Tymbarku

Finały województwa pod-
laskiego zostały rozegrane 2-3 
czerwca na stadionie OSiRu. 
Pierwszego dnia o miano naj-
lepszych rywalizowały najstarsze 
dzieci z kategorii U-12, a drugie-
go zostały wyłonione najlepsze 
drużyny w kategoriach młod-
szych tj. U-8 i U-10.

W kategorii wiekowej do lat 
8, najlepszym żeńskim zespołem 
została drużyna MOSiR Łomża, 
która w finałowym meczu poko-
nała 4:3 ekipę Włókniarza Biały-
stok. Podopieczne łomżyńskich 
trenerów, w drodze do finału za-
grały między innymi z zespołami: 
SP Słobódka, Trójka z Augusto-
wa, czy Łomżyczka Łomża, któ-
ra turniej zakończyła na trzeciej 
pozycji.

W kategorii U-10 triumfowa-
ła drużyna Lambady Choroszcz, 
która pokonała w ćwierćfinało-
wym meczu MOSiR Łomża 3:1.

Oprócz klasyfikacji drużynowej 
młode, łomżyńskie piłkarki doce-
niono za osiągnięcia indywidual-
ne. Najlepszą zawodniczką turnieju 
w swojej kategorii wiekowej, wybra-
na została Zofia Oleksy (MOSiR 
Łomża U-8), najlepszą bramkarką 
została wybrana Zuzanna Ulatow-
ska (Łomżyczka Łomża U-8). 
Ponadto statuetkę królowej 
strzelczyń zgarnęła Oleksy 
Zofia, która zdominowała tę 
klasyfikację zdobywając bli-
sko 25 bramek.

Drużynę MOSiR Łom-
ża U-8 reprezentowały:

Mrozowska Maja, Kli-
maszewska Pola, Soboń 
Lena, Oleksy Zofia, Małs 
Blanka, Kulesza Gabriela 
oraz Stypułkowska Julia.

Drużynę MOSiR Łomża 
U-10 reprezentowały:

Wysocka Lena, Porowska 
Aleksandra, Mateuszczyk Wero-
nika, Bajno Kornelia, Kamińska 
Zuzanna, Oleksy Amelia, Su-
chocka Amelia, Gadomska Klau-
dia, Wądołkowska Pola, Akacka 
Wiktoria.

Drużynę MOSiR Łomża 
U-12 reprezentowały:

Kowalczyk Maria, Narolew-
ska Aniela, Tarnowska Blanka, 
Piechowicz Liliana, Święcica Zu-
zanna, Gabriela Żelechowska, 
Grabińska Gabriela, Filipkowska 
Alicja, Emilia Mazurek.

Turniej „Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku" to 
największe rozgrywki dla dzie-
ci w wieku szkolnym w Euro-
pie. Organizatorem Turnieju 
jest Polski Związek Piłki Nożnej, 
a głównym sponsorem jest firma 
Tymbark. Celem Turnieju jest 
zachęcanie uczniów szkół pod-
stawowych do uprawiania spor-

tu, wyłanianie piłkarskich talen-
tów oraz spełnianie dziecięcych 
marzeń.

Podczas swojej historii Tur-
niej był początkiem piłkarskiej 
przygody dla wielu obecnych re-
prezentantów Polski różnych ka-
tegorii wiekowych: Ewy Pajor, 
Arkadiusza Milika, Piotra Zie-
lińskiego, Marcina Kamińskiego, 
Tomasza Kędziory, Bartosza Sa-
lamona, Bartosza Bereszyńskie-
go, Gracjana Horoszkiewicza, 
Igora Łasickiego, Karola Żwira, 
Filipa Jagiełło, Michała Bartko-
wiaka, oraz Pauliny Dudek.

Podczas finału wojewódzkie-
go Turnieju z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku z brązo-
wym medalem w kategorii U10, 
wróciły dziewczęta z GKS Forty 
Piątnica. Dziewczęta wystąpiły 
w składzie: Marta Zakrzewska, 
Ania Zakrzewska, Lena Kwiat-
kowska, Emilia Krajewska, Lena 
Gwiazdowska, Oliwia Biało-
brzewska, Maja Matuszewska.

Trener dziewcząt z GKS For-
ty Piątnica jest Marcin Zabielski 
oraz Karolina Chaberek. 

piłka nożna

Łomżyczka  
w kolorze 

brązu
Po dwuletniej przerwie spowodowa-
nej pandemią, 3 czerwca w Sokółce 
rozegrano VI Mistrzostwa Podlasia 
w piłce nożnej dziewcząt w kategorii 
U8, nad którymi patronat sprawuje 
firma Tymbark. Piłkarki z Łomżyczki, 
dla których był to debiut meczowy, 
po półrocznym treningu we własnym 
gronie, wróciły z mistrzostw z brązo-
wym medalem. 

- Piłkarki Łomżyczki w grupie 
eliminacyjnej przegrały z póź-
niejszym wicemistrzem - Włók-
niarzem Białystok 2:8 (1:4), ze-
społem wyrównanym w każdej 
formacji, ogranym w turniejach 
różnej rangi, trenującym rok, 
i pokonały Czwórkę Zambrów 
5:2 (2:2). W walce o finał uległy 
głównemu faworytowi, MOSiR-
-owi Łomża 2:8 (1:4) , druży-
nie, która mając w swoich szere-
gach Zofię Oleksy, dziewczynę 
z innej planety, która gdy tylko 
otrzymała piłkę, mknęła z nią 
jak rakieta zostawiając za sobą 
goniące ją rywalki, lub mijała ni-

czym slalomistka chcące ją po-
wstrzymać defensorki. Zdobyła 
26 goli i została uznana najlepszą 
zawodniczką mistrzostw. O jej 
roli w drużynie świadczy fakt, 
że w meczu z Łomżyczką, gdy 
po starciu z bramkarką musiała 
zejść z murawy, łomżanki zdoby-
ły obie bramki. W meczu o brąz 
Łomżyczka ponownie pokonała 
Czwórkę Zambrów 3:0 (3:0) – 
informuje szkoleniowiec Henryk 
Pestka. 

Brązowe medalistki otrzyma-
ły ogromny puchar, który wzbo-
gacił kolekcję Szkoły nr 10, me-
dale, upominki rzeczowe oraz 
komplet strojów.

Drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Zuzanna Ulatowska (SP-
7), najlepsza bramkarka turnie-
ju, otrzymała statuetkę i nagrodę 
rzeczową, Kornelia Baczewska, 
Oliwia Pyttel, Maja Rogińska, 
Natalia Kosińska, Marianna 
Ciurzak, Maja Kijewska (kapi-
tan drużyny), Laura Hojdeczko, 
Blanka Tanajewska (wszystkie 
SP-10).

Warto przypomnieć, że Łom-
życzka dwukrotne zdobyła mi-
strzostwo Podlasia w kategorii 
U-8 - w latach 2015 i 2016.

Drużyna MOSiR Łomża U-8 zwycięża  
w finale wojewódzkim turnieju  

„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”




