
604 lata temu Łomża otrzymała prawa miejskie. 
Z tej okazji zorganizowane zostały Dni Łomży, 
podczas których odbyła się uroczysta sesja rady 
miasta. Mieszkańcy grodu nad Narwią uczestni-
czyli w koncertach, wystawie, spotkaniu autor-
skim z Katarzyną Drogą, a także Jarmarku Śre-
dniowiecznym. Do Łomży przyjechały również 
delegacje miast partnerskich. Oficjalne spotka-
nie w ratuszu miejskim było okazją do podsu-
mowania dotychczasowych wspólnych działań 
i omówienia planów na kolejne lata.

- Cieszymy się, że wśród delegacji są 
przedstawiciele miast, z którymi współ-
pracujemy już od wielu, a nawet kilkudzie-
sięciu lat. Szczególnie uroczyście witamy 
delegacje z Kołomyi i Borysławia, dla któ-
rych jest to niezwykle trudny czas. Ostat-
nie miesiące minęły nam pod znakiem 
wzmożonych kontaktów telefonicznych 
i mailowych w związku z realizowaną akcją 
pomocową - powiedział prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski równocześnie do-
dając, iż to właśnie łomżyńska pomoc tra-
fiała do miast partnerskich jako pierwsza.

Miasta Partnerskie, zwane też bliź-
niaczymi lub siostrzanymi, to forma 
współpracy pomiędzy miejscowościami 
z różnych krajów. Partnerstwo miast po-

strzegane jest jako platforma ważnych 
międzynarodowych kontaktów, wymiany 
informacji, praktycznych doświadczeń, 
wymiany uczniów czy realizacji wspól-
nych przedsięwzięć kulturalnych i sporto-
wych. W tym roku do Łomży przyjechali 
samorządowcy z Bułgarii, Litwy i Ukrainy. 
Po raz pierwszy w Łomży gościły delega-
cje z bułgarskiej Trjawny i włoskiego mia-
sta Casalmaggiore. Giovanni Giuseppe 
Leoni, zastępca burmistrza Casalmaggio-
re, dziękując za zaproszenie mówił o zjed-
noczonych stanach Europy, które są szan-
są na współpracę i braterstwo narodów. Na 
takie partnerstwo stawia we współpracy 
z miastem Łomża. 

- Bezwzględnie Łomża spełnia wszel-
kie  warunki, aby tworzyć projekty z Wło-
chami z naszym miastem Casalmaggio-
re położonym w Lombardii - powiedział 
Giovanni Giuseppe Leoni zastępca bur-
mistrza Casalmaggiore we Włoszech. - 
Łomża jest fascynująca, to miasto które-
go społeczność jest świadoma dziedzictwa 
kulturowego,  kocha je i rozumie potrzebę 
jego rozwoju. 

Zespoły, śpiewacy i instrumenta-
liści, gawędziarze oraz wielbiciele 
kurpiowskiej kultury zjechali w nie-
dzielę 19 czerwca do Nowogrodu. Po 
raz 29. odbyły się Ogólnopolskie Dni 
Kultury Kurpiowskiej (ODKK). Po raz 
pierwszy jednak współorganizatorem 
wydarzenia była instytucja kultury 
województwa podlaskiego Muzeum 
- Skansen Kurpiowski im. Adama 
Chętnika, a do uczestników i widzów 
zwrócił się ze sceny Marek Olbryś, 
wicemarszałek województwa podla-
skiego.  

Tradycyjną formułą używa-
ną w Związku Kurpiów powi-
tał obecnych: Zitojcie do nas, 
wszyscy Kurpie i wszyscy inaczej 
odziani.    

- Skansen jest symbolem kul-
tury kurpiowskiej i dobrze, że 
wydarzenie o takich tradycjach, 
jak Dni Kultury Kurpiowskiej 
dzieje się wśród obiektów skan-
senu. To powinien być nowy 
znak naszej działalności w tym 
miejscu - otwartość na tradycje, 
ale też nowe inicjatywy, które 
jednoczą i wzmacniają Kurpiów. 
Jesteśmy tu dzisiaj wielką kur-
piowską rodziną - mówił wice-
marszałek Marek Olbryś.   

Jak dodał, w działalności 
skansenu jako instytucji marszał-
kowskiej, za szczególnie cenne 
uważa kilka "filarów".

- To samorządy - naszego 
województwa, kurpiowskich 
miast i gmin, niezależnie czy 
z województwa podlaskiego 
czy mazowieckiego i warmiń-

sko - mazurskiego oraz kurpiow-
skie organizacje. Z wielką rado-
ścią witam obecnego wśród nas 
Jacka Chętnika, wnuka twórcy 
skansenu Adama Chętnika, wraz 

małżonką Danutą. Zrobimy 
wszystko, aby tu było miejsce 
spotkań wszystkich środowisk 
kurpiowskich, bo przecież teraz 
niesiemy odpowiedzialność za 

dziedzictwo naszych przodków 
- powiedział wicemarszałek Ma-
rek Olbryś.     
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Viva Łomża! Delegacje miast 
partnerskich podczas dni miasta

Od lewej Julia Trzerova, przedstawicielka Ambasady Bułgarii w Polsce, Galina Stoyanova, burmistrz 
Kazanły, Andrzej Grzymała, radny rady miejskiej Łomży i Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży

Zespół „Poziomecki” z Wykrotu, zdobywcy II nagrody w kategorii:  
zespoły śpiewacze – grupa dziecięco-młodzieżowa



Drodzy Diecezjanie
Za kilka tygodni rozpoczną 

się wakacje, a wraz z nimi sezon 
urlopów i wypoczynku. Wielu 
z Was planuje wyjazdy i różne-
go rodzaju aktywności związa-
ne z wykorzystaniem czasu wol-
nego od obowiązków szkolnych 
i zawodowych. Z pewnością jest 
to ważny dla naszego życia oso-
bistego, rodzinnego i społecz-
nego okres. Nabieramy w nim 
zdrowego dystansu do spraw co-
dziennych, odnawiamy nasze siły 
fizyczne i psychiczne, czasem od-
zyskujemy zdrowie. Jest to dobry 
czas, by zregenerować i odnowić 

także nasze życie duchowe, od-
świeżyć relację z Bogiem i spoj-
rzeć na siebie i swoje życie z per-
spektywy Ewangelii.

Pomocny w dokonaniu tej 
odnowy będzie Kościół, który za-
prasza do wielu form rekolekcyj-
nych i formacyjnych. Zachęcam 
Was, Bracia i Siostry, by wykorzy-
stać piękny letni okres do umoc-
nienia życia religijnego.

Spośród bogactwa propozy-
cji pogłębiania i rozwijania życia 
Bożego w sobie, polecam szcze-
gólnie Wam, młodym naszym 
braciom i siostrom, niezwykłe re-
kolekcje w drodze wraz z Mary-
ją, naszą najlepszą Matką. Zachę-
cam do wyruszenia w 38 Pieszej 
Pielgrzymce Łomżyńskiej na Ja-
sną Górę

do Sanktuarium i domu Kró-
lowej Polski. Jest to sprawdzona, 
głęboka forma doświadczenia 
bliskości Boga i Jego Matki, a tak-
że dynamicznej i pięknej wspól-
noty Kościoła w drodze.

Wielu tych, którzy prze-
szli pątniczy szlak wraca na nie-
go z powodu głębokich przeżyć 
i wielu łask, jakie otrzymali, za-
równo pielgrzymując, jak też już 
po powrocie do swoich środo-
wisk, w których żyją na co dzień. 
Są to Ci sami ludzie, ale już nie 
tacy sami. Przekonują o tym 
ich liczne świadectwa dawane 
w rozmowach czy też w relacjach 
umieszczanych w mediach spo-
łecznościowych.

Przemiana, jaka dokonuje się 
w człowieku podczas pielgrzym-
ki jest wręcz namacalna. Przeko-
nałem się o tym wielokrotnie roz-
mawiając z pątnikami na szlaku. 
Opowiadali oni o swoim życiu, 
o uzdrowieniach i zmianach, jakie 
zaszły w nich samych czy też ich 
bliskich. Motywy pielgrzymowa-
nia są różne. Wielu chciało pro-
sić Boga o zdrowie dla siebie lub 
kogoś z rodziny, o uwolnienie oj-
ców i mężów z alkoholizmu, o ra-
towanie małżeństwa, nawrócenie 
dzieci, o potomstwo, którego od 
dawna pragnęli, o pracę czy ła-
skę przebaczenia w relacjach z in-
nymi. Byli też tacy, którzy pod-
jęli pielgrzymkę z wdzięczności 
za łaskę kochających rodziców 
i współmałżonków, uratowania 
życia czy pomyślnego zakończe-
nia studiów. Nie brakowało rów-
nież osób, które podjęły trud pąt-
niczy, jako pokutę za własne błędy 
i grzechy lub też czynili pokutę 
w intencji bliskich, zgodnie z tym, 
do czego wzywała Maryja w swo-
ich objawieniach w Fatimie.

Choć powody były różne, 
wszystkich łączyła miłość i uf-
ność wobec Jezusa i Maryi oraz 
doświadczenie ludzkiej dobro-
ci i życzliwości, jakiej doznawa-
li na szlaku wędrówki zarówno 
od braci i sióstr pielgrzymów, jak 
i od gospodarzy goszczących pąt-
ników w swoich domach na po-
stojach i noclegach. Motywów 
do podjęcia pielgrzymowania 

jest wiele. Każdy z nas może je 
znaleźć, jeśli tylko chce przyjrzeć 
się sobie głębiej z Bożej perspek-
tywy.

W tym roku pielgrzymować 
będziemy pod hasłem: „Posłani 
w pokoju Chrystusa” Pragniemy 
pogłębić tę prawdę, że Jezus jest 
dawcą pokoju: „Pokój zostawiam 
wam, pokój mój daję wam. Nie 
tak jak daje świat, Ja wam daję. 
Niech się nie trwoży serce wasze 
ani się lęka”.

To Chrystus przez swoją 
mękę, śmierć i zmartwychwsta-
nie wlał w nasze serca nadzieję, 
że możemy przezwyciężyć wszel-
kie zło w naszym życiu i doświad-
czyć łaski pokoju. Chrystusowy 
pokój jest owocem zjednoczenia 
z Bogiem. W tej relacji bardzo 
ważną rolę odgrywa wspólnota 
ludzi wierzących, którzy jedno-
czą się na wspólnej modlitwie 
i żyją przykazaniem miłości.

Będziemy prosić przez wsta-
wiennictwo Maryi Królowej Po-
koju, aby na świecie, w naszej 
ojczyźnie i w naszych sercach pa-
nował pokój Chrystusowy.

Zachęcam, więc Was młodzi 
diecezjanie do odważnego pójścia 
na pielgrzymi szlak, nawet na kilka 
dni pielgrzymki, aby tam zgłębić 
tajemnicę waszego powołania i po-
szukać odpowiedzi na najważniej-
sze pytania nurtujące młode serca. 
Starszych proszę o dobry przykład 
dojrzałego pielgrzyma o głębokiej 
pobożności i szlachetnym czło-

wieczeństwie, które pociąga mło-
dych poszukujących swego miej-
sca w świecie i w Kościele.

Wszystkich, którzy z różnych 
względów nie mają możliwości 
pójścia na pielgrzymi szlak, za-
praszam do duchowej łączno-
ści i wsparcia pątników poprzez 
uczestnictwo w białych grupach 
przy Waszych parafiach, które 
będą w ciągu dwóch sierpnio-
wych tygodni gromadzić się na 
modlitwie apelowej, podejmując 
dzieło pielgrzymowania ducho-
wego. Patronuje im wielki piel-
grzym i wielki Polak św. Jan Paweł 
II. Niech jego wstawiennictwo 
przyniesie błogosławione owo-
ce pielgrzymiego trudu, zarów-
no tym idącym po drogach naszej 
Ojczyzny, jak i tym którzy ducho-
wo zmierzać będą na Jasną Górę.

Wszystkim pielgrzymom, do-
broczyńcom, organizatorom 38 
Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej 
na Jasną Górę z serca błogosła-
wię.

+ JANUSZ STEPNOWSKI
Wasz biskup

Łomża, dnia 7 czerwca 2022 r.
N. 476/B/2022

Podstawowe informacje dotyczące pielgrzymki:
• Piesza Pielgrzymka Łomżyńska wyrusza z Łomży 
1 sierpnia br. jako jedna grupa. Nie będzie grup 
regionalnych.
• Zapisy na pielgrzymkę odbywają się droga 
internetową poprzez stronę: 
pielgrzymkalomzynska.org
• Wszelkie informacje dotyczące pielgrzymki znajdują 
się na stronie internetowej.
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Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa, dla uczczenia Jezusa 
Chrystusa w Najświętszym Sakramen-
cie, zgromadziła rzeszę wierzących 
w Katedrze św. Michała Archanioła 
w Łomży. Mszy Świętej przewodził 
ksiądz biskup Janusz Stepnowski. 

- To dzisiejsze Święto Boże-
go Ciała  obchodzi się w różnych 
miastach, w różnych państwach 
w różny sposób. W miastach, któ-
re są położone nad morzem czy 
nad wielkim jeziorem ta proce-
sja rozgrywa się na wodzie. Lu-
dzie w łodziach towarzyszą łodzi, 
na której jest Najświętszy Sakra-
ment. My natomiast idziemy uli-
cami miasta wypraszając dla na-
szego grodu te szczególne łaski 
– mówił ks. bp Janusz  Stepnow-
ski, ordynariusz Diecezji Łom-
żyńskiej. - To święto dla kościoła 
powszechnego zostało ustano-
wione w XII wieku,  w roku 1264 
bullą pochodzącego z Francji 
Urbana IV, który papieżem był 

zaledwie 3 lata. Do ustanowienia 
tego święta przyczynił się cud, 
który wydarzył się nad jeziorem  
we włoskim miasteczku Bolsena. 
Był 1263 rok, kiedy z pielgrzym-
ką do grobu świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Rzymie wyruszył 
kapłan Piotr z Pragi. Na skutek 
szerzącej się herezji, podważają-
cej realną obecność Chrystusa 
w Najświętszym Sakramencie, 
on także zwątpił w tę tajemnicę. 
Chciał modlić się o odzyskanie 
głębokiej wiary. Pielgrzymując 
znanym pątniczym szlakiem  Via 
Francigena, zatrzymał się w Bo-
lsenie. Nad ranem, przed wyru-
szeniem w dalszą drogę popro-
sił o zgodę na odprawienie mszy 
przy grobie Św. Krystyny. Kiedy 
kapłan przystąpił do konsekra-
cji, z przerażeniem spostrzegł, 
że hostia zamieniła się w skrwa-
wione ciało. Najświętsza Krew 
przesączyła się przez jego palce 
i spłynęła na białe płótno korpo-

rału. ołtarz i kamienną posadz-
kę kościoła. Hostia, którą Piotr 
z Pragi nadal trzymał w dłoni, 
zachowała postać białego chle-
ba. Ksiądz zawinął ją w korpo-
rał, włożył do kielicha i chciał po-
wrócić do zakrystii. Wtem kilka 
kropel krwi upadło na posadz-
kę. Piotr z Pragi zadrżał, krzyknął 
i stracił przytomność. Świadko-
wie cudu stłoczyli się wokół oł-

tarza, podziwiając pozostawio-
ny na nim korporał z 27 śladami 
krwi Chrystusa, tworzącymi na 
nim podobiznę Ukrzyżowane-
go. Natychmiast powiadomio-
no przebywającego ówcześnie 
w  Orvieto  papieża Urbana IV, 
który ogłosił, iż miał miejsce cud 
eucharystyczny, a skrwawiony 
korporał przeniesiono w uroczy-
stej procesji do Orvieto, gdzie 

z czasem wybudowano monu-
mentalną katedrę z Kaplicą Kor-
porału – tłumaczył ks. bp Janusz  
Stepnowski, ordynariusz diecezji 
łomżyńskiej.

Po liturgii słowa kilkuset 
mieszkańców naszego miasta 
wraz ze wspólnotą Kościoła wy-
ruszyło w procesji eucharystycz-
nej, kierującej się do czterech oł-
tarzy. 

Uroczystość 
Bożego Ciała

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info
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3wydarzy się

Już w najbliższy czwartek rozpoczyna 
się dwudniowe święto najmniejszej 
uliczki miasta Łomży – Farnej. Będzie 
to prawdziwy kulturalny rarytas. 

Kulturalne święto ulicy Far-
nej rozpocznie się 23 czerwca 
(czwartek) już o godzinie 17:00. 
Tego dnia zaplanowano recita-
le wokalistów Studia eMDeK 
z MDK-DŚT, warsztaty projek-
towania kapeluszy dla dzieci za-
tytułowane ,,Kapelusze Pani 
Hani, pokaz tworzenia cerami-
ki prowadzony przez Pracownię 
Pana Twardowskiego, grę ulicz-
ną dla dzieci ,,Nasza Pani Hania”, 
wspólne śpiewanie piosenki ,,My 
z Łomży”, pokaz slajdów ,,Daw-
na Łomża w Fotografii” - podróż 
sentymentalna oraz recital piani-
styczny do pokazu slajdów ,,Po-
wróćmy jak za dawnych lat”.  

Natomiast 24 czerwca (pią-
tek) Kulturalna Farna zaprasza 
także od godziny 17:00 na ,,Łom-
żyński Quest z LOT” - konkurs 
familijny wiedzy o Łomży, recital 
wokalistów Studia eMDeK z MD-
K-DŚT, pokaz tworzenia cerami-
ki prowadzony przez Pracownię 
Pana Twardowskiego, podsumo-
wanie konkursu fotograficznego 
,,Łomża Moja Mała Ojczyzna”, 

konkurs wiedzy o Łomży dla 
dzieci, pokaz plastyczny ,,Kursu 
Estetyki i Kreatywności” prowa-
dzony przez Ivayle Zivkową-Ro-

szak oraz koncert Juli Kuzyki & 
Łukasza Bojaczuka. 

Tego dnia zaplanowano także 
otwarcie wystawy środowiskowej 

łomżyńskich plastyków i foto-
grafów. W Galerii Restauracji na 
Farnej pojawią się prace m.in. Te-
resy Adamowskiej, Anny Bureś, 

Romana Borawskiego, Zbignie-
wa Ciborowskiego, Anny Wybra-
nowskiej-Filipkowskiej, Artura 
Filipkowskiego, Grzegorza Gwiz-
dona, Marka Maliszewskiego, 
Mieczysława Mazura, Przemysła-
wa Karwowskiego, czy Henryka 
Osickiego. Otwarcie wystawy od-
będzie się o godzinie 19:30. 

To jednak nie koniec praw-
dziwych kulturalnych rarytasów. 
Już o godzinie 20:30 ulicę Far-
ną wypełnią solidne brzmienia. 
A wszystko za sprawą koncertu 
,,Nie tylko Rock & Roll” Magdy 
Sinoff z zespołem . 
MAGDA SINOFF – śpiew
PRZEMYSŁAW ZALEWSKI – 
instrumenty klawiszowe
PRZEMYSŁAW KAMIŃSKI – 
gitary
ARTUR PAWELCZYK – gitary 
basowe
TOMASZ SWAJDA – perkusja
Sekcja wokalna ;
JULIA KUZYKA
ALEKSANDRA RASZCZYK
JULIA BORKOWSKA
ŁUKASZ BOJACZUK

Zachęcamy, by 23 i 24 czerw-
ca wybrać się na Łomżyńską Sta-
rówkę, by cieszyć się Kultural-
nym Świętem Ulicy Farnej. 

Kopciuszkowo 
znaczy zdrowo

Każdy dobrze zna słynną baśń Ander-
sena o skromnej dziewczynie i jej pięknym 
marzeniu, o okrutnej macosze i bezlitosnych 
siostrach. Realizacja najmłodszej grupy te-
atralnej MDK-DST  to współczesna wersja 
klasycznego "Kopciuszka" przedstawiona 
w zabawny i lekki sposób. Całość dodatkowo 
wzbogacona została o przesłanie, zachęcające 
najmłodszych do zdrowego stylu życia.

Premierowy spektakl „Kopciuszkowo, 
znaczy zdrowo” w wykonaniu najmłodszej 
grupy teatralnej MDK-DST w reżyserii opie-
kunki grupy Darii Głowackiej odbędzie się 
już 22 czerwca o godzinie 17:00.

Autor tekstu i muzyki: Tomasz Bieliński

Reżyseria: Daria Głowacka - instruktor 
grupy

Występują:
Maja Filipkowska
Julia Kwiatkowska 
Maja Kania
Piotr Kruszewski
Weronika Mroczkowska
Bronisława Mścichowska
Jadwiga Mścichowska
Franciszek Mścichowski
Pola Obiedzińska
Natalia Ostrowska
Zofia Samełko
Data premiery: 22 czerwca 2022 | godz. 

17.00. Wstęp wolny !
Spektakl zrealizowany został w ramach 

warsztatów teatralnych dla dzieci, organizo-
wanych przez MDK DŚT w Łomży.
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Muzyczne 
zakończenie 
Dni Łomży 

Sobotnia impreza na muszli koncer-
towej przy ul. Zjazd zakończyła tego-
roczne obchody Dni Łomży. Na scenie 
zobaczyliśmy łomżyńskich artystów 
młodego pokolenia, jak również gru-
py muzyczne goszczące na polskich 
i światowych listach przebojów.

Wydarzenie rozpoczęło się 
od występu zwycięzców zorga-
nizowanego przez MDK-DŚT 
konkursu "Scena jest nasza!". 
Przed własną publicznością za-
prezentowała się także łomżyń-

ska popowo-rockowa formacja 
Leczsami. Usłyszeliśmy rów-
nież uczestniczkę ubiegłorocz-
nej, 12. edycji programu tele-
wizyjnego The Voice of Poland 
- Julitę Kaczyńską. To-
warzyszyli jej tegoroczni 
stypendyści artystyczni 
Marszałka Wojewódz-
twa Podlaskiego: kom-
pozytor i wykonawca 
Marcin Fabiszewski oraz 
autor tekstów i wokali-
sta Przemysław Piotrow-
ski. Przed łomżyńską 
publicznością wystąpi-
ła także powstała dwa-
dzieścia lat temu polska 
grupa muzyczna Fisz 

Emade Tworzywo bra-
ci Bartosza i Piotra Wa-
glewskich.

Gwiazdą wieczoru był 
Shanguy, tworzący mu-
zykę z gatunku pop i ho-
use. Na ten występ szcze-
gólnie czekało młodsze 
pokolenie łomżyniaków. 
Utwory francusko – wło-

skiego zespołu na youtube mają 
po kilkanaście milionów wyświe-
tleń, zaś piosenka „La Louze” 
była najczęściej granym utworem 
w polskich radiach w 2018 roku.

W trakcie imprezy prowadzo-
na była zbiórka na rzecz chorego 
na SMA2 Filipka Nowackiego. 

Sponsorem głównym wyda-
rzenia był Browar Łomża.

Jednym z elementów obchodów Dni 
Łomży był Jarmark średniowieczny 
„Zasmakuj w Łomży”. Wydarzenie 
odbyło się w piątkowe popołudnie 
w Parku Jana Pawła II – Papieża Piel-
grzyma i było organizowane wspólnie 
z Gminą Piątnica w ramach projektu 
pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję 
i pracuję, realizowanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego 2014-2021.

Na zwiedzających czekały 
kramy rzemiosł dawnych: meta-
lurgiczny, tkacki, garncarski i ob-
róbki drewna. Niemałą atrakcję 
stanowiły również propozycje 
przygotowane dla dzieci. Były to 
skryptorium, czyli dawny pulpit 

do pisania i czytania, piaskownica 
archeologiczna oraz namiot edu-
kacyjny. Wszystkie stoiska nawią-
zywały do czasów historycznych. 
Nie zabrakło także stanowiska 
gastronomicznego wystylizowa-
nego na średniowieczną kuchnię, 
gdzie każdy mógł degustować 
potrawy z minionego okresu.

Średniowieczny jarmark zagościł w parku Papieża Pielgrzyma

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info

Shanguy

Marcin Fabiszewski, 
Julita Kaczyńska 

i Przemysław Piotrowski

 Fisz Emade Tworzywo
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Pozdrawiam całą społeczność Łomży, 
dziękuję za przyjęcie w tym przepięknym 
mieście, które położone jest nad przepięk-
ną rzeką Narew - dodał Giovanni Giusep-
pe Leoni. Na zakończenie swojego wy-
stąpienia powiedział: - Viva Łomża, Viva 
Italia Viva Europa.

Łomża ma piękny charakter. Łączy

Wśród obecnych na sali konferencyj-
nej byli również przedstawiciele rejonu so-
lecznickiego na Litwie. Z miastem Łomża 
związani są od 30 lat. W swoim rejonie są 
mniejszością litewską, bo 80 proc. miesz-
kańców stanowią Polacy. 

- Z Polską współpracujemy od zawsze, 
staramy się, aby te relacje były jak najlep-
sze, dlatego też mamy partnerów na tere-
nie całej Rzeczypospolitej - mówił Zdzi-
sław Palewicz, mer rejonu solecznickiego 
na Litwie. - Dokądkolwiek byśmy się nie 
udali, musimy przejechać przez Łomżę, 
z którą jesteśmy związani od lat. Nasza 

kilkudziesięcioletnia współpraca, zarów-
no z samorządem miasta, i innymi orga-
nizacjami, takimi jak łomżyński oddział 
Wspólnoty Polskiej, jest jak dobre małżeń-
stwo, a jej fundamentem jest życzliwość 
i solidarność - podsumował Zdzisław Pa-
lewicz. Dziękując za współpracę ze Stowa-
rzyszeniem Wspólnota Polska i jej preze-
sem Hanką Gałązką dodał, że Łomża ma 
piękny charakter, bo ona łączy. 

Szczególne znaczenie miała wizyta 
przedstawicieli Ukrainy. Oprócz gratu-
lacji z okazji 604. rocznicy nadania praw 
miejskich Łomży przedstawiciele Koło-
myi i Borysławia serdecznie dziękowali 
za pomoc jaką mieszkańcy Łomży okazali 
Ukrainie. Gdy zaczęła się wojna, pierwsze 
wsparcie jakie trafiło do Kołomyji, pocho-
dziło z Polski, z Łomży. W tym roku dele-
gacja z Kołomyji była mniejsza niż zazwy-
czaj, bo dwoje zastępców mera przebywa 
na froncie. 

- W imieniu władz i mieszkańców Ko-
łomyi pragnę serdecznie podziękować za 

pomoc jaką otrzymaliśmy - ze wzrusze-
niem powiedział zastępca mera Kołomyi 
Mykhailo Kachanskyi.

Natomiast mer Borysławia położo-
nego w obwodzie lwowskim przekazał 
na ręce prezydenta Łomży złączone flagi 
Ukrainy i Polski z odciśniętymi dziecięcy-
mi dłońmi. W ten sposób delegacja chcia-
ła podziękować za okazaną pomoc. Pre-
zydent otrzymał także koszulkę obrońcy 
Ukrainy. 

- Bardzo chcieliśmy przyjechać do 
Łomży, aby podziękować za otrzymaną 
pomoc. Teraz, gdy świętujecie dni swoje-
go miasta i gdy przybyli do was przyjacie-
le z wielu europejskich krajów, uznaliśmy, 
że jest to najlepszy moment - mówił Ihor 
Javorskyi, mer Borysławia w obwodzie 
lwowskim na Ukrainie.

Po raz pierwszy oprócz włoskiej  de-
legacji przyjechali do Łomży przedsta-
wiciele bułgarskiej Trjawny, znanej nie 
tylko z zabytkowej architektury, ale rów-
nież z najstarszej bułgarskiej szkoły rzeźby 
w drewnie. Pozdrowienia od mieszkańców 
bułgarskiego Kazanłyka przekazała jego 
burmistrz Galina Stoyanova. 

- Tydzień temu zakończyliśmy Festi-
wal Róż i próbujemy przywieźć Wam cu-
downy zapach naszych róż – mówiła Ga-
lina Stoyanova, burmistrz Kazanłykuw 
środkowej Bułgarii.

W Kaznałyku, 62-tysięcznym mieście 
leżącym w centralnej Bułgarii, odbywa się 
znany w całej Europie i nie tylko Festiwal 
Róż. Być może dzięki partnerstwu Łomża 
będzie polskim miastem róż. 

Owocem bezpośrednich spotkań 
z międzynarodowymi partnerami sta-
ły się plany wspólnej realizacji projektów 

zarówno w wymiarze społecznym, jak 
i gospodarczym. Potwierdził to obecny 
na spotkaniu Dariusz Budrowski, prezes 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości (PARP), który zapewniał, że takie 
spotkania budują potencjał, współpracę, 
a także aktywność samorządu. PARP po-
siada środki z nowej perspektywy finanso-
wej. To blisko 6 miliardów Euro przezna-
czonych na współpracę i rozwój polskich 
przedsiębiorców. 

- Ważne jest, by pomysły, które powsta-
ją na takich spotkaniach jak dzisiaj, nawet 
w wymiarze międzynarodowym przeku-
wały się na konkretne projekty i nowe in-
westycje, które PARP będzie mógł finan-
sować - powiedział Dariusz Budrowski, 
prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości

Podczas spotkania z delegacjami miast 
partnerskich obecna była także dr Iwona 
Wieczorek, dyrektor Narodowego Insty-
tutu Samorządu Terytorialnego, z którym 
Urząd Miejski w Łomży współpracuje. In-
stytut zajmuje się stymulowaniem zrów-
noważonego i innowacyjnego rozwo-
ju jednostek samorządu terytorialnego 
w Polsce oraz diagnozą, analizą i rekomen-
dowaniem kierunków zmian w zakresie lo-
kalnych polityk szczegółowych. 

Delegaci miast partnerskich Łomży 
spotkali się także na łomżyńskich Bulwa-
rach. Na drogowskazie z nazwami miast 
partnerskich odsłonięto nową tablicę po-
święconą Kazanłykowi. W uroczystości 
wzięła udział delegacja z bułgarskiego sa-
morządu na czele z burmistrz Galiną Stoy-
anovą. Teraz Bułgarzy będą mieli swoją 
tablicę na drogowskazie znajdującym się 
na terenie bulwarów nad Narwią. W linii 
prostej z Łomży do Kazanłyka jest 1200 
kilometrów. Partnerska umowa z tym 
miastem podpisana została trzy lata temu. 
Uroczyście odsłonięty drogowskaz to 
symboliczne potwierdzenie dobrych sto-
sunków z tym bułgarskim miastem. 

Viva Łomża! Delegacje miast 
partnerskich podczas dni miasta



Słynęła z pięknych kapeluszy i ,,niewyparzo-
nego języka” w monologach scenicznych. Była 
aktorką  teatralną i filmową, ale przede wszyst-
kim gwiazdą estrady, niezapomnianą Dziunią 
Pietrusińską w radiowym “Podwieczorku przy 
mikrofonie”. Na zewnątrz – kolorowa, głośna, 
energiczna gaduła, wewnątrz refleksyjna, wraż-
liwa, szukająca spokoju i wyciszenia. Hanka 
Bielicka. Niezwykle silnie związana z Łomżą. 
O dziewczynie, której w życiu wszystkiego było 
mało opowiedzieć postanowiła Katarzyna Dro-
ga - pisarka, dziennikarka, redaktorka, która od 
lat tworzy literackie portrety nietuzinkowych 
kobiet. Autorka książki ,,Dziunia, ale Dama” 
powieść o Hance Bielickiej przyjęła zaproszenie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży i w Hali 
Kultury, w ramach 604. rocznicy nadania praw 
miejskich Łomży spotkała się z czytelniczkami 
i czytelnikami. 

- Łomża to szczególne miejsce w ży-
ciu Hanki Bielickiej i szczególne miejsce 
w mojej książce. Przyznam szczerze, że 
mam tremę występując przed Łomżynia-
kami i opowiadając o Hance dlatego, że 
podejrzewam, że sporo osób stąd mogło-
by mi o niej opowiedzieć – mówiła z lek-
ką nieśmiałością Katarzyna Droga, autorka 
książki ,,Dziunia, ale Dama”. - Nieśmiałość 
ta wynika z myśli, że być może powinnam 
być Łomżynianką, aby napisać o Hance 

Bielickiej. Nie mniej jednak ośmieliłam się 
to zrobić. Właściwie to jestem stąd. Uro-
dziłam się w Zambrowie. Zawsze jest ten 
cień wątpliwości czy bohaterka, która jest 
już nieobecna wśród nas chciałaby tak wła-
śnie się pokazać, ale pisząc mam pewne 
znaki i przeczucia, i mam wrażenie, że Pani 
Hania powiedziałaby: Pisz kochanieńka, 
pisz! Dobrze, to robisz - przyznawała pi-
sarka.

Jak podkreśla Katarzyna Droga przy 
pracy nad książką najciekawsze było od-
krywanie nie estradowej, a kobiecej strony 
Hanki Bielickiej. 

- My pamiętamy Hankę Bielicką jako 
tę damę w kapeluszu, Dziunię Pietrusiń-
ską z radiowego ,,Podwieczorku przy mi-
krofonie” albo kobietę pełną śmiechu 
i energii. Natomiast ona w głębi duszy 
była również kobietą bardzo refleksyjną, 
zdyscyplinowaną, poważną. Zupełnie inną 
Hanką. I to mnie bardzo zafascynowąło. 
Z resztą ten wątek kobiecy w życiu Han-
ki jest niezwykle ciekawy, bo składa się na 
niego małżeństwo najpierw z Jerzym Du-
szyński, oparte raczej na przyjaźni, miłość, 
niestety niespełniona z innym mężczyzną, 
kwestie związane z modą, potrzebą dbania 
o siebie czy solidarności z innymi kobieta-
mi. Największym sekretem chyba właśnie 

było to, że ten kapelusz skrywał zupełnie 
inną osobę, niż tą którą znamy – zdradzała 
Katarzyna Droga.

Jak przyznaje autorka powieści ,,Dziu-
nia, ale Dama”, życie Hanki Bielickiej było 
nieustannym dokonywanie wyborów. 

- Wybory te bardzo wpływały na dalszy 
ciąg biografii, a niekiedy nawet decydowa-
ły o życiu bądź śmierci. Decyzja związana 
z wyborem szkoły teatralnej w tajemnicy 
przed ojcem, wyjazdu w roku 1939 do Wil-
na, a nie na roczne stypendium do Francji, 
co być może pozwala uniknąć losów rodzi-
ny Hanki Bielickiej, wywiezionej w głąb 
Rosji, a później chyba ta najważniejsza de-
cyzja, opuszczenie Teatru Współczesnego 
i przejście do ,,Syreny” i oddanie się cał-
kowite estradzie, pójście za głosem serca 

i energii - tłumaczyła Katarzyna Droga, 
autorka powieści ,,Dziunia, ale Dama”.

Jak bliska jest Hanka Bielicka łomży-
niakom świadczy fakt, iż spotkanie za-
kończyło się żywą dyskusją i dzieleniem 
się własnymi wspomnieniami. Spotkanie 
autorskie to nie jedyna możliwość spotka-
nia autorki powieści ,,Dziunia, ale Dama”. 
Katarzyna Droga pojawi się w Łomży już 
30 czerwca. Wszystko za sprawą warszta-
tów genealogicznych realizowanych przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Mu-
zeum Północno-Mazowieckie w Łomży. 
Chęć udziało w warsztatach należy zgło-
sić w Muzeum Północno-Mazowieckim 
w Łomży. 
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Relacja ze spotkania autorskiego  
w Telewizji Narew i na www.narew.info

Bułgarskim akcentem uczciło Centrum Ak-
tywności Turystycznej i Kulturalnej "Domek 
Pastora" tegoroczne Dni Łomży. W obecno-
ści przedstawicieli zagranicznych delega-
cji miast partnerskich uroczyście otwarto 
wystawę malarstwa Ivayly Żivkovej z serii 
,,Małe Opowieści – Nowe Inspiracje”. Werni-
saż nawiązuje do wojny na Ukrainie.

Urodzona w bułgarskiej stolicy – 
Sofii, artystka, plastyk z wykształcenia, 
ostatnie ćwierćwiecze związała z Łom-
żą. Od zaprezentowania swojej pierw-
szej samodzielnej wystawy malarstwa 
i tkaniny artystycznej w 1999 r. w "Ga-
lerii Serdika" przy Bułgarskim Instytu-
cie Kultury, Ivayla Żivkova stale rozwija 
swoją pasję stając się jedną z najbardziej 
wyrazistych osobowości łomżyńskiego 
środowiska artystycznego.

- Cieszy mnie, że dziś większość 
moich gości przyjechało z Bułga-
rii skąd są moje korzenie. Mamie za-
wdzięczam to, że stworzyła mnie jako 
artystkę i która, choć zmarła w Bułga-
rii, jest pochowana w Łomży, bo czuła, 
że to tutaj znajdę swoje miejsce na zie-
mi – mówiła artystka.

Obrazów na wystawie jest kilkana-
ście, nawiązują do wojny na Ukrainie. 
Głównym jej bohaterem jest człowiek, 
który przechodzi z jednej rzeczywisto-
ści w drugą, szukając przy tym balansu.

- Ta wystawa jest dedykowana 
sytuacji na świecie, z jaką mamy do 
czynienia od kilku miesięcy. Mam 
nadzieję, że użyte w niej kolory będą 
mogły nas prowadzić ku lepszemu, 
ku pięknu i abyśmy mogli te piękno 
tworzyć. Czasami życie może być 
szare, a czasami bardzo kolorowe i te 
kontrasty mamy okazję widzieć. To 
właśnie chciałam przedstawić w swo-
ich obrazach, z optymizmem, że ten 
kolor nadziei się pojawi – przekazała 
Żivkova.

Wśród zaproszonych gości, 
oprócz przedstawicieli władz sa-
morządowych i delegacji zaprzyjaź-
nionych miast partnerskich, udział 
w otwarciu wystawy wzięli reprezen-
tanci Ambasady Republiki Bułgarii 
w Polsce oraz Bułgarskiego Instytu-
tu Kultury.

Wystawa komponuje się w cykl im-
prez realizowanych w "Domku Pasto-
ra" od 2018 roku prezentujących sztu-
kę i kulturę bułgarską. 

Najnowsze obrazy z serii ,,Małe 
Opowieści – Nowe Inspiracje” można 
oglądać do końca lipca. 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z KATARZYNĄ DROGĄ W ŁOMŻY 

Dziunia, ale Dama. 
Powieść o Hance 

Bielickiej

Wystawa malarstwa Ivayly Żivkovej

Relacja z otwarcia wystawi Ivayly Żivkovej  
w magazynie kulturalnym Telewizji Narew
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Od początku organizatorem 
Dni jest Regionalny Ośrodek 
Kultury w Łomży. Tym razem 
jednak wspólnie z  marszałkow-
skim Muzeum - Skansenem Kur-
piowskim im. Adama Chętnika. 
Dlatego honory współgospoda-
rzy pełnili dyrektorzy obu placó-
wek Jarosław Cholewicki i Juliusz 
Jakimowicz.     

- To, co dobre kontynuujemy, 
wprowadzamy nowe elementy. 
Skansen to przepiękne miejsce 
w historii całej kultury narodo-
wej. Kilka dni temu gościliśmy 
przedstawicieli miast zaprzyjaź-
nionych z Łomżą, m. in. z Włoch 
czy Ukrainy. Byli zachwyceni 
pięknem tego miejsca. Już teraz 
zapraszam 21 sierpnia na Nie-
dzielę na Świętego Rocha - mó-
wił Juliusz Jakimowicz.

Jarosław Cholewicki podkre-
ślił, że po raz pierwszy w całej 
tradycji ODKK, scena stanęła 
w pobliżu zabytkowego młyna 
wodnego, a zaledwie kilka razy 
uczestnicy wydarzenia gościli 
wewnątrz skansenu, a nie na sta-
łej scenie nad Narwią tuż za ogro-
dzeniem obiektu.    

- Po dwóch latach pande-
micznej przerwy wróciliśmy 
do tradycyjnego spotkania ar-
tystów i widzów. Jest ponad 50 
zespołów, muzyków, śpiewa-
ków, gawędziarzy z trzech wo-
jewództw. Większość we wspa-
niałych kurpiowskich strojach, 
które - choć to może nie wygląda 
- dobrze chronią przed upałem  - 
poinformował Jarosław Chole-
wicki.  Jak dodał, organizatorzy 
zaprosili do poprowadzenia za-
jęć warsztatowych przedstawi-
cieli unikalnych zawodów. Była 
tkaczka, kowal, wycinankarka 
i specjalista gry na harmonii pe-
dałowej. Wokół rozstawiły się 
stoiska z regionalnymi smako-
łykami (m. in. z piwem jałow-
cowym i kwasem chlebowym), 
wyrobami rękodzieła.

Na scenie otwarcia konkur-
sowych prezentacji dokonali 

wraz z Jarosławem Cholewickim 
i Juliuszem Jakimowiczem wice-
marszałek Marek Olbryś, staro-
sta łomżyński Lech Marek Sza-
błowski, burmistrz Nowogrodu 
Grzegorz Palka w towarzystwie 
przewodniczącego rady Daniela 
Cwaliny oraz wójt Zbójnej Elż-
biety Parzych.

- Na kilkanaście godzin za-
mieniamy to miejsce w stolicę 
kultury kurpiowskiej - powie-
dział starosta Lech Marek Sza-
błowski. - Nie tylko kurpiowskiej, 
ale narodowej. Kurpiowszczyzna 
to jedno z najbardziej wyrazi-
stych zjawisk kulturowych - do-
dała wójt Elżbieta Parzych, Kur-
pianka. 

Wiele ciepłych słów podczas 
otwarcia  usłyszał wicemarszałek 
Marek Olbryś, który dołożył sta-
rań, by Skansen Kurpiowski stał 
się instytucją województwa pod-
laskiego.   

A potem już przez wiele go-
dzin na scenie kolejno swoje ta-
lenty prezentowali uczestnicy 

konkursu XXIX Ogólnopolskich 
Dni Kultury Kurpiowskiej. Wi-
dowisko przeplatane było wystę-
pami zespołów towarzyszących 
m . in. Skiela Kapela.  

- Dziadek miałby ogromną sa-
tysfakcję, a naszym zadaniem na 
przyszłość jest, aby tu było tego 
dnia jeszcze większe kurpiowskie 
zgromadzenie - powiedział Jacek 
Chętnik.

Jury w składzie:
1. dr hab. Piotr Dahlig – przewod-
niczący, etnomuzykolog, prof. zwy-
czajny Uniwersytetu Warszawskiego
2. Anna Borucka-Szotkowska – czło-
nek jury, muzykolog, dziennikarka 
Polskiego Radia
4. Teresa Pardo – członek jury, folk-
lorystka, specjalista ds. folkloru kur-
piowskiego
postanowiło przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia:
W kategorii konkursowej wykony-
wania utworów tradycyjnych:
zespoły śpiewacze – grupa dorosłych
I nagroda - Zespół Regionalny 
Myszyniec
I nagroda - Kobiecy Zespół 
Śpiewaczy ze Zbójnej
I nagroda - Kurpiowszczyzna Senior
II nagroda - Męski Zespół Śpiewaczy 
ze Zbójnej
II nagroda - Kobiecy Zespół 
Śpiewaczy z Nowogrodu
II nagroda – Zespół Seniorzy 
Kurpiowszczyzna II
III nagroda - Warmińska Kuźnia
III nagroda - Zespół Folklorystyczny 
Kurpiowszczyzna Grupa Kobiet
III nagroda - Kobiecy Zespół 
Śpiewaczy z Kuzi
Wyróżnienie – Zespół Wrzos
zespoły śpiewacze – grupa dziecięco – 
młodzieżowa:

I nagroda – nie przyznano
II nagroda - Dziewczęcy Zespół 
Śpiewaczy z Turośli
II nagroda - Poziomecki z Wykrotu
II nagroda - Kurpie Białe 
z Golądkowa
III nagroda – nie przyznano
Kapele
I nagroda - Kapela Grzesia
I nagroda - Kapela Kurpiowska 
Ryszarda Maniurskiego
II nagroda - Miód na Serce
III nagroda – Kapela Łysozianie
III nagroda - Kurpiowska Kapela 
Rodzinna Bałdygów
Soliści instrumentaliści - grupa 
dorosłych:
I nagroda - Ryszard Maniurski
I nagroda - Dawid Sutkowski
II nagroda - Paweł Dąbkowski
II nagroda - Mateusz Dziczek
III nagroda - Mariusz Jedwabnik
Soliści instrumentaliści - grupa dzieci 
i młodzież:
I nagroda - Wiktoria Julia Zielińska – 
harmonia pedałowa
II nagroda - Diana Stęcel

III nagroda - Natalia Zadroga
III nagroda - Kornelia Bielska
III nagroda - Aurelia Kulas
Soliści śpiewacy – grupa dorosłych:
I nagroda - Elżbieta Kasznia
I nagroda - Stanisław Archacki
II nagroda - Eugenia Kuliś
II nagroda - Hanna Ksepka
II nagroda - Henryk Kulesza
III nagroda - Ryszard Borzymowski
III nagroda - Michalina Dąbkowska
III nagroda - Weronika Zyśk
Soliści śpiewacy – grupa dzieci 
i młodzież:
I nagroda - Amelia Kobus
II nagroda – nie przyznano
III nagroda – nie przyznano
Gawędziarze – grupa dorosłych:
I nagroda – nie przyznano
II nagroda - Władysław Gwiazda
III nagroda – nie przyznano
Wyróżnienie - Anna Rybińska
Gawędziarze – grupa dziecięco – 
młodzieżowa:
I Nagroda - Bartosz Wawrzyniak
II nagroda - Zosia Samełko
III nagroda - Urszula Filipkowska
III nagroda - Piotr Gołaś
III nagroda - Kinga Sendrowska
Kategoria pary taneczne:
I nagroda - nie przyznano
II nagroda - Bożena Żywica i Mariusz 
Jedwabnik (para taneczna)
II nagroda - Mariusz Pliszka 
i Angelika Więcek (para taneczna)
III nagroda – nie przyznano
Kategoria w nawiązaniu do folkloru 
kurpiowskiego:
I nagroda - Agnieszka Zielewicz (lira 
korbowa)
I nagroda - Dziewczęca Grupa 
Studia Wokalnego ROK
II nagroda – nie przyznano
III nagroda - nie przyznano
Kategoria zespoły taneczne – pieśni 
i tańca
I nagroda - Zespół Pieśni i Tańca 
Kurpie z Rozóg
I nagroda - Zespół Folklorystyczny 
Kurpiowszczyzna Grupa Taneczna
II nagroda - Kurpie Białe z Dąbrowy
III nagroda - Regionalny Zespół 
Ludowy Karniewiacy

Nowogród. Wielkie święto kultury kurpiowskiej 

Relacja w Telewizji Narew i na www.narew.info
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Hala sportowa Szkoły Podstawowej 
w Rutkach Kossakach zapełniła się 
parlamentarzystami, samorządow-
cami i mieszkańcami nie tylko gminy 
Rutki czy powiatu zambrowskiego. To 
spotkanie z premierem Mateuszem 
Morawieckim, który w  ramach akcji 
„Porozmawiajmy o Polsce” odwiedza 
Polaków w całym kraju. – Chciałbym, 
żeby cała Polska miała taki gen wspól-
noty, jaki wy macie. Bardzo wam za to 
dziękuję – zaczął swoje wystąpienie 
Mateusz Morawiecki.

Gospodarzem spotkania 
w Rutkach Kossakach był Artur 
Kosicki, marszałek województwa 
podlaskiego, który powiedział, 
że każda taka wizyta jest okazją 
do podziękowania za ogromny 
wkład obecnego rządu w rozwój 
Polski lokalnej, a szczególnie jej 
wschodniej części. 

Rozmowy o Polsce i spotka-
nie z szefem polskiego rządu to 
doskonała okazja by rozmawiać 
o potrzebach mieszkańców wo-

jewództwa podlaskiego.  Spotka-
nia w takich miejscowościach jak 
Rutki w powiecie zambrowskim 
to dobry moment do rozmów 
przede wszystkim o przyszłości, 
ale też podsumowania dotych-
czasowych działań polskiego rzą-
du. 

Premier Morawicki mówił, 
że jednym z priorytetów kiero-
wanej przez niego Rady Mini-
strów jest wspieranie rolnictwa 
i wsi. Zapowiedział też odbudo-

wę polskiego przetwórstwa rol-
nego. Obecni na spotkaniu mieli 
okazję by zadać pytanie szefowi 
rządu, jedno z nich dotyczyło 
emerytur. 

Nie zabrakło pytań o obec-
ną cenę węgla i prośby o rozwią-
zania, które pomogą przetrwać 
uboższym rodzinom kryzys 
związany z cenami opału.

Na spotkaniu pojawili się 
również rodzice Przemysława 
Gosiewskiego. Jadwiga i Jan dzię-
kowali premierowi rządu za wi-
zytę w gminie Rutki.

Wójt gminy Wizna prosił pre-
miera Morawieckiego o wsparcie 
terenów tzw. Bagnowizny

Potrzeby osób z niepełno-
sprawnościami poruszył w roz-
mowie z premierem Tomasz Pie-
siecki z Białegostoku, któremu 
dzięki zaangażowaniu obywate-
li, instytucji publicznych i parla-
mentarzystów udało się popra-
wić błędy systemowe w ustawie 
o szczególnych uprawnieniach 
osób poszkodowanych. 

Jak mówił do zebranych pre-
mier Morawiecki, ten rząd nie 
dzieli Polski na Polskę A i Pol-
skę B. 

- Rząd rozumie, że chcemy 
się rozwijać, że chcemy doga-

niać bardziej rozwinięte regio-
ny kraju. I dzięki wsparciu rzą-
dowemu to się dzieje - za taką 
pomoc i wsparcie z budżetu 
państwa, które w ostatnich la-
tach otrzymała gmina Rutki, 
dziękował jej wójt Dariusz Mo-
dzelewski.

W spotkaniu z Mateuszem 
Morawieckim na Ziemi Łom-
żyńskiej udział wzięli także: 
wicemarszałkowie wojewódz-
twa podlaskiego: Marek Olbryś 
i Sebastian Łukaszewicz oraz 
Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Edukacji i Nauki Dariusz 
Piontkowski, Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów Adam Andruszkiewicz, 
Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Lech Antoni Kołakowski, a tak-
że parlamentarzyści: Kazimierz 
Gwiazdowski, Jarosław Zieliń-
ski, Mieczysław Baszko, Mariusz 
Gromko i Marek Komorowski 
oraz wojewoda podlaski Bohdan 
Paszkowski, a także samorzą-
dowcy z całego regionu. Regio-
nalnym akcentem uroczystości 
było spotkanie z młodzieżą z ze-
społu Kurpie Zielone z Białego-
stoku oraz Kurpiowska Kapelą 
z gminy Łomża.

Wymiana handlowa po brexicie, pro-
mocja polskich produktów czy eks-
pansja międzynarodowa. To tematy 
serii spotkań, jakie odbyli przedsię-
biorcy z województwa podlaskiego 
w dniach 14-16 czerwca w ramach 
projektu promocji gospodarczej „Pod-
laskie – naturalna droga rozwoju”. 
Misji przewodził wicemarszałek Ma-
rek Olbryś.

Przedstawiciele urzędu mar-
szałkowskiego i podlascy przed-
siębiorcy spotkali się w Ambasa-
dzie RP w Londynie z zastępcą 
ambasadora Agnieszką Kowal-
ską. Głównym tematem spotka-
nia była polsko - brytyjska wy-
miana handlowa po brexicie oraz 
związane z tym szanse i zagroże-
nia dla firm z województwa pod-
laskiego.

Podlaskie Seminarium Bizne-
sowe

W kolejnym dniu pobytu 
w stolicy Wielkiej Brytanii od-
było się Podlaskie Seminarium 
Biznesowe, którego partnerem 
było Zagraniczne Biuro Handlo-
we Polskiej Agencji Inwestycji 
i Handlu (PAIH) w Londynie. 
Seminarium otworzyli wicemar-
szałek Marek Olbryś i szef biura 
handlowego PAIH Rafał Owcza-
rek, a poprowadził je dyrektor 
Biura Obsługi Inwestorów i Pro-
mocji Gospodarczej Mariusz Dą-
browski.

– Sytuacja geopolityczna 
w Europie Wschodniej spowo-
dowała, że regiony takie jak Pod-
laskie muszą zintensyfikować 
swoje działania w zachodniej 
części kontynentu. Z kolei Eu-
ropa Zachodnia może odczuwać 
problemy na rynku żywności 
i surowców z powodu toczącej się 
wojny w Ukrainie. Oba te czynni-

ki zbliżyły jeszcze bardziej Polskę 
i Wielką Brytanię. Nasze semina-
rium jest tego przykładem – mó-
wił wicemarszałek Marek Olbryś.

W seminarium biznesowym 
w Londynie prezentowały się 
następujące podmioty z sektora 
MŚP: Antique Parquets, Augu-
stowska Miodosytnia, BioPlant 
Natura, Bisontes Group, Brand 

Distribution Group, Cukiernia 
Kinga, EkoAronia i PHZ Kasol. 
Po prezentacjach odbyły się spo-
tkania B2B z firmami brytyjskimi 
i polonijnymi.

– Podmioty województwa 
podlaskiego są coraz lepiej przy-
gotowane do ekspansji między-
narodowej. Urząd marszałkowski 
również dokonał dużego postę-

pu w organizacji misji zagranicz-
nych. Było to widać podczas po-
bytu w Londynie, który okazał 
się dużym sukcesem. Firmy na-
wiązały sporo nowych kontaktów 
biznesowych i poznały specyfikę 
rynku brytyjskiego – powiedział 
dyrektor Dąbrowski.

Specyfika rynku brytyjskiego
Natomiast w czwartek, 16 

czerwca, podlaskie firmy spotka-
ły się biurze PAIH w Londynie 
z influencerką polonijną Alek-
sandrą Fiddler oraz Tomaszem 
Dylem, dyrektorem agencji mar-
ketingowej GottaBe. Spotkanie 
dotyczyło skutecznej sprzedaży 
polskich produktów na rynku 
brytyjskim. Natomiast eksper-
ci PAIH zaprezentowali poten-
cjał importowy Wielkiej Bryta-
nii i związane z tym szanse dla 
przedsiębiorstw z województwa 
podlaskiego.

– Coraz więcej mówi się 
o polskich produktach na Wy-
spach Brytyjskich, jednak naj-
większym problemem są opako-
wania, które często nie spełniają 
wymagań klientów. Od tego nale-
ży zacząć przygotowania do wej-
ścia i ekspansji na rynek brytyjski 
– podkreślał dyrektor Dyl.

Jesienią 2022 roku planowa-
ne są kolejne misje gospodarcze, 
tym razem do krajów bałtyckich 
i Niemiec.

Przedsiębiorcy podlascy z misją handlową 
w Londynie

Premier Mateusz 
Morawiecki w Rutkach
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O tym, że tak mało i jednocześnie 
tak dużo trzeba, żeby szczęśliwym 
być przekonują się podopieczni Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
w Kolnie. To placówka pobytu dzien-
nego dla osób pełnoletnich z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu 
głębokim, znacznym i umiarkowanym, 
a także dla osób wykazujących inne 
przewlekłe zaburzenia czynności psy-
chicznych. Choć placówka funkcjonuje 
od 2018 roku, teraz budynek został 
zmodernizowany.

- Ośrodek powstał w marcu 
2018 roku. Dzięki wspólnym wy-
siłkom powiatu oraz wojewody 
podlaskiego na ten cel zaadop-
towany został parter budynku. 
Powstały wtedy pracownia arty-
styczna, komputerowa, sanita-
riaty oraz kuchnia. W 2019 roku 
Podlaski Urząd Wojewódzki sfi-
nansował w całości dobudowę 
pomieszczeń. Powstały wtedy 
pracownia gospodarstwa domo-
wego, sala do rehabilitacji, po-
mieszczenia socjalne, sala ogólna 
oraz sanitariaty. Trzeci i ostat-
ni etap inwestycji, to wykonanie 
drogi wewnętrznej z parkingami 
i chodnikiem, budowa zjazdu, 
przebudowa infrastruktury elek-
troenergetycznej, telekomunika-

cyjnej, budowa ogrodzenia wraz 
z bramą i furtkami i 14 miejsc par-
kingowych - mówiła Beata Ko-
złowska, kierownik Środowisko-
wego Domu Pomocy w Kolnie. 

Starostwo powiatowe na 
adaptację nowych pomieszczeń 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy pozyskało 1.200.000 
zł z Podlaskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. Wkład własny staro-
stwa to 500 tysięcy złotych. 

- Mamy piękny, nowy obiekt, 
który służy społeczności całego 

Powiatu Kolneńskiego.  Dla na-
szych podopiecznych, to prak-
tycznie drugi dom, do którego 
przyjeżdżają. Mają zajęcia gdzie 
kształcą się i doskonalą. Ten dom 
daje też taką odskocznię i jest 
pomocą dla ich rodzin, ich opie-
kunów prawnych, którzy mogą 
sobie odpocząć kiedy nasi opie-
kunowie zajmują się ich bliskimi 
- mówił Tadeusz Klama, starosta 
kolneński.  - Dbamy o to wszyst-
ko. Budynek jest w wysokim 
standardzie. Dzięki dotacji woje-

wody i własnym środkom powia-
tu udało nam się zbudować pię-
tro, zainstalować windę, mamy 
przepiękne, dobrze wyposażone 
sale dydaktyczne - tłumaczył sta-
rosta.  

Jak się okazuje domy środo-
wiskowe to nie jest inwestycja 
w infrastrukturę. To nie tylko 
budynek, ale tu osoby z niepeł-
nosprawnościami znajdują dru-
gi dom, swoje miejsce, w którym 
czują się bezpiecznie i dobrze. 
Tutaj uczestnicy mogą rozwijać 

swoje zainteresowania, uczą się 
poruszania czasami w trudnych 
kwestiach, nabierają różnych 
umiejętności niezbędnych w co-
dziennym życiu. Zajęcia, terapie 
i treningi oferowane w domu po-
mocy są odskocznią nie tylko dla 
uczestników, ale również dla ich 
rodzin.

W Środowiskowym Domy 
Samopomocy w Kolnie funk-
cjonuje sześć   pracowni. Jest to 
pracownia artystyczna, w któ-
rej odbywa się arteterapia, mu-
zykoterapia, filmoterapia i sztu-
ki plastyczne.  Kulinarna, która 
pozwala rozwijać umiejętności 
w zakresie gotowania, pieczenia 
i zachowania się przy stole. Kom-
puterowa, w której odbywają się 
zajęcia rozwijające umiejętności 
korzystania z komputera i ob-
sługi programów operacyjnych 
i użytkowych. Pracownia gospo-
darstwa domowego, w której od-
bywają się zajęcia z krawiectwa, 
obsługi  sprzętów AGD i ogrod-
nictwa.  Pracownia rehabilitacyj-
na oraz sala ogólna. 

Aktualnie z zajęć w Środo-
wiskowym Domy Samopomocy 
w Kolnie korzysta 30 uczestni-
ków, a dwie osoby są na liści re-
zerwowej. To miejsce w którym 
życie ma sens, a pomoc i wspar-
cie widoczne jest każdego dnia.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie oficjalnie otwarty

Na ten moment władze samorządo-
we, mieszkańcy, sportowcy i młodzież 
z Kolna czekali bardzo długo. Po 50 
latach stadion w Kolnie doczeka się 
remontu. Właśnie wbito pierwsze 
łopaty symbolizujące początek prac 
budowlanych. To uwieńczenie wie-
loletnich starań o budowę nowego 
stadionu lekkoatletycznego. 

-   Pamiętam jak ten stadion 
był budowany, jak był oddawa-
ny do użytku. Na tamte czasy był 
to naprawdę nowoczesny obiekt. 
Dzisiaj ząb czasu naruszył go 
bardzo mocno – mówił Andrzej 
Duda, burmistrz Kolna.  

W województwie podlaskim 
stadiony, które spełniają wymo-
gi techniczne Polskiego Związ-
ku  Lekkoatletycznego znajdują 
się w Białymstoku, Suwałkach 
i Łomży, kolejny powstanie 
w Kolnie. - Na tym stadionie 
lekkoatletycznym będą mogły 
się odbywać zawody rangi mi-
strzostw Polski. Myślę, że woje-
wództwo podlaskie jest ostatnio 
mocne w lekkoatletyce i ten sport 
jest przyszłością wszystkich, 
a szczególnie młodzieży – powie-
dział Kazimierz Gwiazdowski, 
poseł RP i prezes zarządu krajo-
wego Szkolnego Związku Spor-
towego. - W powiecie kolneń-
skim jest bardzo dużo młodzieży, 
która osiąga dobre wyniki spor-
towe. Ten obiekt jest jak najbar-
dziej oczekiwany w wojewódz-
twie podlaskim, bo to zwiększy 

możliwość organizacji imprez 
lekkoatletycznych w wojewódz-
twie – mówił na spotkaniu poseł 
Gwiazdowski.

Gościem specjalnym w tej hi-
storycznej dla miasta Kolno chwi-
li był Karol Zalewski polski lekko-
atleta, specjalizujący się w biegach 
sprinterskich, mistrz olimpijski 
w sztafecie mieszanej 4 × 400 me-
trów z Tokio w 2021 roku i świe-
żo upieczony mistrz Polski w bie-
gu na 400 m z czasem 46,44 sek. 
- Pochodzę z Reszla, gdzie jest 
5 tys. mieszkańców i nigdy nie 
mieliśmy takich warunków, żeby 
przygotowywać się. Teraz miesz-
kam w Olsztynie, gdzie jest wy-
remontowany fajny stadion przez 
firmę, która tutaj w Kolnie będzie 
odnawiała ten obiekt, na którym 

stoimy - mówił Karol Zalewski, 
mistrz Polski. Jego zdaniem infra-
struktura do wykonywania lekko-
atletyki jest bardzo ważna zwró-
cił także uwagę na to, że w Polsce 
brakuje obiektów pod dachem. - 
Bo kiedy przychodzi zima to po 
prostu musimy gdzieś uciekać 
i szukać jakiejś hali – dodał Karol 
Zalewski.

Lekkoatletyka, nazywana też 
"królową sportów" już od cza-
sów starożytnej Grecji była czę-
ścią Igrzysk Olimpijskich po-
prawa infrastruktury sportowej 
w Kolnie to nadzieja na przy-
szłych mistrzów w tej dyscypli-
nie sportowej. - Jest ogromne 
zapotrzebowanie na taki obiekt, 
a przede wszystkim na obiekt 
lekkoatletyczny z prawdziwego 

zdarzenia. Widzę ogromne zain-
teresowanie dzieci z mojej szkoły 
lekkoatletyką, wyjeżdżają na za-
wody, na finały wojewódzkie do 
Białegostoku i myślę, że po zre-
alizowaniu tej inwestycji będzie-
my osiągać bardzo dobre  - mó-
wił Dariusz Łosiewski, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. 
Sienkiewicza w Kolnie.

Modernizację stadionu to 
perspektywy nie tylko dla za-
wodników kolneńskiego Orła ale 
równie dla biegaczy z miejskiej 
grupy Kolno Biega. 

Nowy stadion będzie odda-
ny do użytku już za rok na wa-
kacje. Prace remontowe prze-
prowadzi firma Greta Sport z  
Dąbrowy Górniczej. - To będzie 
typowy stadion lekkoatletyczny 

piątej kategorii ze świadectwem 
PZLA. Stadion będzie wyposa-
żony w trybuny dla widzów, bież-
nię 4 metrową, bieżnię 400 me-
trową czterotorową. Znajda się 
tu wszystkie urządzenia do dys-
cyplin skokowych, rzutowych - 
będzie to w pełni funkcjonalny 
stadion lekkoatletyczny i dla pił-
karzy również – zapewniał Adam 
Kwiotek przedstawiciel wyko-
nawcy – firmy Greta sport.

Modernizacji stadionu miej-
skiego w Kolnie zakłada stworze-
nie nowej płyty głównej, trybuny 
dla widzów a także bieżni i sta-
nowisk lekkoatletycznych, które 
będą spełniały wymogi II ligi Pol-
skiego Związku Lekkoatletycz-
nego.

Koszt modernizacji obiektu 
sportowego to ponad 20 milio-
nów złotych. Środki zewnętrz-
ne udało się pozyskać z Polskie-
go Ładu, Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, Minister-
stwa Sportu i Turystyki oraz 
Funduszu Wsparcia Gmin i Po-
wiatów Województwa Podlaskie-
go. Około 5 mln to wkład własny 
miasta. Po raz ostatni na żużlowej 
jeszcze bieżni kolneńskiego sta-
dionu 400 m przebiegli przedsta-
wiciele biegaczy z Kolna, szkoły 
podstawowej na czele z jej dy-
rektorem i burmistrzem miasta. 
Kolejny taki bieg za rok podczas 
oficjalnego otwarcia Noego sta-
dionu w Kolnie. 

Symboliczne „wbicie” łopaty  
na stadionie w Kolnie 
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86-letni mieszkaniec gminy Śniadowo uwierzył, 
że pomaga synowi, który spowodował wypa-
dek. W rezultacie senior stracił 230 tysięcy zło-
tych, które przekazał oszustowi w 3 transzach. 
A wszystko zaczęło się od telefonu kobiety, któ-
ra podała się za wnuczkę seniora.

Na numer stacjonarny 86-latka za-
dzwoniła kobieta, która podała się za 
wnuczkę. Powiedziała, że tata spowodował 
wypadek, w którym ranna została 14-lat-
ka. W rezultacie syn seniora trafił do aresz-
tu i pilnie potrzebuje 120 tysięcy złotych 
na kaucję. ,,Wnuczka” dodała, że pod dom 
mężczyzny przyjedzie ,,prawnik Wiśniew-
ski” i odbierze gotówkę. Roztrzęsiony se-
nior uwierzył oszustce i zapakował 100 ty-
sięcy złotych w puszkę po cukierkach oraz 
foliową torebkę. Po około 40 minutach 
pod dom seniora podjechało auto, z które-
go wysiadł młody mężczyzna z kapturem 
na głowie i odebrał pieniądze. Po około 
30 minutach kobieta zadzwoniła jeszcze 
raz. Tym razem fałszywa wnuczka powie-
działa, że potrzebuje kolejnych 80 tysięcy 
złotych na zadośćuczynienie dla pokrzyw-
dzonej. Senior poszedł do swojego syna 

i pożyczył od niego potrzebną kwotę. Na-
stępnie przekazał pieniądze temu samemu 
mężczyźnie. Niestety nie był to koniec tej 
historii. ,,Wnuczka" zadzwoniła trzeci raz. 

Tym razem prosiła o 50 tysięcy złotych 
w zamian za wycofanie sprawy i uwolnie-
nie jego syna. 86-latek uzbierał podaną 
kwotę i przekazał fałszywemu prawniko-

wi. W rezultacie senior stracił, aż 230 tysię-
cy złotych. Kiedy przed 18 pokrzywdzony 
poszedł do swojej synowej, ta uświadomiła 
go, że padł ofiarą oszustów.        

WAŻNE:
- Policjanci prowadząc czynności 

służbowe nigdy nie zwracają się z prośbą 
o przekazanie pieniędzy.

- W przypadku jakichkolwiek podej-
rzeń, a tym bardziej o zaistniałym fakcie 
stania się ofiarą oszusta, należy natych-
miast poinformować Policję, dzwoniąc 
pod numer 112.

- Zachowaj ostrożność - jeżeli dzwoni 
ktoś, kto podszywa się pod członka rodzi-
ny, policjanta i prosi o pieniądze, nie podej-
muj żadnych pochopnych działań - nie wy-
konuj jego poleceń, nie podawaj numeru 
komórkowego - nie daj się zmanipulować!

- Nie mów nikomu, a szczególnie przez 
telefon, o kwocie oszczędności jakie posia-
dasz i gdzie je przetrzymujesz. Rozłącz sta-
rannie rozmowę telefoniczną, zadzwoń do 
kogoś z rodziny i upewnij się, czy osoba, 
która prosiła o pomoc, faktycznie jej po-
trzebuje.

86-latek uwierzył, że pomaga synowi  
i stracił 230 tysięcy złotych 

Dwóch  
na jednego. 
Pobili bez 
powodu

Dwóch napastników 41 i 29-letni 
mężczyzna zaatakowali łomżanina 
bez żadnego powodu. Obaj usłyszeli 
zarzuty pobicia. Grozi im kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Łomżyńscy policjanci otrzy-
mali zgłoszenie, że na dworcu 
mężczyźni biją człowieka. Mun-
durowi po dotarciu na miej-
sce udzielili pierwszej pomocy 
medycznej pokrzywdzonemu. 

Z relacji mężczyzny wynikało, 
że przechodząc przez dworzec 
nagle, bez powodu, został zaata-
kowany przez dwóch napastni-
ków. Pokrzywdzony upadł na 
ziemię i nie był w stanie się obro-
nić. Funkcjonariusze z patrolów-
ki mając rysopis napastników od 
razu rozpoczęli poszukiwania, 
a pobity 40-latek trafił do szpita-
la. Już po kilku minutach, na tej 
samej ulicy, policjanci zatrzymali 
dwóch podejrzanych mężczyzn. 
Okazali się nimi 41 i 29-letni 
mieszkańcy Łomży. Po nocy spę-
dzonej w policyjnym areszcie, 
obaj usłyszeli zarzuty pobicia. Za 
to przestępstwo grozi im kara do 
3 lat pozbawienia wolności.

48-latek usłyszał zarzuty kierowania 
pojazdem pomimo cofniętych upraw-
nień i znieważenia funkcjonariusza, 
za co grozi do 2 lat pozbawienia 
wolności. Wobec kierowcy daewoo 
interweniowali łomżyńscy policjanci, 
w związku ze zgłoszeniem stwarza-
nia zagrożenia przez zaparkowany 
i nieoświetlony samochód na trasie 

szybkiego ruchu. Niewykluczone, że 
mężczyźnie przedstawiony zostanie 
również zarzut prowadzenia samo-
chodu po alkoholu.

Kilka dni temu tuż przed 23, 
łomżyńscy policjanci otrzyma-
li zgłoszenie, że na drodze S 61 
zaparkowany jest nieoświetlony 
samochód. Zgłaszający dodał, że 

auto stwarza zagrożenie w ruchu. 
Przybyły na miejsce patrol Policji 
zauważył stojące na poboczu nie-
oświetlone daewoo. Jak się oka-
zało, w samochodzie, za jego kie-
rownicą spał mężczyzna. Chwilę 
później, w trakcie rozmowy z kie-
rowcą, policjanci wyczuli od nie-
go alkohol. Przypuszczenia mun-
durowych potwierdził alcoblow, 
którego lampka zaświeciła się na 
czerwono. Ponieważ mężczyzna 
odmówił dalszych badań na za-
wartość alkoholu w organizmie, 
pobrana została mu krew. W trak-
cie sprawdzania 48-latka w syste-
mach okazało się, że ma on cof-
nięte uprawnienia do kierowania 
pojazdami, a jego daewoo nie ma 
aktualnych badań technicznych 
oraz OC. Dodatkowo, wobec 
jednego z policjantów, kierowca 
użył wulgarnych słów. 48-latek 
został więc zatrzymany i trafił do 
policyjnego aresztu. Następne-
go dnia podejrzewany usłyszał 
zarzuty kierowania pojazdem 
pomimo cofniętych uprawnień 
i znieważenia funkcjonariusza, 
za co grozi do 2 lat pozbawienia 
wolności. 48-latek odpowie rów-
nież za popełnione wykroczenia. 
Niewykluczone, że mężczyźnie 
przedstawiony zostanie też za-
rzut prowadzenia samochodu po 
alkoholu.

Nietrzeźwy kierowca spał za kierownicą  
na trasie szybkiego ruchu 
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To była jedna z największych bitew 
partyzanckich w rejonie podczas II 
wojny światowej. W czerwcu 1944 
roku w lasach Czerwonego Boru około 
250 polskich partyzantów starło się 
z kilku tysiącami niemieckich żołnie-
rzy i żandarmów. - Śmierć blisko stu 
wspaniałych, w większości młodych 
Polaków, których upamiętnia ten po-
mnik w Wygodzie, była ogromną tra-
gedią dla ich rodzin, przyjaciół, jed-
nostek wojskowych i całej Ojczyzny. 
Zginęli, bo byli polskimi patriotami 
– mówił Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys 
do zgromadzonych na obchodach 78. 
rocznicy krwawej bitwy.

Wśród partyzantów byli żoł-
nierze Armii Krajowej, Narodo-
wej Organizacji Wojskowej i Na-
rodowych Sił Zbrojnych. Przyszli 
na rozkaz, aby właśnie stąd ude-
rzyć na Łomżę, na łomżyńskie 
więzienie i uwolnić przetrzy-
mywanych tam więźniów m.in. 
z Zambrowa i Andrzejewa. Kon-
centracja tak wielkich oddziałów 
polskiego wojska nie umknęła 
uwadze Niemców. Ściągnęli do-
datkowe siły i zbierając kilka tysię-
cy żołnierzy i żandarmów okrążyli 
Polaków.   W lasach Czerwonego 
Boru doszło do krwawej bitwy. 
Pomimo wielkiej przewagi ognio-
wej przeciwnika polscy żołnierze 
walczyli mężnie. Niemcy nie mieli 
litości. Zabijali wszystkich - tych, 
którzy walczyli z bronią w ręku, 
tych których mogli wziąć do nie-
woli, a nawet rannych.

Wykład o znaczeniu bitwy 
w Czerwonym Borze wygło-
sił prof. ANS dr hab. Krzysztof 
Sychowicz, naczelnik Oddzia-
łowego Biura Badań Historycz-
nych Instytutu Pamięci Narodo-
wej oddział Białystok. W trakcie 
uroczystości profesor Sycho-
wicz wręczył okolicznościowe 
medale związane z 40. rocznicą 
wprowadzenia stanu wojennego. 
Otrzymali je działacz „Solidarno-
ści” i były poseł na Sejm RP Ma-

rek Rutkowski oraz wójt Gminy 
Łomża Piotr Kłys.

W okolicznościowym prze-
mówieniu Wójt Piotr Kłys zwra-
cał uwagę, że tegoroczna uro-
czystość przy pomniki polskich 
żołnierzy w Wygodzie, po raz 
pierwszy od wielu dziesięciole-
ci ma inny wymiar. To nie tylko 
wspomnienie i uhonorowanie 
naszych bohaterów, ale refleksja 
nad przyszłością.

- Wojna, z całym jej okrucień-
stwem, znowu stała się czymś 
realnym w Europie. Do krwa-
wych bitew między nierówny-
mi siłami dochodzi w sąsiednim 
państwie. Żołnierze z Ukrainy 
broniąc swoich domów, wiosek 
i miast, mężnie stawiają opór 
wielokrotnie silniejszemu na-
jeźdźcy – Rosji, w której ponow-
nie prym wiedzie imperialna 
polityka. My Polacy także jej do-
świadczyliśmy. Z historii wiemy, 
jak trudno się bronić, gdy wróg 
dysponuje nieprzebranymi hor-

dami wojska – mówił wójt Gmi-
ny Łomża wskazując, że wszyscy 
zdajemy sobie sprawę z tego, że 
jeśli Ukraina padnie Rosjanie 
będą chcieli iść dalej… także do 
Polski. - Jeszcze rok temu, stojąc 
przed tym pomnikiem polskich 
żołnierzy w Wygodzie, wspomi-
nając ich ofiarę za Ojczyznę, mó-
wiłem, że na szczęście teraz nikt 
od nas takiej ofiary nie wymaga. 
Niestety, to może się zmienić. 
Dziś naszym zobowiązaniem 
jest nie tylko strzec w pamięci 
ich bohaterstwo, ale także czynić 
przygotowania, by – jeśli taka 
będzie potrzeba – stanąć do wal-
ki i móc skutecznie obronić Oj-
czyznę i rodaków.

W uroczystości 19 czerwca 
wzięli udział kombatanci, rodzi-

ny żołnierzy poległych w bitwie, 
a także m.in. wiceminister rolnic-
twa i rozwoju wsi, poseł Lech An-
toni Kołakowski, poseł Stefan Kra-
jewski, senator RP Marek Adam 
Komorowski, przewodniczący 
Rady Gminy Łomża Sławomir 
Zacharczyk, wraz z radnymi, wójt 
gminy Zambrów Jarosław Kos.

Podniosłą uroczystość za-
kończyły Apel Poległych i salwa 
honorowa oddana przez kom-
panię 18. Łomżyńskiego Pułku 
Logistycznego. Po niej przed po-
mnikiem bohaterskich żołnierzy, 
kwiaty złożyły delegacje i rodziny 
poległych.

,,Płomienny świt” 
W 78. rocznicę bitwy w Czer-

wonym Borze odbyła się także 

premiera mobilnej gry terenowej 
,,Płomienny świt” zrealizowanej 
jako zadanie projektu #Czerwo-
ny Bór’44 z grantu przyznanego 
przez Muzeum Historii Polski 
w ramach programu dotacyjne-
go „Patriotyzm Jutra”. Rozgryw-
ka mobilna powstała przy współ-
udziale młodzieży z III LO im. 
Żołnierzy Obwodu Łomżyń-
skiego AK w Łomży podczas 
warsztatów przeprowadzonych 
w dniach 31.05-3.06.2022 r. Tra-
sa rozgrywki mierzyła około 2,5 
– 3 kilometry i zlokalizowana 
była na terenie kompleksu leśne-
go w okolicy miejscowości Ol-
szewo. Na zwycięzców czekały 
atrakcyjne nagrody.  

Fabuła gry oparta jest na hi-
storii głównego, fikcyjnego bo-
hatera, Witka. Należał on do 
oddziału Narodowej Organiza-
cji Wojskowej, stacjonującego 
23 czerwca w okolicach Szu-
mowa.

Nad ranem oddział ten zo-
stał zaatakowany przez nie-
miecką obławę wchodzącą od 
południa do lasów Czerwone-
go Boru. Zgodnie ze źródłami, 
uratował się tylko jeden żoł-
nierz, który skierował się na 
północ, chcąc ostrzec zgrupo-
wanie. 

Uczestnicy niedzielnej pre-
miery razem z Witkiem odkry-
wali zarówno historię bitwy 
w Czerwonym Borze, jak i oso-
biste powody zaangażowania się 
młodego partyzanta w walkę. In-
dywidualna perspektywa mło-
dego chłopaka pozwoliła uczest-
nikom bardziej zaangażować się 
w grę i lepiej zrozumieć przebieg 
i realia bitwy.

78. rocznica bitwy w Czerwonym Borze i premiera 
mobilnej gry terenowej „Płomienny Świt”
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Wirująca Strefa jest jednym z naj-
ważniejszych przeglądów tanecznych 
w Polsce. Co roku gromadzi ponad 
1500 osób, w tym około 500 najlep-
szych tancerzy z kraju i zza granicy. 
W tegorocznej edycji wzięło udział 
wielu znakomitych tancerzy repre-
zentujących różne style tj.: Hip Hop 
Dance, House Dance, All Styles, Wac-
king, Popping oraz Break Dance.

Wirująca Strefa to tanecz-
ne święto, podczas którego na 
łomżyńskim parkiecie wirują ta-
niec, młodość, radość i ekspresja. 
Dwudniowa impreza adresowa-
na do dzieci i młodzieży przy-
ciąga co roku najlepsze polskie 
i zagraniczne formacje taneczne 
i wybitnych solistów. W tego-
rocznej edycji wzięli udział tan-
cerze z polski, z takich miast jak: 
Wrocław, Białystok, Warszawa, 
Oświęcim, Gdańsk, Mrągowo, 
Augustów, Żarów, Poznań, Rze-
szów, Sosnowiec, Olsztyn, Ino-
wrocław oraz Legionowo. Na 
parkiecie pojawili się również 
tancerze z zagranicy: Litwa, Ło-
twa, Białoruś, Ukraina oraz Fran-
cja.

Tegoroczna XXI edycja od-
była się już po raz drugi w Hali 
Kultury w Łomży. 

- Jest to idealne miejsce do 
tego typu wydarzeń w naszym 
mieście – mówi Marek Kisiel or-
ganizator przedsięwzięcia. - Jest 
to dla nas wielka satysfakcja móc 
gościć najlepszych tancerzy na-
szego kraju oraz gości z zagranicy. 
Tutaj nie ważna jest liczba startu-

jących osób, ale poziom jaki re-
prezentują uczestnicy naszego 
eventu, który jest na najwyższym 
poziomie – dodaje Marek Kisiel. 

Protokół komisji sędziowskiej 
z Wirującej Strefy 2022 - I dzień
Komisja sędziowska w składzie 
: Batalla – Kolumbia , Ma2t 
oraz Hisoka z Francji przyznali 
następujące miejsca 
w poszczególnych kategoriach: 
Hip Hop 1 vs 1 13-17 lat :
1 miejsce Mila Kędzierska - Wrocław
2 miejsce Wera Osińska – Oświęcim

3 miejsce Leolinua – Ukraina
4 miejsce Maja Siwiec – Poznań
Hip Hop Formacje debiuty 13-17 lat:
1 miejsce Level Up - Gdańsk
2 miejsce Soul & base Crew - 
Warszawa
3 miejsce Power - Białystok
4 miejsce – Quiz – Augustów
Hip Hop Formacje 13-17 lat:
1 miejsce REM - Mrągowo
2 miejsce Na serio - Białystok
3 miejsce Blitz Crew - Gdańsk
4 miejsce The Bouncers - Białystok
Hip Hop 1 vs 1 18+ lat:
1 miejsce Piotr Kaczmarek - Poznań

2 miejsce Aleksandra Magnus - 
Gdańsk
3 miejsce – Sophia Gagina – 
Białoruś
4 miejsce – Lola – Łotwa
Hip Hop Formacje 18+:
1 miejsce Sól - Gdańsk
2 miejsce – Mad Flava – Białystok
3 miejsce – BDS ONE - Legionowo
4 miejsce -Soul&Base Crew – 
Warszawa
Hip Hop Formacje 30 +:
1 miejsce The Best of Blitz - Gdańsk
2 miejsce – Unikat - Mrągowo
All Styles 3 vs 3 open:

1 miejsce Top Dawgz – Poznań/
Gdańsk/Inowrocław
2 miejsce Kto z Kim – Poznań
3 miejsce Farmer Rengers – Olszyn/ 
Gdańsk
4 miejsce Skórcz – Gdańsk
Protokół komisji sędziowskiej podczas 
Wirującej Strefy 2022 - II dzień 
Komisja sędziowska w składzie: 
Aleksandra Magnus, Katarzyna 
Wiatrowska i Sophia Gagina 
przyznali następujące miejsca 
w poszczególnych kategoriach:
Hip Hop 1 vs 1 do9 lat:
1 miejsce Laura Godlewska - Zarów
2 miejsce Jowita Lorek - Białystok
3 miejsce Pola Nowak - Białystok
4 miejsce Agata Depa - Sosnowiec
Hip Hop Formacje debiuty do 9 lat lat :
1 miejsce Na luzie - Białystok
2 miejsce Smyki - Sejny
3 miejsce Flowin Kids - Białystok
Hip Hop Formacje 9 lat :
1 miejsce Power Flava - Białystok
Hip Hop 1 vs 1 10-13 + lat :
1 miejsce Nadia Godlewska - Żarów
2 miejsce Kuba Henio Marciniak - 
Warszawa
3 miejsce Michalina Siwiec - Poznań
4 miejsce Stefcia Kamińska - 
Białystok
Hip Hop Formacje debiutu 10-13 lat :
1 miejsce Strong Crew -
2 miejsce Power young -
3 miejsce Strong Kinds -
Hip Hop Formacje 10-13 lat :
1 miejsce Young Generation - 
Białystok
2 miejsce Freaky Juniors- Sosnwiec
3 miejsce Be cool - Białystok
4 miejsce Magic - Białystok

Gaszą, ratują, pomagają, a jak wy-
starczy czasu, to jeszcze częstują 
najlepszą grochówką. Strażacy z jed-
nostki OSP w Starych Kupiskach świę-
towali w sobotę 18 czerwca jubileusz 
65-lecia swojej jednostki. 

Uroczystość rozpoczęła msza 
dziękczynna w parafialnym ko-
ściele w Kupiskach. Proboszcz 
Krzysztof Dąbrowski w przej-
mujący sposób mówił o strażac-
kiej służbie, którą znakomicie 
zna z własnego domu: strażaka-
mi byli jego dziadek, ojciec, a są 
nadal bracia, w tym najmłodszy 
zawodowym. Przypomniał także 
postać druha Ireneusza Gąszew-
skiego, który odszedł niedawno. 
Był ostatnim już z grupy założy-
cieli straży w Kupiskach w 1957 
roku.    

Dalszy ciąg uroczystości zgro-
madził strażaków i ich gości na 
placu koło szkoły. Prezes OSP 
Marek Sitkowski przedstawił 
krótki rys historyczny jednostki. 
Powstała w 1957 roku i na do-
bry start otrzymała od ówczesnej 
straży państwowej motopompę, 
którą na miejsce akcji dostarczał 
zaprzęg konny. W latach 60. tra-

fiła do Kupisk nowocześniejsza 
motopompa, a druhowie otrzy-
mali mundury. W 1981 roku po-
wstała strażnica, a rok później 
druhowie zamienili konie na 
pierwszy samochód. Potem wy-
służonego stara zastąpiły jelcz, 
a obecnie użytkowany pojazd 
OSP ma od 2014 roku. Od kilku 
lat jednostkę zasilają mieszkań-
cy sąsiednich Nowych Kupisk, 
zmodernizowana została także 
siedziba.         

- Wyróżniamy się jeszcze 
bardzo, powiedziałbym, specy-
ficzną działalnością- gotujemy 
grochówkę na różnego rodzaju 
uroczystości, nie tylko strażackie 
- dodał druh Marek Sitkowski.       

Obecnie OSP w Starych Ku-
piskach to 21 druhów w służbie 
czynnej i 35 wspierających. Tyl-
ko w tym roku dołączyło kolej-
nych 9 osób.  

- Strażacka krew nadaje tętno 
życia całej miejscowości. Jak to 
już było mówione, OSP to trzy 
zasadnicze filary: ludzie, siedziba 
i sprzęt. Ludzie są wspaniali, sie-
dzibę macie niewielką może, ale 
odnowioną, staramy się o now-

szy samochód. Dziękuję za co-
dzienną służbę i za to, że jako 
"Ministerstwo Dobrej Żywności" 
nigdy nie odmawiacie przygoto-
wania tysięcy litrów przepysznej 
grochówki, która zawsze wzmac-
niała, a nigdy nie zaszkodziła - 
mówił Piotr Kłys, wójt gminy 
Łomża i prezes gminnych struk-
tur OSP.

Wśród gości strażaków OSP 
w Starych Kupiskach był tego 
dnia Marek Olbryś, wicemarsza-
łek województwa podlaskiego.    

- W imieniu samorządu woje-
wództwa podlaskiego chciałbym 
podziękować za służbę na rzecz 
drugiego człowieka i swojej gmi-
ny. Państwa praca jest nieocenio-
na nie tylko w wymiarze działań 
związanych z zagrożeniami, ale 
także ze względu na pomoc sa-
morządom. Gratuluję wyróżnio-
nym i odznaczonym, bo za tym 
stoją czyny, które przysparzają 
wam szacunku i uznania - powie-
dział wicemarszałek Marek Ol-
bryś.   

Liczne grono druhów otrzy-
mało z okazji jubileuszu odzna-
czenia i wyróżnienia. Wręczali 

je wicemarszałek Marek Olbryś, 
wójt Piotr Kłys i bryg. Adam Ka-
linowski, zastępca komendanta 
miejskiego PSP w Łomży. Życze-
nia i gratulacje przekazali straża-
kom z Kupisk goście uroczysto-
ści, m. in. wiceminister rolnictwa 
Lech Antoni Kołakowski i twór-
ca znanej w całym regionie Gru-
py Ratowniczej Nadzieja (działa 
jako jednostka OSP) ksiądz Ra-
dosław Kubeł.        

- Ze szczególnym sentymen-
tem przyjąłem zaproszenie na 
uroczystość. W OSP Kupiski sta-
wiałem pierwsze strażackie kro-

ki i miałem pierwszy mundur 
Dziękuję, że nauczyłem się tu 
wspólnoty. Chciałbym zasuge-
rować władzom straży pożarnej 
wprowadzenie do służby nowej 
specjalności: kulinarno - gastro-
nomicznej - powiedział ksiądz 
Radosław Kubeł.  

Listowne pozdrowienia 
i życzenia przekazali strażakom 
z Kupisk senator Marek Adam 
Komorowski oraz komendanci: 
główny i wojewódzki PSP. Fina-
łem jubileuszowych uroczystości 
było spotkanie przy słynnej gro-
chówce.       

65 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Kupiskach  

Dwudniowe wirujące szaleństwo
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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-SZKWA.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 rozli-
czeniach z Urzędem 

Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: 
NOWY ADRES Łomża, ul. Nowo-
grodzka 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. Ser-
wis komputerowy 
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. 

Sprzedam! Hyundai ix35, 2011 rok, 
pojemność silnika 1.6, benzyna, 
przebieg: 200 tysięcy kilometrów, 
kolor czarny, sprowadzony ze Szwe-
cji, pierwszy właściciel w Polsce. 
Podgrzewane siedzenia przednie, 
klimatronik, czujniki cofania, we-
wnątrz ekoskóra. Oferuję także 
zestaw opon: letnich i zimowych. 
Cena: 42 tysiące (do niewielkiej ne-
gocjacji). Tel: 505 096 553.

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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W Głuchołazach, między 9 a 12 czerw-
ca, mierzyły się ze sobą najlepsze 
drużyny koszykarskie w Polsce re-
prezentujące swoje województwa. 
Łomżyńską „Czwórkę” reprezento-
wały zawodniczki: Oliwia Cwalina, 
Aleksandra Ruszczyk, Michalina Sie-
dlanowska oraz Wiktoria Chojnow-
ska. Dziewczęta rozegrały łącznie 9 
spotkań.

Poszczególne wyniki SP4 
Łomża:

SP4 Łomża - SP11 Jelenia 
Góra, wynik: 21:17

SP4 Łomża - SP Siemiechów, 
wynik: 8:6

SP4 Łomża - PSP3 Głuchoła-
zy, wynik: 11:16

SP4 Łomża - SP5 Lublin, wy-
nik:10:11

SP4 Łomża - PSP Brzeg, wy-
nik: 9:18

SP4 Łomża - SP4 Pruszcz 
Gdański, wynik: 7:6

SP4 Łomża - SP4 Sieradz, 
wynik: 10:6

SP4Łomża - SP5 Ostrów 
Wielkopolski, wynik: 17:18

W niedzielę (12 czerwca) 
koszykarki zagrały ostatni mecz 
walcząc o V miejsce:

SP 4 Łomża - SP11 Jelenia 
Góra, wynik: 12:10.

Zwycięzcą całego turnieju 
okazał się być zespół z Ostrowa 
Wielkopolskiego, z którym dru-
żyna SP4 Łomża zremisowała 
w trakcie meczu 16:16. Podczas 
dogrywki, sędzia zadecydował 
o faulu na zawodniczce z SP4, 
i podyktował dwa rzuty osobi-

ste, z których tylko jeden oka-
zał się być celny. Piłkę zebrały 
dziewczęta z Ostrowa i bardzo 
szybko oddały rzut za 2, który 
okazał się zwycięskim. Przegrana 
w dogrywce 17:18 z Mistrzynia-
mi Polski pokazała, że dziewczęta 
z SP4 są w stanie walczyć z naj-
lepszymi, jak równy z równym, 
co potwierdziły w meczu z wice-
mistrzyniami z Pruszcza Gdań-
skiego, wygrywając z nimi bez-
pośrednie spotkanie.

- Jestem bardzo zadowolony 
z wyniku, który osiągnęły dziew-
częta, choć przyznam, że odczu-
wam lekki niedosyt dlatego, że 
bardzo niewiele zabrakło nam 
do miejsca na podium i brązowe-
go medalu. Pojechaliśmy tam, by 
zweryfikować swoje umiejętno-

ści stając w szranki z najlepszy-
mi drużynami w Polsce. Okaza-
ło się, że dziewczęta radzą sobie 
naprawdę świetnie. Chcieliśmy 
także udowodnić, że mała szko-

ła z ograniczoną infrastrukturą 
sportową jest w stanie zwyciężać 
z czołowymi drużynami w Pol-
sce - komentuje trener drużyny, 
Marcin Piotrowski. 

sport

DANIA  
NA WYNOS
zadzwoń i zamów
tel. 512 113 853

Starty 
lekkoatletów 

Pracowite ostatnie dni mieli zawod-
nicy Klubu Sportowego Prefbet – So-
narol. Startowali w kilku imprezach 
lekkoatletycznych w naszym kraju.

Jak relacjonuje Andrzej Ko-
rytkowski, prezes i szkolenio-
wiec klubu, pod względem waż-
ności na pierwszy plan wysunęły 
się PZLA Mistrzostwa Polski Se-
niorów rozegrane w pobliskich 
Suwałkach. Na tej impre-
zie najlepiej wypadła Beata 
Trzonkowska, która zajęła 
czwartą lokatę w pchnięciu 
kulą (13,40 m) oraz była 
szósta w rzucie dyskiem 
(45,91 m). Ósmą lokatę 
w biegu na 1500 metrów 
wywalczyła Sandra Micha-
lak, a jej wynik to 4:39,35.

W Toruniu podczas 44 
Memoriału im. Grzegorza 
Duneckiego zawodnik KS 
Prefbet-Sonarol Mateusz 
Niemczyk w biegu na 3000 
metrów minął linię mety jako 
drugi z wynikiem 8:40,65.

W Warszawie w dwóch 
oddzielnych imprezach 
udział wzięły dwie zawod-
niczki Klubu Sportowe-
go Prefbet - Sonarol. Naj-
pierw w 8. Memoriale Zygmunta 
Szelesta w biegu na 800 metrów 
Anhelika Bondar była piąta z re-
kordem życiowym 2:11,88. Na-
stępnie w Mityngu Warszawskim 
Irina Bobrovska  na 100 metrów 
uzyskała wynik 12,54. przy moc-
nym wietrze w twarz (-2.0) zaj-
mując wśród juniorek i juniorek 
młodszych pierwsze miejsce, 
a ogólnie dało to jej piątą lokatę.

W Olsztynie podczas Mi-
strzostw Województwa War-
mińsko-Mazurskiego czwarte 
miejsce z nowym rekordem ży-
ciowym oraz minimum na Mi-
strzostwa Polski U20 uzyskała 
Julia Wawrzynowicz (400 m - 
59,38)

Okazale wypadł debiut San-
dry Michalak w 32. Mistrzo-
stwach Polski w Lekkiej Atlety-
ce -Masters. Zawodniczka KS 
Prefbet - Sonarol w Toruniu zo-
stała podwójną Mistrzynią Pol-

ski Masters na 1500 metrów 
(4;33,55sek.) oraz na 800 me-
trów (2:12.80).

W Garwolinie powraca-
jąca do startów po maratonie 
w Peru Iwona Bernardelli na 
zawodach pod nazwą: Avon 
kontra przemoc - Pobiegnij 
w Garwolinie zajęła trzecią lo-
katę na 10 km z czasem 35min. 
i 38 sekund.

V miejsce w Finale Mistrzostw Polski  
w koszykówce 3x3 Igrzysk Dzieci dla koszykarek 

ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży
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Mocnym akcentem przypieczętowali 
awans do piłkarskiej IV ligi zawod-
nicy Klubu Sportowego Śniadowo. 
Wygrali z Puszczą Hajnówka 5:3 (do 
przerwy prowadzili już 4:0) i zakoń-
czyli rozgrywki podlaskiej klasy okrę-
gowej sezonu 2021/2022 na pierw-
szym miejscu. Kibicował im m. in. 
wicemarszałek Marek Olbryś, który 
przekazał władzom klubu symbolicz-
ny czek na 60 tysięcy złotych wsparcia 
od samorządu województwa, a w po-
dzięce otrzymał specjalną  statuetkę 
oraz koszulkę i szalik w zielono - czer-
wonych barwach klubu.       

- Piłkarskim kibicem jestem 
od zawsze i z przyjemnością oglą-
dam ten mecz na dobrym pozio-
mie. Śniadowo ma bardzo dobrą 
drużynę, a i rywal nie poddaje się 
bez walki. Od trzech lat postano-
wiliśmy zdecydowanie mocniej 
wspierać te lokalne "kopalnie ta-
lentów" sportowych, nie tylko 
piłkarskich, jakimi są kluby w na-
wet niewielkich miejscowościach 
i niższych ligach. Widzę po liczbie 
i zaangażowaniu kibiców w Śnia-
dowie jakie to ważne - powiedział 
wicemarszałek Marek Olbryś.

KS Śniadowo jest obok ŁKS 
Łomża jedynym klubem w po-

wiecie łomżyńskim, który wy-
stępuje w regionalnych rozgryw-
kach ligowych. - Piękny sukces 
klubu, który w przyszłym roku 

ma jubileusz 20-lecia - mówił sta-
rosta Lech Marek Szabłowski. 

Sport i klub jest doceniany 
przez władze gminy. Kibice też 
mają wobec samorządu wyma-
gania. Poza piłkarskimi hasłami 
i przyśpiewkami, często skando-
wali: „Szatnie dla Śniadowa”. 

- Wielu mieszkańców przy-
chodzi na mecze, a zatem to 
atrakcyjny sposób spędzania 
czasu. Jest to także promocja. 
Trenujemy dzieciaki i mło-
dzież, staramy się bazować na 
własnych zawodnikach i z gmin 
sąsiednich. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni i bardzo się cieszymy 
ze wsparcia władz wojewódz-
twa.  Marzenia się spełniają  – 
powiedział wójt Rafał Pstrą-
gowski.

Roczny budżet klubu to oko-
ło 200 tysięcy złotych. Funda-
ment tworzy wsparcie samorzą-
du gminy i województwa (łącznie 
130 tys.).  Resztę dokładają spon-
sorzy, bo Śniadowo to siedziba 
dużej firmy budowlanej i jeszcze 
kilku innych. Wymagania orga-
nizacyjne w czwartej lidze są jed-
nak większe niż w okręgowej.  

- Sportowo jesteśmy przygo-
towani. Mierzyliśmy się z czwar-
toligowcami z naszego regionu 
i wcale nie byliśmy na straconej 
pozycji. Większe są wymogi in-
frastrukturalne - szatnie, ławki 
rezerwowych... Jesteśmy w stanie 
to zrobić i warunkowo uzyskać 
licencję. Wsparcie z urzędu mar-
szałkowskiego całkowicie zmie-
niło nasza sytuację – powiedział 

Zenon Czenstkowski, prezes KS 
Śniadowo.

W upalne popołudnie na bo-
isku w Śniadowie piłkarzom 
nie zabrakło chęci do gry a kibi-
com do dopingowania. Po zwy-
cięskim finale wystrzeliły korki 
szampanów (bezalkoholowych), 
posypało się konfetti. Piłkarze 
oddali kibicom meczowe ko-
szulki, wraz z gośćmi odtańczyli 
taniec zwycięstwa. Wicemarsza-
łek Marek Olbryś wręczył czek 
i otrzymał klubowe podarunki 
wraz z podziękowaniami i brawa-
mi widzów. 

A wspierający klub sponsorzy 
zapowiedzieli publicznie: wyre-
montowane szatnie mają być go-
towe już na start czwartoligowe-
go sezonu.         

sport

Otwarte zawody Crossfit  
„Be Your Own Hero vol.4”

W Akademii Sportu Medyk odbyły się czwarte otwarte zawody Crossfit "Be Your 
Own Hero vol.4". W rywalizacji brali udział zawodnicy z Łomży, Ełku, Ostrowi 
Mazowieckiej i z miejscowości Lelis, którzy mieli do wykonania pięć treningów 
sprawdzających poziom przygotowanie fizycznego.

Wśród mężczyzn najlepiej zaprezentował się Paweł Koszykowski. 
Drugą lokatę zdobył Paweł Remiszewski, zaś trzecią -  Adam Włod-
kowski. Wszyscy medaliści  reprezentują łomżyński klub CF Akade-
mii Sportu Medyk. 

Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Angelika Ostrowska z Lelisa. 
Na drugim miejscu podium stanęła  Beata Obrycka, a trzecie miejsce 
przypadło Magdalenie Lewandowskiej. Zarówno Beata, jak i Magda-
lena to zawodniczki Akademii Sportu Medyk.

Zawody zostały zorganizowane dzięki dofinansowaniu otrzyma-
nemu od Prezydenta Miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego. Spon-
sorem imprezy była Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica.

IV liga dla Śniadowa




