
Według nowego cennika opłaty za 
ciepło wzrosną w Łomży o około 58%. 
Nie jest to dużo biorąc pod uwagę 
inne miasta, gdzie wzrost przewidy-
walny jest nawet o kilkaset procent.

Sytuacja ekonomiczna oraz 
geopolityczna w kraju i na świe-
cie wpłynęła na wzrost cen pod-
stawowych surowców energe-
tycznych – węgla, ropy i gazu. 
W ciągu ostatnich dwóch lat 
ceny za ciepło powędrowały do 
góry w niektórych samorządach 
w Polsce prawie o 200%. W Miej-
skim Przedsiębiorstwie Energe-
tyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., 
gdzie głównym źródłem paliwa 
jest biomasa, od początku roku 
utrzymują się one na jednako-
wym poziomie, a podwyżka we-
dług nowej taryfy nie będzie tak 
drastyczna jak w innych mia-
stach.

- Przez 8 pierwszych miesię-
cy 2022 roku mieszkańcy Łom-
ży zapłacili o około 16% mniej za 
ciepło w porównaniu z analogicz-
nym okresem w ubiegłym roku. 
Obecna zmiana taryfy przewi-
duje wzrost opłat o około 58%. 

Uwzględniając niższy VAT, obo-
wiązujący w tym roku, to łączne 
opłaty za ciepło mieszkańców 
Łomży w 2022 roku będą wyż-
sze od tych w 2021 roku o oko-
ło 8-10 %. Będą to więc wzrosty 

dużo mniejsze niż inflacja, jaka 
ma miejsce w naszym kraju – 
mówi prezes MPEC-u Radosław 
Żegalski.
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Edukacja rolnicza to polska racja stanu

Lech Antoni Kołakowski, 
wiceminister rolnictwa i rozwoju 
wsi w Zespole Szkół Rolniczych  
w Marianowie

Edukacja rolnicza to polska racja 
stanu – mówił wiceminister rolnic-
twa i rwozoju wsi, poseł na Sejm 
RP Lech Antoni Kołakowski pod-
czas uroczystego rozpoczęcia roku 
szkolnego w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. chor. 
Jana Szymańskiego w Marianowie. 
Wiceminister wspominał, jak po-
nad 40 lat temu sam, wówczas jako 
uczeń Technikum Zawodowego  Me-
chanizacji Rolnictwa w Marianowie, 
uczestniczył w apelu z okazji rozpo-
częcia nowego roku szkolnego. Pod-
kreślił, jak na swoim przykładzie 
przekonał się, że koleje losu absol-
wenta szkoły rolniczej mogą być 
zaskakujące. - Edukacja rolnicza, 
w połączeniu z pracą i wytrwałością, 
otwiera przed młodymi ludźmi wie-
le drzwi – przekonywał.   

- Przyznam, że na myśl 
o tym, że 44 lata temu, jako 
uczeń Technikum  Zawodo-
wego Mechanizacji Rolnictwa, 
byłem w tej samej roli, co dziś 
Ci młodzi ludzie, odczuwam 
ogromne wzruszenie. 

NOWA TARYFA NA CIEPŁO W MPEC-U

Opłaty w Łomży jedne z najniższych w kraju



Sztandar i odznaczenie za zasługi dla 
pożarnictwa otrzymała jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedna-
czewie (gm. Łomża) z okazji swego 
70-lecia. Podczas uroczystości, które 
odbyły się w sobotę 3 września, wi-
cemarszałek województwa Marek 
Olbryś wręczył druhom z Jednaczewa 
grawerton podpisany przez cały za-
rząd województwa oraz urządzenie 
do tworzenia tzw. kurtyny wodnej.      

- 70 lat nieprzerwanej działal-
ności to piękna tradycja, ale też 
dowód, że strażacka służba jest 
potrzebna mieszkańcom Jedna-
czewa. W podobnych miejsco-
wościach swoją ogromną rolę 
spełniają organizacje, wokół  któ-
rych koncentruje się życie spo-
łeczne czy kulturalne. A sztandar 
dla takiej organizacji to symbol 

szacunku, ale też odpowiedzial-
ność i zobowiązanie. To piękny 
moment, serdecznie gratuluję 
strażakom i mieszkańcom, o któ-
rych strażacy dobrze dbają - po-
wiedział wicemarszałek Marek 
Olbryś.

Swoje jubileuszowe święto 
strażacy z Jednaczewa zorgani-
zowali w pobliżu strażnicy, któ-
ra mieści także świetlicę wiejską. 
Rozpoczęło się od mszy polowej 
celebrowanej przez księdza Ma-
riana Mieczkowskiego, probosz-
cza parafii katedralnej w Łomży, 
wspomaganego przez m. in. po-
wiatowego duszpasterza straża-
ków księdza Jarosława Świderka 
z Miastkowa, duszpasterza stra-
żaków z gminy Łomża - księdza 
Krzysztofa Dąbrowskiego z Ku-
pisk oraz księdza Andrzeja God-
lewskiego, proboszcza łomżyń-
skiej parafii Krzyża Świętego.       

- Dziękujmy za pokolenia 
tych, którzy w imię miłości słu-
żyli "Bogu na chwałę, ludziom na 
pożytek" i mimo zmieniających 
się warunków zawsze byli wierni. 
Straż pożarna to potężna siła. Jest 
w naszej diecezji tysiąc strażaków 
zawodowych i około 20 tysię-
cy ochotników. Życzymy im, by 
pełnili swoją służbę z godnością, 
odwagą i rozwagą - mówił pro-
boszcz Marian Mieczkowski  

Historię jednostki OSP 
w Jednaczewie przypomniał jej 
komendant Michał Kamiński. 
Wszystko zaczęło się w roku 1952 
od inicjatywy czterech miesz-
kańców. W 1964 roku powstała 
strażnica. Pierwsze wozy bojowe, 
rozwój i rozbudowa, rodzinne 
łańcuchy strażaków - przewijały 
się we wspomnieniach.      

- Obecnie OSP to 23 człon-
ków czynnych oraz kilku wspie-

rających i honorowych. Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza  
liczy 16 osób. Przygotowując ju-
bileusz przekonałem się jak wie-
lu mamy przyjaciół. Serdecznie 
wszystkim dziękuję - poinfor-
mował komendant Michał Ka-
miński. 

Strażacki jubileusz przywiódł 
do Jednaczewa liczne grono go-
ści, których witał Piotr Kłys, wójt 
gminy Łomża i szef struktur OSP 
w gminie, a dodatkowo także 
przewodniczący społecznego ko-
mitetu, który ufundował sztan-
dar. 

Przedstawicielom rządu, par-
lamentu, samorządu, instytucji 
i służb przypadła także w udzia-
le przyjemność symbolicznego 
wbijania gwoździ w drzewce no-
wego sztandaru. Dokonali tego 
m. in. wiceminister rolnictwa 
Lech Antoni Kołakowski, po-
słowie Kazimierz Gwiazdowski 
i Jarosław Zieliński, senator Ma-
rek Adam Komorowski (miał do 

wypełnienia jeszcze wiele innych 
obowiązków jako przedstawiciel 
krajowych i wojewódzkich władz 
OSP), wicemarszałek marek Ol-
bryś i radny sejmiku Piotr Mo-
dzelewski, wicedyrektor KRUS 
Krzysztof Niewiadomski, przed-
stawiciele państwowej straży po-
żarnej, duchowni. Mieszkańców 
Jednaczewa reprezentowała m. 
in. sołtys Anna Kania.

Od wszystkich strażacy usły-
szeli gratulacje, podziękowania, 
słowa uznania i szacunku. Do 
rąk strażaków trafił nowy sztan-
dar. Ślubowanie złożyła na nie-
go Młodzieżowa Drużyna Stra-
żacka. Liczna grupa zasłużonych 
druhów została uhonorowania 
odznaczeniami, w których wrę-
czaniu brał udział m. in. wicemar-
szałek Marek Olbryś. 

Na zakończenie strażacy 
z Jednaczewa zaprosili swoich 
gości do zabawy i na pyszną gro-
chówkę, z której słyną ich kole-
dzy z Kupisk.   
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Ziemia Łomżyńska

Dożynkowy chleb podzielony przy 
polowym ołtarzu w Miastkowie trafił 
do wszystkich uczestników gminnego 
i parafialnego Święta Dziękczynienia 
za plony, które odbyło się w niedzielę 
4 września. Naszym "pokarmem po-
wszednim" dzielili się z innymi m. in. 
wicemarszałek województwa Marek 
Olbryś i radny sejmiku Piotr Modze-
lewski.

- W sposób szczególny prze-
żywam tę uroczystość, bo urodzi-
łem się nieopodal i tu kształtowa-
łem się wśród niewzruszonych 
tradycji wiary i rodziny, które 
potem starałem się realizować 
w Solidarności na podstawie na-
uki społecznej Kościoła. Ten 
etos noszę w sobie i jestem z tego 
dumny. Z wartościami dojdzie-
my daleko i wysoko i - bez obłu-
dy - będziemy dobrymi ludźmi. 
W imieniu zarządu województwa 
podlaskiego bardzo wam dzięku-
ję, drodzy rolnicy i zapewniam 

o opiece samorządu nad gminą 
Miastkowa - powiedział wice-
marszałek Marek Olbryś, które-
mu towarzyszyła małżonka Bo-
gumiła.

Święto w Miastkowie rozpo-
częła polowa msza święta w oto-

czeniu Gminnego Ośrodka Kul-
tury, którą celebrował proboszcz 
parafii Matki Boskiej Różańco-
wej  Czesław Dygan.

- Dożynkowym dziękczy-
nieniem, ale też zabawą nawią-
zujemy do tradycji naszych 

praojców. Bo, mimo wszelkich 
przeciwności, mamy chleb przy-
gotowany przez naszych staro-
stów, którym może się nakar-
mić każdy. To ważne, zwłaszcza 
dziś, gdy w ojczyźnie naszej pa-
noszy się egoizm, gdy coraz wię-
cej jest takich, którzy zapomina-
jąc o wymowie chleba, nie chcą 
się podzielić nim z innymi, a jak 
najwięcej zatrzymać dla siebie. 
Widzimy czym jest chleb dla ca-
łego świata, gdy zamknięte zo-
stało przez władze rosyjskie Mo-
rze Czarne i nie można dowieźć 
ziarna z tego spichlerza jakim 
jest Ukraina do krajów, gdzie jest 
wyczekiwany - mówił kapłan.

Swoje słowa proboszcz Cze-
sław Dygan przekształcił w prak-
tykę dzieląc dożynkowy boche-
nek wraz ze starostami dożynek 
Anną i Kazimierzem Siemińskimi 
dożynkowy bochen przygotowa-
ny przez mieszkańców Zaruzia 

(podobnie jak okazały wieniec, 
który będzie reprezentował gmi-
nę na dożynkach diecezji łom-
żyńskiej w Zuzeli). Do tradycji 
Święta Dziękczynienia za plony 
nawiązywały w Miastkowie także 
dary przygotowane przez miesz-
kańców pozostałych miejscowo-
ści: kosze owoców czy ciasta.  

- Dzięki pracy rolników co 
dzień trafia na nasze stoły ten 
chleb, dar ziemi, która jest ostro-
ja polskości i nasze wspólnej toż-
samości podstawą - mówił wójt 
Miastkowa Kazimierz Górski.

Wśród uczestników był m. in. 
także starosta łomżyński Lech Ma-
rek Szabłowski oraz przedstawicie-
le samorządowych instytucji.

Po zakończeniu uroczystości 
religijnych wójt Kazimierz Gór-
ski zaprosił mieszkańców na do-
żynkowy piknik z przysmakami 
dzieła kół gospodyń wiejskich, 
muzyką i atrakcjami dla dzieci.      

Dziękczynienie za plony w Miastkowie

Jubileusz i sztandar strażaków w Jednaczewie
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Jako młody chłopak, uczęsz-
czając do szkoły w Marianowie 
nigdy w życiu nie przypuszcza-
łem, że tak mogą ułożyć się moje 
koleje losu. Najpierw 5 lat tech-
nikum, następnie studia na Uni-
wersytecie Warszawskim na wy-
dziale Prawa i Administracji, 
później praca w rolnictwie, biz-
nesie, samorządzie i administra-
cji rządowej. Dużo pracy, nauki 
i obowiązków. Dzisiaj właści-
wie mogę mówić o zwieńczeniu 
tej zawodowej drogi – mówił ze 
wzruszeniem Lech Antoni Ko-
łakowski wiceminister 
rolnictwa i rozwoju wsi, 
podkreślając jak ważne 
są dziś technika, szko-
ły rolnicze. - Biorąc pod 
uwagę bezpieczeństwo 
żywnościowe musi-
my kłaść duży nacisk na 
kształcenie młodych rol-
ników, wyposażanie ich 
w dogłębną wiedzę rol-
niczą z zakresu zarówno 
uprawy roślin, hodow-
li zwierząt, jak również 
mechanizacji rolnictwa, 
rolnictwa inteligentne-
go i precyzyjnego. Szko-
ły rolnicze w Polsce są na 
bardzo wysokim pozio-
mie. Dzięki temu Polska wieś jest 
dziś bezpieczna, a rolnicy dosko-
nale wiedzą jak prowadzić gospo-
darstwa w sposób ekonomiczny 
i efektywny. I tego właśnie życzę 
wszystkim absolwentom Zespo-
łu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. chor. Jana Szy-
mańskiego w Marianowie – kon-
tynuował Lech Antoni Kołakow-
ski.

- W Zespole Szkół w Maria-
nowie w 99 procentach kształ-
cimy młodzież, która pochodzi 
z terenów wiejskich. Jest to mło-
dzież, która ma pomysły na wła-
sne gospodarstwa, na własny 
biznes – przekonywał natomiast 
Sławomir Łomotowski, dyrektor 
Zespołu Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego im. chor. Jana 
Szymańskiego w Marianowie. 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. chor. 

Jana Szymańskiego w Mariano-
wie należy do sieci szkół, której 
organem prowadzącym jest Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

- Ma to zasadnicze znaczenie. 
Szkoła, której organem prowa-
dzącym jest Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi posiada przede 
wszystkim bezpieczeństwo eko-
nomiczne, może podejmować 
inwestycje, które w innej sytu-
acji prawdopodobnie nie były-
by możliwe, a przez to oferować 
jeszcze wyższą jakość kształcenia 
– tłumaczył wiceminister rolnic-

twa i rozwoju wsi. - W wojewódz-
twie podlaskim jest w tej chwili 
pięć szkół rolniczych, które nale-
żą do sieci szkół, której organem 
prowadzącym jest Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Te szko-
ły rozwijają się bardzo dobrze 
i kształcą przyszłych rolników 
na naprawdę wysokim poziomie. 
Celowym byłoby, aby wszystkie 
szkoły o profilu rolniczym nale-
żały do tejże sieci. Miałyby za-
gwarantowane przede wszystkim 
bezpieczeństwo ekonomiczne 
oraz wysoką jakość kształcenia. 
Cieszę się, że jestem mieszkań-
cem tego regionu, Łomży, że 
mamy na swoim terenie taką wła-
śnie placówkę, jak ta w Maria-
nowie, bo bez wątpienia jest to 
szkoła  z przyszłością – podkre-
ślał Lech Antoni Kołakowski.

Przyszłością, którą stanowią 
uczniowie. Dyrektor Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego im. chor. Jana Szymań-
skiego w Marianowie Sławomir 
Łomotowski zadowolony jest 
z naboru na nowy rok szkolny 
2022/2023. 

- W nowym roku szkol-
nym 2022/2023 udało nam się 
utworzyć trzy klasy. Jest to klasa 
o profilu mechanizacja rolnictwa 
i agrotroniki licząca 18 uczniów. 
Klasa o kierunku technik rol-
nik, do której będzie uczęszcza-
ło 19 uczniów oraz klasa pierw-
sza Szkoły Branżowej I stopnia 

o profilu mechanik operator ma-
szyn i urządzeń rolniczych liczą-
ca 15 uczniów. Nie są to może 
klasy bardzo liczne, ale dzię-
ki temu możemy nieco bardziej 
skupić się na uczniach – mówił 
Sławomir Łomotowski. - W tym 
roku szkolnym w zespole szkół 
w Marianowie naukę rozpocz-
nie 266 uczniów plus 25-30 osób 
pobierających naukę w ramach 
Kwalifikacyjnych Kursów Zawo-
dowych. Są to kursy skierowane 
do osób dorosłych, które mogą 
zdobyć lub uzupełnić kwalifika-
cje oraz uzyskać tytuł zawodowy 
w danym zawodzie – wyjaśniał 
dyrektor ZSCKR w Marianowie.

Obecnie w placówce prowa-
dzony jest gruntowny remont.  

- Dla mnie ten rok szkolny 
stanowi ogromne wyzwanie. Kil-
ka lat temu podpisałem umowę 
na wykonanie głębokiej termo-

modernizacji Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego im. 
chor. Jana Szymańskiego w Ma-
rianowie. Jest to potężny projekt 
opiewający na kwotę 35 milio-
nów złotych. Niestety na prze-
łomie kwietnia i maja tego roku 
główny wykonawca zszedł z bu-
dowy. Musiałem wówczas zrobić 
wszystko, by walczyć o ten pro-
jekt. Pojawiło się realne zagro-
żenie cofnięcia dotacji. Ponad-
to prace przeprowadzone przez 
wykonawcę uniemożliwiały ko-
rzystanie ze wszystkich pomiesz-

czeń. Na szczęście uda-
ło się wydłużyć termin 
wykonania w Narodo-
wym Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Według 
wstępnych założeń głę-
boka termomoderniza-
cja miała zakończyć się 
jeszcze w tym roku. Na-
tomiast w tej chwili wie-
my, że jest to już termin 
nierealny. Według nowe-
go harmonogramu re-
mont budynku powinien 
zakończyć się we wrze-
śniu 2023 roku. Coraz 
więcej wykonawców jest 
zainteresowanych tą in-

westycją, co bardzo mnie cieszy. 
Mam nadzieję, że do końca wrze-
śnia, tego roku uda mi się podpi-
sać umowę z nowym wykonawcą 
– mówił  Sławomir Łomotowski, 
dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. chor. 
Jana Szymańskiego w Mariano-
wie. 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. chor. 
Jana Szymańskiego w Maria-
nowie jest placówką z wielolet-
nią tradycją kształcącą młodzież 
w zawodach rolniczych i około-
rolniczych. W obrębie technikum 
uczniowie mają do wyboru kie-
runki takie jak: technik urządzeń  
i systemów energetyki odnawial-
nej, technik rolnik, technik me-
chanizacji rolnictwa i agrotroniki 
oraz technik turystyki na obsza-
rach wiejskich. W obrębie bran-
żowej szkoły I stopnia ucznio-
wie mają do wyboru następujące 
kierunki kształcenia: mechanik 
operator pojazdów i maszyn rol-
niczych, rolnik oraz ogrodnik. 
Zespół Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego im. chor. Jana 
Szymańskiego w Marianowie 
daje możliwość ukończenia rol-
niczych kursów kwalifikacyjnych 
uprawniających do uzyskania do-
tacji unijnych. Kurs na poziomie 
Szkoły Branżowej I stopnia trwa 
rok i daje możliwość uzyskania 
kwalifikacji ROL04. Z kolei kurs 
na poziomie technikum trwa 6 
miesięcy i daje możliwość uzy-
skania kwalifikacji ROL10. Szko-
ła oferuje bezpłatne kursy: stoso-
wania środków ochrony roślin, 
kombajnisty, operatora wózków 
widłowych operatora koparko-
-ładowarki, sieczkarni, obrabiarki 
CMC, operatora wózka widłowe-
go, spawacza, operatora dronów 
oraz prawo jazdy kategorii B,C, T. 
Uczniowie mogą bezpłatnie ko-
rzystać z internatu, a także odby-
wać bezpłatne praktyki zagranicz-
ne. Zespół Szkół w Marianowie to 
obecnie jedna z najlepszych szkół 
zawodowych w regionie. 

Gwar na szkolnych korytarzach, dużo 
radości, roześmiane buzie, ale też kilku 
zestresowanych pierwszaków i zerów-
kowiczów trzymających się „maminej 
spódnicy". Tak wyglądał pierwszy dzień 
w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama 
Mickiewicza w Łomży.  Jedni uczniowie 
cieszą się z powrotu do szkoły, inni uwa-
żają, że wakacje mogłyby trwać trochę 
dłużej. Uroczystemu rozpoczęciu roku 
szkolnego w SP nr 7 towarzyszyło ślu-
bowanie klas pierwszych i przywitanie 
w gronie małych żaków – sześciolatków, 
czyli grup przedszkolnych.

Dzieci przede wszystkim tęskniły za 
szkolnymi przyjaźniami i zabawą. 

- Cieszę się, że wracam do szkoły. Tę-
skniłam za swoją klasą. Wreszcie mo-
głam się z nimi zobaczyć I już nie mogę 
się doczekać, kiedy będziemy mogli się 
pobawić – mówiła z uśmiechem Pola 
Gołębiowska zdradzając, że troszkę boi 
się nowego roku szkolnego, zwłaszcza 
nowych wyzwań.  

Za chwilę, gdy emocje już opadną bę-
dzie też czas na naukę

Pierwszy września jest ważnym dniem 
nie tylko dla uczniów, ale także dla na-
uczycieli. Justyna Brzóska, dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewi-
cza w Łomży, również cieszy się z powrotu 
dzieci w mury szkoły, podkreślając, iż naj-
ważniejsze jest to, że dzieci wróciły do 
„siódemki” w pełnym składzie, a nawet 
jest ich jeszcze więcej!

W sumie nowy rok szkolny 2022/2023 
rozpoczęło 11 364 uczniów łomżyńskich 
szkół i przedszkoli. 

Witaj Szkoło

Edukacja rolnicza to polska racja stanu

W imieniu własnym i żony składam na ręce Wójta gm. 
Narew Andrzeja Pleskowicza podziękowanie za dotrzy-
manie złożonego słowa i wykonanie naprawy odcinka 
drogi Kotłówka -  Zabłocie, gm. Narew. 

Za Pana pośrednictwem, pragnę również złożyć po-
dziękowania wszystkim pracownikom, którzy uczestni-
czyli w naprawie tej drogi. Jestem przekonany, że ta dro-
ga będzie nam służyła przez lata i wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa.

WIESŁAW WAŚKO WRAZ Z ŻONĄ JOANNĄ
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W Łomży pojawi się instalacja 
upamiętniająca Sybiraków

Walizki, dziecięce zabawki, fotografie, przedmioty codziennego użytku – 
wszystko to towarzyszyło mieszkańcom II Rzeczypospolitej zsyłanym na Sy-
berię i do Kazachstanu. Symboliczna instalacja rzeczy, które zabierali ze sobą 
wywożeni na wschód zostanie zaprezentowana 11 września w Łomży.

Przygotowana przez pracowników białostockiego Muzeum Pa-
mięci Sybiru ekspozycja "RzeczyViste" ma w swej nieszablonowej 
wymowie zwrócić uwagę na tragiczny los dziesiątek tysięcy polskich 
obywateli wywiezionych w latach 1940-1941 w głąb Związku Sowiec-
kiego.

Instalacja składa się przedmiotów codziennego użytku, przed 
którymi znajdzie się płytka z krótkim opisem losów jego właściciela 
(imię, wiek, miejsce zsyłki).

Jest to kolejna edycja jednodniowych akcji prezentowanych w róż-
nych miastach Polski. W poprzednich latach instalacja autorstwa Ka-
roliny Mosiej–Zambrano wystawiana była m.in. w Lublinie, Pozna-
niu, Supraślu, Augustowie czy Białowieży. W tym roku zapoznać się 
z nią mieli już okazję mieszkańcy Białegostoku i Tykocina.

Łomżanie będą mogli obejrzeć instalację w dniu 11 września br. 
w godzinach 10:00 – 16:00. Zostanie ona zaprezentowana przy Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w sąsiedztwie Pomnika Zesłańców Sybiru.

1 września, w 83. Rocznicę wybuchu II wojny światowej 
w samo południe w całym mieście rozległy się syreny alar-
mowe. Następnie przedstawiciele władz miasta z prezy-
dentem Mariuszem Chrzanowskim na czele oraz delegacje 
m.in. Rady Miejskiej Łomży, powiatu, wojska, harcerstwa, 
a także łomżyńskich szkół złożyli kwiaty i zapalili znicze 
w Łomżyńskiej Dolinie Pamięci przy Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego.

Łomżyńska Dolina Pamięci została otwar-
ta 1 września 2006 roku. Wtedy też odsło-
nięto trzy tablice memoratywne poświęcone 
poległym na Ziemi Łomżyńskiej w obronie 
niepodległości Polski we wrześniu 1939 roku. 
Rok później odsłonięto czwartą tablicę po-
święconą "Ku Czci Żołnierzy Państwa Pod-
ziemnego".

Rządowe wsparcie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Łomży. Wnioski można składać do 30 listopada 
2022 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Polnej 16 
– osobiście w wersji papierowej lub elektronicznej za po-
mocą EPUAP podpisane elektronicznie za pomocą profilu 
zaufanego lub kwalifikowanego. Miasto Łomża uruchomi-
ło również specjalną infolinię pod numerem: 86 215 67 47 
(wew. 350).

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysłu-
guje gospodarstwom domowym, dla których głów-
nym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa 

węglopochodne. Nie ma kryteriów dochodowych, 
a o wsparcie mogą ubiegać się gospodarstwa domo-
we, które już zakupiły węgiel.

We wniosku należy wskazać główne źródło 
ogrzewania, które będzie weryfikowane w central-
nej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). De-
cyzja o wypłacie dodatku węglowego będzie nastę-
powała do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek można pobrać ze strony interne-
towej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łomży.

Można już składać wnioski o dodatek węglowy. 
Ruszyła infolinia

83. rocznica wybuchu II wojny światowej 

Konkurencyjne ceny za cie-
pło są możliwe dzięki podjętym 
kilka lat temu przez spółkę in-
westycjom. Chodzi o kocioł bio-
masowy i nowy układ kogenera-
cyjny, który już wkrótce oprócz 
ciepła będzie wytwarzał także 
energię elektryczną. 

- Następna taryfa za ciepło 
powinna zostać wprowadzona 
na początku 2023 roku. Mam na-
dzieję, że będzie ona uwzględ-
niać już nasze obie inwestycje 
w ciepłowni miejskiej. Przypo-
minam, że od przyszłego roku 
powinniśmy oprócz ciepła pro-
dukować energię elektryczną ze 
sprzedaży, której będziemy mogli 
zrekompensować część kosztów 
ciepła. Wtedy to opłaty za ciepło 
powinny zostać jeszcze obniżo-
ne – informuje prezes miejskiej 
spółki ciepłowniczej.

Jak zapewnia prezes Żegal-
ski, Łomża jest przygotowana na 
trudne czasy jeśli chodzi o ciepło 
systemowe. 

- O tym, że takie trudne czasy 
nadejdą wiedziano od dawna, ale 
mało kto próbował się na nie przy-

gotować. Uważam, że jako spółka 
dokonaliśmy słusznych wyborów 
i od ponad 6 lat modernizujemy się 
w taki sposób, aby ciepło w naszym 
mieście było możliwie najtańsze. 

Nie ma obecnie alternatywy 
dla ciepła z biomasy w połączeniu 
z produkcją energii elektrycznej. To 
najtańsza z możliwych form  pro-
dukcji ciepła – i my ją sukcesyw-
nie wdrażamy. To dzięki niej wzrost 
cen ciepła jest minimalny w stosun-
ku do innych nośników paliw. Bo 
tak na przykład, w ciągu 1,5 roku 
ceny węgla wzrosły o 1000% a gazu 
o 1500% – podsumowuje.

Warto dodać, że obecna tary-
fa na ciepło MPEC-u jest już jedną 
z najniższych w kraju. I tak np. we 
Włocławku ogłoszono nowe stawki, 
które w stosunku do tych obecnych 
łomżyńskich, są o prawie 400% 
wyższe. Z kolei w miastach nieco 
mniejszych od Łomży – Radom-
sku i Złotowie są wyższe o 260%, 
a w Chodzieży o 350%. Wysokie ta-
ryfy mają również duże aglomera-
cje tj. Lublin (więcej o 270%) i Gli-
wice (więcej o 240%). 

MATERIAŁ MPEC ŁOMŻA

NOWA TARYFA NA CIEPŁO W MPEC-U

Opłaty w Łomży jedne  
z najniższych w kraju



Marzenia się spełniają. Te 
słowa, powracające w kolejnych 
wypowiedziach, były mottem 
uroczystości otwarcia nowej 
hali sportowej, jaka odbyła 
się w poniedziałek 29 sierpnia 
w Stawiskach. Za pomoc 
w spełnieniu tych marzeń słowa 
wdzięczności i pamiątkowe 
grawertony burmistrz Agnieszka 
Rutkowska przekazała m. in. 
wicemarszałkowi Markowi 
Olbrysiowi i radnemu sejmiku 
Adamowi Wojciechowi 
Sekścińskiemu, a marszałek Artur 
Kosicki swój otrzyma wkrótce.

- Tam, gdzie jest dobra inicja-
tywa i słuszny cel, tam wojewódz-
two podlaskie stara się pomagać. 
Bardzo chciałbym, aby cały czas 
tętniło tu życie, były emocje, ry-
walizacja, uśmiech i dużo sporto-
wej atmosfery, choć myślę, że nie 
tylko sportowe talenty mogą się 
tu rozwijać, ale także z dziedzi-
ny nauki czy kultury - powiedział 
wicemarszałek Marek Olbryś 
wręczając burmistrz Agnieszce 
Rutkowskiej okolicznościowy 
grawerton z podpisami marszał-
ka Artura Kosickiego i całego za-
rządu województwa .

Marek Olbryś, wspólnie z po-
słem Kazimierzem Gwiazdow-
skim, który jest krajowym szefem 
Szkolnego Związku Sportowego, 
wyraził przekonanie, że piękny 
i nowoczesny obiekt ma poten-
cjał, by być areną zawodów o ska-
li krajowej, a może międzynaro-
dowej.     

- Chciałbym jeszcze zapew-
nić, że będziemy nadal wspie-
rać Stawiski i panią burmistrz 

Agnieszkę Rutkowską, która już 
osiągnęła poziom mistrzowski 
w zdobywaniu sprzymierzeńców 
i przyjaciół dla swoich ambit-
nych zamierzeń - dodał wicemar-
szałek Marek Olbryś.

Wyrazów uznania i gratulacji 
burmistrz Agnieszka Rutkowska 
wysłuchała tego dnia mnóstwo. 

- Dzisiejszy dzień zapisze się 
nie tylko w historii szkoły, ale i ca-
łej gminy. To spełnienie marzeń 
całych pokoleń mieszkańców. Od 
kilku lat były to tysiące godzin 
pracy, poszukiwania funduszy, 
pokonywania trudnych wyzwań. 
Ale teraz   rozpiera mnie duma 
i radość. Przekonaliśmy się jak 
wielu mamy przyjaciół - mówiła 
burmistrz Agnieszka Rutkowska. 

Jak wyjaśniła, całkowity koszt 
inwestycji wyniósł około 15 mi-
lionów złotych. Gdy zrodziła 
się inicjatywa, było to więcej niż 
połowa całorocznego budżetu 
gminy. Odważny, ale też ryzy-
kowny plan rozpoczynającej do-
piero swoją pierwszą kadencję 
burmistrz zyskał jednak poparcie 
radnych.  

- Nie byłoby tej inwestycji 
gdyby nie środki pozyskane z kil-
ku źródeł: 5 milionów złotych 
pochodzi z Ministerstwa Sportu, 
z programu Sportowa Polska, 4,5 
miliona z Rządowego Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych, ponad 1,2 
miliona od marszałka wojewódz-
twa ze środków PFRON. Na ręce 
obecnych wśród nas przedsta-
wicieli rządu, parlamentu i sa-
morządu województwa składam 
ogromne podziękowania. Także 
za to, że od 2019 roku do tej pory 
mogliśmy zrealizować zadania za 
około 85 milionów złotych, na 
które uzyskaliśmy 63 miliony ze 
źródeł zewnętrznych. Dziękuję 

za miłe słowa, ale hala to nie jest 
efekt pracy  jednej osoby - pod-
kreślała burmistrz Agnieszka 
Rutkowska. 

Prowadzący galę otwarcia hali 
Iwona Niedźwiedzka, zastępca 
burmistrza i Tomasz Chojnow-
ski, dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki (czyli 
gospodarz obiektu), przywołali 
historię placówek edukacyjnych 
w Stawiskach. Jak przypomniał 
potem poseł Kazimierz Gwiaz-
dowski projekt budowy pierwsze-
go w gminie obiektu sportowego 
dla dzieci i młodzieży pojawił się 
w planach już w pierwszej ka-
dencji samorządu województwa 
(1998 - 2002). Nabrał jednak 
realnych kształtów dopiero, gdy 
władzę w Stawiskach objął w tej 
kadencji "kobiecy triumwirat": 
burmistrz Agnieszka Rutkow-
ska, zastępca burmistrza Iwona 
Niedźwiedzka i skarbnik Iwona 
Ofman, choć wspomagane także 
przez męska część samorządu. 

Poświęcenia obiektu dokonał 
biskup łomżyński Janusz Step-
nowski. 

W oficjalnych wystąpieniach 
zasługi i sukces Stawisk podkre-
ślali uczestniczący w uroczysto-
ści goście.

- Wiele podobnych inwestycji 
otwierałem, ale ta hala zaparła mi 
dech w piersiach. Życzę, by nie 
było tu znane zjawisko zwolnień 
z wuefu - mówił wiceminister 
edukacji Dariusz Piontkowski.    

List od wicepremiera Jacka 
Sasina odczytał szef jego gabine-
tu Piotr Rycerski, a poseł Kazi-
mierz Gwiazdowski pismo od wi-
ceministra sportu Jacka Osucha, 
u którego inicjatywa Stawisk od 
początku znalazła wsparcie. Do 
gratulacji przyłączyli się również 

poseł Jarosław Zieliński, senator 
Marek Adam Komorowski, wo-
jewoda Bohdan Paszkowski, sta-
rosta kolneński Tadeusz Klama, 
burmistrz Kolna Andrzej Duda 
i inni samorządowcy oraz przed-
stawiciele Lokalnej Grupy Dzia-
łania "Kraina Mlekiem Płynąca".

Prawie każdy z mówców mó-
wił o spełnionych marzeniach 
mieszkańców Stawisk i prawie 

każdy podarował pani burmistrz 
i dyrektorowi szkoły zestawy pi-
łek do różnych gier. 

Wzruszona burmistrz Agnie- 
szka Rutkowska w podzięce za 
wsparcie i pomoc przekazała 
przyjaciołom i sprzymierzeń-
com pamiątkowe grawertony. 
Znaleźli się w tym gronie m. in. 
wicemarszałek Marek Olbryś 
i radny Adam Wojciech Sek-
ściński oraz przedstawiciele 
rządu, parlamentu, samorzą-
dów. W podobny sposób bur-
mistrz uhonorowała grupę naj-
bliższych współpracowników, 
a sama otrzymała od nich i od 
delegacji mieszkańców kwiaty 
i statuetkę ze skrzydłami.                    

Artystyczną oprawą uroczy-
stości było pokazy taneczne i pio-
senka w wykonaniu uczniów ze 
Stawisk.  

Hala sportowa w Stawiskach 
to m. in. powierzchnia blisko 2 
tys. mkw., cztery  boiska możli-
we do utworzenia dzięki parawa-
nom, siłownia, zaplecze technicz-
ne. W nowym budynku, który 
łączy halę z głównym obiektem 
szkoły pomieściły się m. in. szat-
nie, świetlica, stołówka oraz gabi-
nety logopedy i pedagoga. 

5inwestycje

Stawiski mają pierwszą  
w swej historii halę sportową
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Giewont. Magiczna góra, cud natury 
bliski każdemu Polakowi. W zasa-
dzie drugi symbol Polski. Ma w sobie 
wszystko – dostojność i tajemniczość, 
piękno i grozę, monumentalizm i wy-
razistość czy perspektywę szlachetnej 
linii grzbietu przypominającej profil 
starego górala. Można by tak wyli-
czać wiele jeszcze innych jego cech. 
To wszystko znalazło swe największe 
odbicie nie w poezji, nie w prozie, 
lecz w fotografii, a przede wszyst-
kim w malarstwie. To polscy artyści 
malarze, tworzący na przełomie XIX 
I XX wieku, zauroczeni widokiem 
wyrazistego na tle nieba, a tak cha-
rakterystycznego konturu, stworzyli 
dziesiątki, jeżeli nie setki artystycz-
nych ,,portretów” Giewontu. Około 
150 prac znajduje się w niezwyczaj-
nej kolekcji Elżbiety i Andrzeja Ku-
basiewiczów. Ponad 50 z nich można 
oglądać w Galerii Sztuki Współczesnej 
– Oddziale Muzeum Północno-Mazo-
wieckiego w Łomży. 

- Życie to zbiór przypadków. 
Ta kolekcja to jeden z nich. Nie 
pamiętam dokładnie kiedy sta-
łem się właścicielem ,,mego” 
pierwszego Giewontu, czyli ob-
razu, na którym dumnie się pię-
trzył. Na pewno było to na po-
czątku drugiej połowy lat 90. 
minionego wieku, kiedy w towa-
rzystwie żony zaczęliśmy bywać 
na aukcjach obrazów, organizo-
wanych przez różne warszawskie 
galerie. Większość obrazów, któ-
re w tamtym początkowym okre-
sie stały się moją własnością, to 
pejzaże z widokami różnych za-
kątków Tatr. Na to, aby stworzyć 
swoisty zbiór obrazów z Giewon-
tem w roli głównego portretowa-
nego lub dającego wyraziste tło 
innym obiektom, zdecydowałem 
dopiero z początkiem nowego ty-
siąclecia, zachęcony przez moje-
go przyjaciela Marka Zalewskie-
go, który prowadził galerię ,,Stary 
Świat” na warszawskim Nowym 
Świecie. Często przychodziłem 
do niego na kawę i rozmawia-
liśmy. Wiedział, że mamy dom 
w Zakopanem, i że w okna tego 
domu nieprzerwanie zagląda… 
Giewont. Co chwila mówił: ,,An-
drzej kup”. I tak, w ten sposób 
zacząłem kupować portrety ten 
wyjątkowej góry. Pierwszy ob-
raz, który mi się bardzo podobał, 
od którego rozpoczęła się kolek-
cja, jest autorstwa Stanisława Ka-
mockiego, który tutaj na wysta-
wie można zobaczyć. Potem był 
drugi obraz, trzeci, i nagle zauwa-
żyłem, że góra ta sama, a reszta 
jest zupełnie inna. Zafascyno-
wało mnie to jak ludzie postrze-
gają górę. Zarys pozostaje zary-
sem, natomiast wszystko wokół 
się zmienia; światło, cienie, oto-
czenie. W związku z tym daje to 
ogromną możliwość kompono-
wania malarzom. I oni to zrobi-
li, i to jest fenomen. W tej chwi-
li w mojej kolekcji znajduje się 

około 150 obrazów. I ani jeden 
się nie powtarza – mówił z fascy-
nacją kolekcjoner Andrzej Kuba-
siewicz.

- Moja reakcja zawsze pozy-
tywna na pomysły męża. Wpraw-
dzie to on kupował wszystkie 
obrazy, ale zawsze ze mną kon-
sultował, pokazywał co chce ku-
pić… To ogromna radość, że 
można je w końcu komuś po-
kazać, o trzymanie ich w domu, 
w piwnicy jest kompletnie bez 
sensu – tłumaczyła kolekcjoner-
ka Elżbieta Kubasiewicz. 

Wydaje się, że kolekcja Kuba-
siewiczów rządzi się przypadka-
mi. Jej pojawienie się w Łomży to 
również dzieło przypadku.

- Galeria Sztuki Współcze-
snej, która jest kierowana przez 
panią Karolinę Skłodowską od 
kilkudziesięciu lat sprowadza ab-
solutnie typowych malarzy, to-
powych artystów sztuki współ-
czesnej, a mimo wszystko na 
ten rok ta wystawa nie znalazła 
się w kalendarzu wystaw. I pew-
nie by się nie znalazła gdyby nie 
to, że zaprzyjaźnione Muzeum 

Okręgowe w Suwałkach 
zadzwoniło z prostym 
pytaniem; ,,słuchajcie 
my już kończymy po-
kazywanie tej wystawy. 
Musimy ją odwieźć do 
Warszawy, no a prze-
cież Łomża jest po dro-
dze. Czy naprawdę jej 
nie chcecie?’’. No i za-
częła się burza mózgów. 
W głównym budynku 
muzeum, w tej chwili są 
wystawy czasowe, któ-
re są już prezentowane, 
których nie mogliśmy 
przestać prezentować. 
Dlatego pojawił się pomysł, że 
może uda się przesunąć już zapla-
nowany wystawy w Galerii Sztuki 
Współczesnej i może te gościnne 
ściany pokażą te płótna, tektury, 
i różne inne obrazy – wyjaśniała 
Paulina Waszelewska, dyrektor 
Muzeum Północno-Mazowiec-
kiego w Łomży.

Wśród autorów prac olej-
nych, akwareli oraz pasteli, któ-
re oglądać można na wystawie są 
twórcy tacy jak: Wojciech We-

iss, Kazimierz Sta-
browski, Stanisław 
Kamocki, Marce-
li Harasimowicz, 
Zefiryn Ćwikliń-
ski, Michalina 
K r z y ż a n ow s k a , 
Wincenty Wo-
dzinowski, Hen-
ryk Sajdak, Teo-
dor Grott, Michał 
Stańko, Stanisław 
Gałek, Władysław 
Jarocki, Henryk 
Szczygliński i bli-
sko 20 innych za-
f a s c y n ow anyc h 

górami. Powstałe prace przycią-
gają wzrok różnorodnością in-
terpretacji. Przedstawiają słynny 
szczyt w zimowej aurze, w blasku 
wiosennego słońca, w letniej fe-
erii barw, w jesiennej mgle. 

- Nie często zdarza się orga-
nizowanie wystawy poświęco-
nej jednemu motywowi. Dla-
czego kolekcja niezwyczajna? 
Dlatego, że właściciele nie kieru-
ją się nazwiskami, opiniami kry-
tyków. Zbierają obrazy, które po 
prostu im odpowiadają; klima-
tem, nastrojem, samym tema-
tem. Mieszkali przez jakiś czas 
w Zakopanem i Giewont towa-
rzyszył im na co dzień. Z resztą 
góry od lat fascynowały, fascy-
nują i będą fascynowały arty-
stów, bo jest to temat wyczerpa-
ny. Okazuje się, że jeden temat 
można przedstawić na różne 
sposoby. Tutaj Giewont jawi się 
jako szczyt zimowy oprószony 
śniegiem. Towarzyszą mu takie 
dodatkowe elementy jak choć-
by owce na hali czy ukwiecone 
łąki. Mnie najbardziej podobają 
się te jesienne, mgliste odsłony. 
Jest w nich taki niezwykle ro-

mantyczny nastrój, I czuje się 
tę ekspresję, którą bardzo cenię 
w sztuce i w malarstwie. Na wy-
stawie tej można znaleźć zna-
nych artystów takich jak choćby 
Wojciech Weiss czy Stanisław 
Kamocki albo Władysław Ja-
rocki czy Kazimierz Stabrowski, 
ale są też tu twórcy mniej zna-
ni, a wręcz zapomniani i to jest 
wielką zasługą Pana Andrzeja, 
że wydobywa ich z zapomnie-
nia. I oby kolekcja rozwijała się 
jak najpełniej i najmocniej, a my 
będziemy mu sekundować. Być 
może następna wystawa pokażę 
drugą część kolekcji, która liczy 

blisko 150 prac – mówiła Karo-
lina Skłodowska, kierownik Ga-
lerii Sztuki Współczesnej. 

Na wernisażu wystawy Pań-
stwo Kubasiewiczowie pojawili 
się w silnej asyście rodziny. Obec-
na była siostra Pani Elżbiety – 
Grażyna Bernatowicz, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych (2000–2002, 
2007–2013), ambasador w Hisz-
panii (2002–2007) i Czechach 
(2013–2017 wraz z mężem oraz 
Helena i Stanisław, wnuczęta 
Państwa Kubasiewiczów, których 
dziadkowie nieśmiało upatrują, 
jako kontynuatorów kolekcji. 

- Staram się pomagać dziad-
kowi. Porządkuje i opisuje obra-
zy, które on kupuje. Na pewno 
bardzo ciężko będzie dorównać 
dziadkowi, ale myślę, że będzie-
my się starać sprostać zadaniu. 
Chcielibyśmy rozszerzać tę ko-
lekcję – przyznaje Helena Kuba-
siewicz, wnuczka Andrzeja Ku-
basiewicza.

Wystawę ,,Giewont – kolek-
cja niezwyczajna” można oglądać 
w Galerii Sztuki Współczesnej do 
6 października 2022 roku. 

Giewont – Kolekcja Niezwyczajna  
w Galerii Sztuki Współczesnej

Andrzej Kubasiewicz, 
kolekcjoner,  
właściciel zbioru



Uroczystym koncertem w Katedrze 
Łomżyńskiej, w niedzielę 28 sierpnia, 
zainaugurowana została XVIII edycja 
Międzynarodowego Festiwalu Kame-
ralistyki Sacrum et Musica. Podczas 
koncertu wystąpiła grecka śpiewacz-
ka Marita Paparizou oraz skrzypek 
Waldemar Kośmieja. Solistom to-
warzyszyła Orkiestra kameralna 
Filharmonii Pomorskiej Capella Byd-
gostiensis pod batutą hiszpańskie-
go dyrygenta Jose Miguela Rodilla. 
W programie koncertu znalazł się 
m.in.: A. Vivaldi, J.S. Bach, G.F. Haen-
del. 

Przez najbliższe 2 miesią-
ce, mieszkańcy Łomży, ale nie 
tylko, będą mogli cieszyć się 
pięknem klasycznej muzyki. 
Wszystko w ramach XVIII Mię-
dzynarodowego Festiwalu Ka-
meralistyki Sacrum et Musica. 
Pierwsze koncerty wypełniły 
już dźwiękami Katedrę Łom-
żyńską, Kościół pw. Św. Jadwi-
gi Śląskiej w Kupiskach oraz 
Bibliotekę Publiczną Gminy 
Łomża w Podgórzu. 28 sierp-
nia w Parafii św. Michała Ar-
chanioła w Łomży można było 
wysłuchać uroczystego koncer-
tu inaugurującego festiwal. Wy-
stąpiła w nim grecka śpiewaczka 
Marita Paparizou oraz skrzypek 
Waldemar Kośmieja. Solistom 

towarzyszyła Orkiestra kame-
ralna Filharmonii Pomorskiej 
Capella Bydgostiensis pod ba-
tutą hiszpańskiego dyrygenta 
Jose Miguela Rodilla. W progra-
mie koncertu znalazł się m.in.: 
A. Vivaldi, J.S. Bach, G.F. Haen-
del. 4 września zaś w Kościele 
pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Kupi-
skach odbył się koncert zatytu-
owany ,,Perły Baroku”. Wystąpił 
w nim skrzypek Emanuel Salva-
dor z Portugalii oraz Piotr Sa-
wicki. Skrzypkom towarzyszyła 
Filharmonia Kameralna im. Wi-
tolda Lutosławskiego w Łomży 
pod batutą Manfredo Di Cre-
scenzo z Włoch. W programie 
koncertu znalał się m.in.: A. Vi-
valdi, J.S. Bach, G.F. Haendel. 
Z tym samym koncertem arty-
ści wystąpili także w niedziel-
ne późne popołudnie w Biblio-
tece Publicznej Gminy Łomża 
w Podgórzu. 

- Jak co roku, tak i tym ra-
zem koncerty festiwalowe będą 
zróżnicowane pod względem 
obsady wykonawczej, stylisty-
ki, charakteru. Łączy je to, że 
wszystkie będą prezentować mu-
zykę piękną i szlachetną, zawsze 
w mistrzowskim wykonaniu! 
Wierzymy, iż w festiwalowym re-
pertuarze każdy znajdzie coś dla 

siebie, zarówno koneserzy jak 
i muzyczni adepci będą cieszyć 
się pięknem klasycznej muzyki. 
Zapraszamy Państwa na wszyst-
kie festiwalowe koncerty – mówi 
Jan Miłosz Zarzycki, Dyrektor 
naczelny i artystyczny Filharmo-
nii Kameralnej im. Witolda Luto-
sławskiego w Łomży.

Kolejny koncert odbędzie 
się 11 września o godzinie 12:15 
w Kościele pw. Przemienienia 
Pańskiego w Piątnicy. Wystąpi 
w nim  sopranistka Ae Ran Kim 
z Korei Południowej, tenor Ro-
bert Cieśla, skrzypaczka Marta 
Magdalena Lelek oraz pianistka 
Yan Rong z Mongolii. W progra-
mie koncertu ,,Muzyczne Barwy” 
m.in.: F. Schubert, C. Franck, S. 
Moniuszko. 

Także 11 września, o godzinie 
18:30, w Sali koncertowej Filhar-
monii Kameralnej im. Witolda 
Lutosławskiego w Łomży odbę-
dzie się koncert ,,Poprzez Wie-
ki”. Usłyszeć w nim będzie moż-
na skrzypaczkę Aleksandrę Kuls 
oraz pianistę Marcina Koziaka. 
W programie m.in.: L. Van Be-
ethoven, H. Wieniawski, G. Ba-
cewicz.  

Natomiast 18 września, o go-
dzinie 13:00 w Kościele pw. św. 
Franciszka z Asyżu w Ostrołęce 

wybrzmi koncert ,,Ars Cameralis”. 
Wystąpi w nim sopranistka Mag-
dalena Stanciu, skrzypek Mateusz 
Kasprzak-Łabudziński, a także Ad-
rian Stanciu z Rumunii na altówce 
oraz Małgorzata Marczyk na forte-
pianie. W programie m.in.: W.A. 
Mozart, F.Schubert, C. Franck. 
Ten sam koncert ,,Ars Cameralis” 
odbędzie się o także, tego samego 
dnia o godzinie 18:00, w Kościele 

pw. Najświętszego Serca Jezuso-
wego w Rzekuniu.  

Na wszystkie koncerty wstęp 
wolny. 

XVII Międzynarodowy Fe-
stiwal Kameralistyki ,,Sacrum et 
Musica” potrwa do 2 paździer-
nika. Zapowiedzi kolejnych 
koncertów znajdziecie Państwo 
w kolejnych wydaniach Tygodni-
ka Narew.

7kultura

„Ballady  
i romanse”  

po łomżyńsku 
Fragmenty "Ballad i romansów" Adama Mickie-
wicza były tegoroczną lekturą ogólnopolskiej 
akcji "Narodowe Czytanie". W Łomży, tradycyj-
nie już, na deptaku przed siedzibą Miejskiej 
Biblioteki Publicznej czytali parlamentarzyści, 
samorządowcy, aktorzy teatralni, uczniowie, 
dziennikarze i mieszkańcy miasta.

Wybitne dzieło narodowego wiesz-
cza po raz pierwszy zostały opublikowane 
w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako głów-
na część pierwszego tomu "Poezyj". Pisany 
w latach 1819-1821 cykl wierszy wyzna-
czył początek dziejów poezji romantycz-
nej w Polsce, stając się dla nowej epoki 
jednym z najważniejszych punktów od-

niesienia. Rok 2022, w związku z dwustu-
leciem wydania zbioru, obchodzony jest 
jako "Rok Romantyzmu Polskiego".

- Romantyzm to istota polskości i fun-
dament nowoczesnej tożsamości nasze-
go narodu. To epoka zmagań z zaborcą, 
utrwalona w biografii Adama Mickiewi-
cza oraz tych wszystkich polskich patrio-
tów, uczestników tajnych stowarzyszeń 
i powstań, działaczy emigracyjnych 
i spiskowców, którzy na różne sposoby, 
w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem 
toczyli bój o suwerenną Rzeczpospoli-
tą – przekazał prezydent Andrzej Duda 
w okolicznościowym liście, uzasadniając 
wybór lektury na 11. edycję "Narodowe-
go Czytania".

Akcja "Narodowe Czytanie" jest orga-
nizowana przez Prezydenta RP od 2012 
roku. Ma ona zachęcać do wspólnego czy-
tania największych dzieł polskiej literatu-
ry.

Trwa XVIII Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Sacrum et Musica 
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Katarzyna Bonda – „Ze złości”
„Działania ze złości zasadniczo nie 

przynoszą nikomu nic dobrego. Najtrud-
niej jest pogodzić się z porażką i pójść 
swoją drogą”

„Ze złości” to pełna intryg, mrocznych 
tajemnic oraz nietuzinkowych bohaterów, 
historia.  To opowieść o zdradzie, chciwo-
ści i ludzkiej naturze. Zemsta? Chciwość? 
Zraniona duma? Nieszczęśliwa miłość? 
A może po prostu… złość? Co spowodo-
wało, że w kasynie Warszawa Royal ktoś 
sięgnął po broń? I kto pociągnął za spust? 
Odpowiedzi szuka detektyw Jakub Sobie-
ski. 

Jakub Sobieski żegna się z pracą w po-
licji i otwiera własną agencję detektywi-
styczną. W tym samym czasie Ada Ko-
walczyk również kończy z tym zawodem 
i ma zamiar zostać prokuratorem. Ich 
pierwsza sprawą – jak się później oka-
zuje wspólną – jest zabójstwo Mariusza 
Hussakowskiego sprzed dwudziestu lat, 
w popularnym kasynie Warszawa Royal.  
Za to przestępstwo lata temu została ska-
zana krupierka Aneta Bulandra, ale przez 
cały czas twierdzi, że jest niewinna. Chce 
uzyskać odszkodowanie za osiemnaście 
lat spędzonych w więzieniu i prosi o po-
moc Jakuba Sobieskiego. Kto wiec zabił 
Hussakowskiego?  Detektyw wkracza 
w świat, w którym pieniądze, polityka 
i zbrodnia tworzą jedną splątaną sieć. 
Szybko przekona się, że uczestnicy wy-
darzeń sprzed lat, świadkowie zbrodni 

i byli właściciele Warszawa Royal nie 
są zainteresowani ujawnieniem nowych 
szczegółów. Kręcą, zatajają najistotniej-
sze fakty i trudno dociec, czy zależy im 
na odkryciu prawdy, czy też rękoma So-
bieskiego chcą załatwić swoje ciemne 
interesy?

Sobieski zaczyna polowanie na mor-
dercę. Ale czas nie jest jego sprzymie-
rzeńcem, wkrótce padają kolejne ofiary. 
W czyim interesie jest ich śmierć? Dlacze-
go zginął Hussakowski? Co naprawdę wi-
działa jego żona i dlaczego oskarżyła Ane-
tę?  Fabuła książki kręci się wokół świata 
dużych pieniędzy i hazardu. Świata opły-
wającego w luksusach, ale i nasiąknięte-
go zbrodnią, pełna zagadek. Dużo intryg 
i znaków zapytania, toteż zakończenie nie-
oczywiste.

TERESA RĘBIŚ

„Dwaj 
przyjaciele na 
wojnę wysłani” 

Tyran okrutny wojnę wydaje.

Żegnać rodzinę im pozostaje. 

Płacz matek, ojców rozdziera sercę 

My odchodzimy, karabin w ręce. 

Od młodych lat w przyjaźni żyli, 

dwaj przyjaciele do boju ruszyli. 

Tu w Ukrainie każą im strzelać, 

niewinnym ludziom życie odbierać. 

Ten ludobójca kłamał bez przerwy

żołnierzom mówił, że to manewry. 

Ukraińcy naszym widokiem są przerażeni 

kryją się w bunkrach wykopanych w ziemi. 

Patrzę przyjaciel ma smutne oczy, 

a po policzkach łza mu się toczy. 

I mówi do mnie mój ty kolego 

nie róbmy ludziom niczego złego. 

I nie słuchajmy Putina kata. 

My nie możemy zabijać brata!

Więc ja mu mówię idźmy do lasu, 

dopóki mamy trochę zapasów. 

Matka nam dała chleba, słoniny 

Ojciec z rozpaczy trzy butelczyny. 

A gdy tak sobie postanowili 

ciemną nocą do lasu przybyli. 

Usiedli pod drzewem drogą zmęczeni 

Ach jaki los nas czeka

na przesiąkniętej krwawej Ukraińskiej 

Ziemi? 

W oddali słychać okrzyki, strzały

zapasy już się im wyczerpały. 

Ostatni alkohol, który mieli w plecaku 

dodał im odwagi, pozbyli się strachu. 

I w tym amoku jeden wszedł na słup 

wysoki, 

by dostrzec z góry krwawe widoki. 

Prąd elektryczny poraził ciało 

z hukiem więc spadło z feralnego słupa. 

Podbiegł ten drugi ujrzał kolegę trupa. 

I co ja teraz samotny zrobię? 

Ja chcę być przy nim, też legnę w grobie. 

Wyciągnął broń, oparł o skroń, pociągnął 

spust. 

Bezwładne ciało opadło już. 

Dozgonna przyjaźń w ich sercach była,

i taką tragedią się zakończyła. 

Swoje młode życie narazili, 

przez to wiele istnień ludzkich ocalili. 

Mroźny szron pokrył ich ciała, 

i tylko w sercach matek rozpacz pozostała. 

Ta bestia Putin i swoim rodakom

też życie odbiera, 

A niech go weźmie jakaś ch...ra. 

Wojna trwa, bezbronne dzieci, starcy giną, 

a świat się przygląda ze zdziwioną miną. 

Wy wielcy politycy tego świata 

nie macie pomysłu na tego kata?

Pozwalacie by w XXI wieku 

brat zabijał brata!

W Wy z NATO patrzycie na to z wielką 

aprobatą. 

Historia nigdy nie wybaczy wam za to! 

Barbara Kuźniecow-Piątek  

Czytanie książek 
Czyli podpowiadamy po jaką pozycję sięgnąć.



Jedziemy na wycieczkę zwyczajnym 
autokarem. Rozśpiewany, wesoły au-
tobus wiezie nas na spotkanie z przy-
rodą do Ziołowego Zakątka i Ciecha-
nowca.

- Ziołowy Zakątek położo-
ny jest w samym sercu Podlasia, 
a ściślej we wsi Koryciny. Położo-

ny jest wśród lasów - mówi pani 
przewodnik.

Ogród został założony 
w 2007 roku. Od 2011 roku jest 
zarejestrowany jako ogród bota-
niczny. Można zobaczyć w nim 
1500 odmian roślin leczniczych, 
aromatycznych. Są rośliny trują-
ce, uzdrawiające, a także jadalne 
i służące jako przyprawy. Rośli-
ny rosną według przynależności 
do rodzin botanicznych jak i sie-
dliskowych. W Ziołowym Zakąt-
ku witają nas zwierzęta; kozy, 
kury, prosięta, kaczki czy gulgo-
czące indyki. Po drodze mijamy 
drewnianą chatkę bimbrownika, 
drewniany kościółek, w którym 
wystrój jest oczywiście ziołowy. 
Znajduje się tu także ogród bi-
blijny. Obok jest przepiękny staw 
położony wśród pachnących ziół, 
a w nim pływające żółte nenufary. 
Zaglądamy do firmowych sklepi-
ków, kupujemy zioła i zdrowotne 
nalewki oraz herbatki.

Z Ziołowego Zakątka jedzie-
my do Ciechanowca. To jedno 
z najpiękniejszych miast położo-

nych w południowej części wo-
jewództwa podlaskiego. Nasz 
cel to Muzeum Rolnictwa im. 
ks. Krzysztofa Kluka. Wspól-
nie z przewodnikiem oglądamy 
zabytkowe maszyny do upra-
wy roślin czy hodowli zwierząt. 
Oglądamy sztukę związaną z rol-
nictwem i techniką rolniczą; ko-
lekcję pojazdów z różnych cza-
sów, ciągniki, maszyny parowe 
oraz muzeum weterynarii. W mu-
zeum pisanki oglądamy około 
1000 eksponatów prywatnej ko-
lekcji pisanek i palm. Wykonane 
są różnymi technikami i natural-
nymi farbami. Pisanki pochodzą 
z różnych rejonów Polski; z Zie-
mi Huculskiej, Nowogrodzkiej, 
Ukrainy. Dalej zaglądamy do le-
śniczówki, wozowni, oglądamy 
młyn wodny, drewniany kośció-
łek, chłopskie chaty i wiatrak. 

Zmęczeni i głodni jedziemy 
do restauracji na obiad. Dzięku-
jemy panu Jankowi za miłą i bez-
pieczną podróż!

MARIA ROMANOWSKA
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Ruszają zapisy seniorów 
na bezpłatne szczepienia 

przeciwko grypie
Mieszkańcy Łomży powyżej 60. roku życia, posiadający Łomżyńską Kartę Senio-
ra lub objęci pomocą MOPS (za okazaniem dowodu osobistego i stosownego za-
świadczenia) mogą zapisywać się na szczepienia osobiście, od 02 września 2022 
r (piątek) w godz. 8:00 – 15:00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu 
Miejskiego (ul. Polna 16 pok. Nr 6).

"Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkań-
ców Łomży po 60 roku życia na lata 2021 – 2022" na wniosek prezy-
denta Mariusza Chrzanowskiego został przyjęty przez Radę Miejską 
Łomży w 2021 r.

Szczepienia będą odbywały się w Specjalistycznym Centrum Me-
dyczno – Rehabilitacyjnym przy Polskiej Grupie Farmaceutycznej sp. 
z o.o. (ESKULAP), ul. Piłsudskiego 82 w Łomży.

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w Wydziale Spraw 
Społecznych i Zdrowia Urzędu 
Miejskiego w Łomży pod nr tel. 
86 215 68 42.

Jednocześnie przypominamy, 
że Seniorzy 75+, czyli osoby uro-
dzone nie później niż w 1947 r., 
będą mogły skorzystać z bezpłat-
nych szczepień przeciwko grypie.

W Klubie Seniora przy ul. Nowogrodz-
kiej 7a, w przedostatni dzień sierpnia 
odbyła się inauguracja inicjatywy 
,,Rozmowy przy kawie”. Na spotkaniu 
obecnych było11 seniorów. 

Rozmowy przy kawie to ini-
cjatywa promująca idę społeczeń-
stwa obywatelskiego. Będziemy 

wyrażać swoje opinie w sprawach 
dla nas ważnych, dyskutować, by 
wspólnie wypracowywać sku-
teczne rozwiązania. Prowadzo-
ne rozmowy to zwiększenie za-
angażowania seniorów w życie 
społeczne oraz stworzenie prze-
strzeni do wymiany poglądów. 

Chcemy pro-
wadzić dialog 
międzypokole-
niowy. Promo-
wać pozytyw-
ny stosunek do 
każdego czło-
wieka. Widze-

nie człowieka będą-
cego w potrzebie. 

Posiadamy do-
świadczenie i wie-
dzę. Wskazujemy 
znaki czasów: te 
minione, dnia dzi-
siejszego i przyszłe. 

Przyszłość musi nieść nadzieję, 
nie obawy.

Spotkania tematyczne będą 
prowadzone w każdy wtorek 
o godz. 11:00 w Klubie Seniora 
w Łomży, ul. Nowogrodzka 7a. 
Zapraszamy! WSPÓŁINICJATOR

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Łomżyńscy Seniorzy w działaniu.                          Rozmowy przy kawie

Jesienią  
po Łomży

Każda pora roku w Łomży jest piękna 
i interesująca. Miasto przybiera nowe 
szaty i te same miejsca mogą być od-
krywane na nowo. Jesień to wyjąt-
kowa pora, pełna kolorów i młodych 
ludzi, którzy zaczynają naukę.

Łomża kojarzy się nam z za-
bytkami związanymi z dziejami 
miasta i Polski. Stare miasto, Ka-
tedra, Domek Pastora, kamienne 
schody, rynek, plac Jana Pawła 
II, kościół seminaryjny czy do-
lina rzeki Narwi. Łomża to rów-
nież muzea i biblioteki z bogaty-
mi zbiorami, teatr, galerie i kluby 
muzyczne. Mieszkańcy i turyści 
korzystają z zacisznych kawiare-
nek i restauracji. W Łomży znaj-
dziemy różnorodne kuchnie, 
a przede wszystkim nasze, łom-
żyńskie przysmaki. Polecam par-
ki i tereny zielone. Można w nich 
odpocząć i zrelaksować się, za-
dbać o kondycję fizyczną.

Rangę miasta wyznaczają 
również odbywające się konfe-
rencje, spotkania biznesowe oraz 
wydarzenia międzynarodowe.

Łomża jest wyjątkowa, to hi-
storia ponad już 1000 lat pięk-
nych tradycji, które łączą się 
z nowoczesnością, otwartością 
na innowacje, nowe technologie 
i nowe wyzwania, które narzuca 
nam rzeczywistość czasów, w któ-
rych przyszło nam żyć. Łomża 
to miasto gościnne. Łomża od-
nalazła drogę dla siebie, zrewo-
lucjonizowała oblicze biednego 
i zapóźnionego cywilizacyjnego 
miasta. Dała impuls rozwojowy, 
gospodarczy, finansowy i kultu-
rowy, a także przyczyniła się do 
rozwoju okolicznych miejscowo-
ści: Piątnicy, Podgórza, Kupisk, 
w oparciu o przetwórstwo rolno-
-spożywcze. Twierdza po drugiej 
stronie Narwi przypomina nam 
o zagrożeniu dla miasta i jego 
mieszkańców.

Coraz więcej ludzi wybie-
ra Łomżę jako swój drugi dom. 

W Łomży zachwyciła mnie 
pewna hermetyczność tutejsze-
go życia. Sześćdziesiąt lat temu 
to była idealnie szczelna prze-
strzeń, do której jakby nie docie-
rały problemy, mające miejsce 
w innych regionach. Panował 
pozytywny patriotyzm lokalny. 
Teraz to się zmieniło, ale nadal 
lubię tę osobowość miasta, nie 
Podlasie, a historycznie, geo-
graficznie i kulturowo północ-
no-wschodnie Mazowsze. Dla 
wielu osób, z którymi rozma-
wiam, głównym motywem za-
mieszkania w Łomży są walory, 
które to miasto otaczają. Jedyne 
co przeszkadza, to rynek pracy 
dla młodych.

W Łomży nie brakuje miejsc, 
w których miło można spędzić 
czas ze znajomymi.  Jesienią 
szczególnie warto udać się tam, 
gdzie zielono, a właściwie już żół-
to-czerwono: Park Jana Pawła II 
i łomżyńskie bulwary.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

„POJEDZIEMY NA WYCIECZKĘ, CHOĆ MARZY NAM SIĘ PODRÓŻ STARYM AREOPLANEM”

Ziołowy Zakątek i Ciechanowiec wita! 
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Rolnicy,  
od pokoleń,  

są solą tej ziemi 
W ostatnią niedzielę sierpnia gmina Kolno tra-
dycyjnie dziękowała Bogu  za zebrane plony, 
a rolnikom za ich ciężką, codzienną pracę. W tym 
roku dożynki gminne odbyły się w Zabielu. 

Dożynki, jak nakazuje tradycja, roz-
poczęły się od wspólnej modlitwy. Msza 
św. dziękczynna w Kościele pw. Św. Jana 
Ewangelisty odprawiona została przez ks. 
proboszcza Dariusza Narewskiego. Na-
stępnie korowód dożynkowy na czele 
z  Orkiestrą Dętą OSP z Przasnysza, pocz-
tami sztandarowymi oraz   delegacjami 
z wieńcami z kilku parafii w gminie prze-
szedł na plac przy Szkole Podstawowej 
w Zabielu, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości.

– Nasza gmina jest typowo rolnicza, 
dlatego   dożynki to zawsze bardzo waż-
ne wydarzenie – podkreślał Józef Bogdan 
Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Serdecz-
nie dziękuję tym wszystkim, którzy przy-
jęli nasze zaproszenie, by nie tylko razem 
świętować, ale przede wszystkim podzię-
kować,   wyrazić   szacunek i uznanie dla 
naszych gospodarzy i ich rodzin, bo to rol-
nicy, od pokoleń, są solą tej ziemi – kon-
tynuował. 

Pogoda dopisała, goście również, 
w tym m.in. parlamentarzyści, służby 
mundurowe i delegacja z Litwy. Na gmin-
nym święcie plonów obecny był Lech 
Antoni Kołakowski, wiceminister rolnic-
twa i rozwoju wsi oraz posłowie: Jarosław 
Zieliński, Stefan Krajewski i Kazimierz 
Gwiazdowski, który w swoim przemówie-
niu zwrócił uwagę na to, że wieś i gmina 

rozwijają się nie tylko pod względem rol-
niczym, ale także pod względem infra-
struktury, a dzięki pracy rolników może-
my czuć się bezpiecznie. Podziękowania 
i życzenia rolnikom złożyli także Adam 
Wojciech Sekściński, radny Sejmiku Wo-
jewództwa Podlaskiego oraz Tadeusz Kla-
ma starosta kolneński.

Nie zabrakło wyróżnień i odznaczeń 
dla rolników i ludzi zasłużonych na rzecz 
rozwoju rolnictwa w gminie. Honorowe 
odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”, o któ-
re wnioskował wójt gminy Kolno z rąk 
Lecha Antoniego Kołakowskiego odebra-
li przedstawiciele rady gminy Kolno. Pa-
miątkowe grawertony  wójt gminy Kolno 
wręczył największym w gminie dostaw-

com mleka do Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Piątnicy. 

Pięknym i obowiązkowym elementem 
dożynek jest dzielenie się chlebem. W tym 
roku na ręce wójta gminy Kolno bochen 
chleba przekazali starosta i starościna do-
żynek czyli pan Waldemar Ałajko z córką 
Natalią z Zabiela – Zakaleń.

Równolegle z Dożynkami odbywał się 
Piknik z LGD Kraina Mlekiem Płynąca. 
Na stoisku przygotowanym przez stowa-
rzyszenie można było m.in. wygrać nagro-
dy w konkursie czy skorzystać z porad fa-
chowców w punkcie konsultacyjnym.

Podczas Dożynek prowadzona była 
zbiórka na rzecz Wiktorka chorego na 
SMA.

Dzieci mogły korzystać ze zjeżdżalni 
oraz malowania twarzy. Dużym zaintere-
sowanie cieszyło się  stoisko ASG Zabiele, 
na którym można było postrzelać z repliki 
broni AirSoft Guns.

Ogromną popularnością cieszyły się 
stoiska naszych Kół Gospodyń Wiejskich 
z Zabiela, Rupina, Wykowa, Borkowa, 
Kumelska i Lachowa, które przygotowa-
ły mnóstwo pysznego jedzenia, słodkości 
i innych atrakcji.   Stoiska przygotowały 
również ARiMR, KRUS, Agrocentrum, 
PODR w Szepietowie oraz Wojskowe 
Centrum Rekrutacji w Łomży.

Wieczorem Do tańca zgromadzonych 
porwały zespoły: Iras&Ziomale, LILI oraz 
Mister Dex.

- Nawet 30 lat spokojnej pracy i spełniania norm 
ochrony środowiska powinna zapewnić moder-
nizacja przeprowadzona w komunalnej oczysz-
czalni ścieków w Kolnie – ocenia burmistrz 
miasta Andrzej Duda. W uroczystości otwarcia 
nowych instalacji wziął udział Marek Olbryś, Wi-
cemarszałek Województwa Podlaskiego.   

- Z punktu widzenia wicemarszałka, 
który ma swojej pieczy kwestie ochro-
ny środowiska w województwie, uważam 
tego rodzaju wydarzenie za niezwykle 
ważne. Problemy stałego unowocześnia-
nia sieci wodno - ściekowych dotyczą 
przede wszystkim ośrodków subregional-
nych i powiatowych. Cieszę się, bo dobrze 
sobie radzimy organizacyjnie finansowo 
i technologicznie z nowymi przepisami 
i trendami. Kolno ma teraz instalacje nale-
żące do najnowocześniejszych. Jest to tak-
że sygnał z całego naszego województwa: 
dbamy o środowisko – powiedział wice-
marszałek Marek Olbryś.

Oczyszczalnia w Kolnie powstała 
w pierwszych latach XXI wieku. W 2015 
roku zapadła w samorządzie decyzja o mo-
dernizacji. 

- Wodę mieliśmy cały czas dobrej jako-
ści, ale jednak nastąpiło zużycie urządzeń, 
a przede wszystkim wiele się zmieniło je-

śli chodzi o osady i ich zagospodarowanie. 
Modernizacja zajęła nam około półtora 
roku. Efekt jest myślę wyśmienity, bo za-
stosowane zostały technologie z najwyż-
szej półki Mamy w ten sposób nadal bar-
dzo dobrej jakości wodę oraz wartościowy 
nawóz z osadu, który ma wszelkie certyfi-
katy i może być używany do upraw kwia-
tów czy roślin ozdobnych – przekazał bur-
mistrz Andrzej Duda. 

Modernizacja oznacza w Kolnie m. in. 
nową przepompownię, sita, reaktory,  na-

powietrzanie, grawimetryczną selekcję 
i odwadnianie. Dodatkowo powstała m. in. 
instalacja fotowoltaiczna oraz system mo-
nitorowania sieci na terenie miasta. Prace 
trwały półtora roku i pochłonęły blisko 19 
milionów złotych, w tym prawie 10 mln 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska (NFOŚ). Pozostałe fundusze wyło-
żyło miasto.  

- Powoli przechodzimy w XXII wiek 
w tym zakresie – przyznał Marek Łuba, 
prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunal-

nych w Kolnie, którego częścią jest oczysz-
czalnia.

Wśród gości kolneńskich samorzą-
dowców był wiceprezes NFOŚ Artur Mi-
chalski. 

- Postawiliśmy w naszych inwesty-
cjach bardzo mocno na Polskę powiato-
wą.  Duże miasta i duże przedsiębiorstwa 
komunalne miały zazwyczaj lepsza pozy-
cję już na starcie. Od kilku lat zmieniliśmy 
to, aby te samorządy, w których się dużo 
dzieje, mogły się lepiej rozwijać. A dodat-
kowym atutem w Kolnie jest wprowadze-
nie fotowoltaiki czyli odnawialnego źródła 
energii – powiedział Artur Michalski, wi-
ceprezes NFOŚ.

Renata Popielarz, która dba o prawidło-
we funkcjonowanie technologiczne zmo-
dernizowanej oczyszczalni mechaniczno 
– biologicznej poinformowała, że jej doce-
lowa przepustowość to 1650 metrów sze-
ściennych na dobę.

Uczestnikami uroczystości w Kolnie 
byli także poseł Kazimierz Gwiazdowski,  
starosta kolneński Tadeusz Klama, samo-
rządowcy, szefowie kilkunastu podobnych 
przedsiębiorstw komunalnych z woje-
wództwa podlaskiego i warmińsko – ma-
zurskiego. 

Oczyszczalnia ścieków po modernizacji 
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Miejsce rekreacji  
i wypoczynku  
w Jedwabnem 

Nowe miejsce wypoczynku i rekreacji powstanie 
w Jedwabnem przy ul. Żwirki i Wigury. Umowę 
w tej sprawie burmistrz Adam Niebrzydowski 
podpisał kilka dni temu w Białymstoku, a w cza-
sie niedzielnych (28 sierpnia) uroczystości do-
żynkowych uzgadniał szczegóły z wicemarszał-
kiem Markiem Olbrysiem.

- Doceniam potrzeby związane z re-
kreacją, ale dla mnie ważna jest także stro-
na wizualna, wizerunek miejscowości, 
w której wiele się dzieje i której władze 
starają się, aby życie mieszkańców było 
wygodne, a goście doceniali, że Jedwab-
ne pięknieje – podkreślił wicemarszałek 
Marek Olbryś. 

Skwer powstanie na gminnej nieru-
chomości, na której znajduje się obecnie 
trawnik. 

- Będzie służył osobom, które mają ja-
kieś sprawy w naszym urzędzie, który jest 
w pobliżu, idą np. do ośrodka kultury, ale 
przede wszystkim mieszkańcom pobli-
skich bloków. Nie ma na razie w tej oko-
licy nawet placu zabaw. To dobre miej-
sce - spokojne, nieco oddalone od ulicy. 
Powstaną tu alejki, ławeczki, posadzimy 
drzewa i krzewy, choć na razie zachęcać 
będziemy do wypoczynku w słońcu – wy-
jaśnił burmistrz Adam Niebrzydowski. 

Jedwabne pozyskało w tej sprawie fun-
dusze z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego 2014 
– 2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania „Biebrzański Dar Natury”. War-
tość zadania to nieco  ponad 42 tysiące 
złotych, w tym prawie 35,8 tys. dofinan-
sowania.               

Rolnictwo jako istotny sektor w pol-
skiej gospodarce narodowej stano-
wi podstawowe źródło utrzymania 
znacznej części społeczeństwa. Praca 
w gospodarstwie oraz w polu nie-
wątpliwie jest ciężka i wymagająca. 
O czym doskonale wiedzą miesz-
kańcy gminy Jedwabne. Chcąc oka-
zać wdzięczność za zebrane plony 
w ostatni, upalny wakacyjny week-
end spotkali się na Parafialno-Gmin-
nym Święcie Plonów. Odwołaniem 
do najdawniejszych tradycji święta 
dziękczynienia za plony były kosze 
i worki ze zbożem, ziemniakami, 
warzywami i owocami przyniesione 
przez mieszkańców gminy Jedwab-
ne, które wypełniły przestrzeń wokół 
ołtarza kościoła św. Jakuba Apostoła. 
Górował nad nimi dożynkowy wieniec 
wykonany przez mieszkańców wsi Ku-
brzany. Święto było także okazją do 
podziękowania rolnikom za trudną 
i ciężką pracę. 

- Rolnik i ziemia tworzą nie-
rozerwalny związek. Chciałbym 
abyśmy, my rolnicy, mogli być 
dumni z tego, że niejako jesteśmy 
współtwórcami z Panem Bogiem 
tej ziemi naszej. Wykonujecie  
pracę wyjątkową. Gdyby Was nie 
było, byłoby ciężko w naszej oj-
czyźnie - mówił proboszcz Jerzy 

Dembiński, który powitał uczest-
ników uroczystości. Przywołał 
w swojej homilii obraz z powieści 
Władysława Reymonta "Chłopi", 
w którym umierający Maciej Bo-
ryna czyni gest siania ziemi i nie-
jako stapia się z nią w ostatnich 
chwilach życia.

Po modlitewnym dziękczy-
nieniu Bogu za plony uczestnicy 
uroczystości z wieńcem przeszli 
ulicami miasteczka na plac przy 
ośrodku kultury, gdzie dzięki fi-
nansowemu wsparciu samorzą-
du województwa mógł odbyć się 

Podlaski Piknik Rodzinny. Tego 
dnia w Jedwabnem było po pro-
stu dożynkowo i rodzinnie. 

Gospodarz wydarzenia, bur-
mistrz Adam Niebrzydowski, 
zaprosił na scenę gości wśród 
których znaleźli się m. in. wi-
ceminister obrony narodowej 
Michał Wiśniewski, poseł Kazi-
mierz Gwiazdowski, wicemar-
szałek województwa podlaskiego 
Marek Olbryś, starosta łomżyń-
ski Lech Marek Szabłowski, ko-
mendanci policji i straży pożar-
nej, radni.

- Rolnictwa to jeden z filarów 
gospodarki narodowej, o czym 
przekonujemy się tych trudnych 
czasach, gdy niewiele jest powo-
dów do radości. Mimo pandemii 
czy wojny za granicami mamy 
w kraju bezpieczeństwo żywno-
ściowe, a w województwie naj-
lepszych producentów w wielu 
dziedzinach - mówił burmistrz 
Adam Niebrzydowski.

- To symboliczne zwieńcze-
nie całego roku rolniczego trudu. 
Tak naprawdę za sukcesem pod-
laskiego i polskiego rolnictwa 

jest praca całych rodzin, dlatego 
to szczególnie dobra okazja by 
tak podwójnie świętować. Teraz 
mamy chwilę na integrację, roz-
mowy, plany, a także zabawę - po-
wiedział wicemarszałek Marek 
Olbryś przekazując podziękowa-
nia dla rolników i władz Jedwab-
nego od zarządu województwa 
i sejmiku, który reprezentował 
radny Piotr Modzelewski.

Wiceminister Michał Wi-
śniewski przyznał, że zna rolniczą 
pracę od dziecka.

- Dożynki to najpiękniej-
sze święto, święto polskiego rol-
nictwa, które jest unikatowe bo 
łączy w sobie tradycję, nowo-
czesność i ekologię - stwierdził 
Michał Wiśniewski.

Uczestnicy dożynkowego i ro-
dzinnego pikniku mieli do dyspo-
zycji przepyszną (i bezpłatną) 
ucztę przygotowaną przez siedem 
kół gospodyń wiejskich z gminy 
Jedwabne. Swoje stanowiska przy-
gotowali także żołnierze, policjan-
ci i przedstawiciele stowarzysze-
nia Narodowych Sił Zbrojnych. 
Mnóstwo atrakcji czekało na dzie-
ci: od dmuchańców przez wodną 
kurtynę po gry i zabawy prowa-
dzone przez moderatorów.

Dożynkowo i rodzinnie
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Kupią hełmy, buty, odzież ochronną, 
sprzęt gaśniczy. Ponad 150 tysięcy 
złotych dotacji od samorządu woje-
wództwa na ten rok trafiło do jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych 
(OSP) w powiecie zambrowskim. 
Symboliczne czeki w środę 31 sierpnia 
wręczył w Zambrowie wójtom i przed-
stawicielom straży wicemarszałek 
Marek Olbryś, a samorząd wojewódz-
twa reprezentował także radny sejmi-
ku Piotr Modzelewski. 

Uroczystość odbyła się w biu-
rze senatora Marka Adama Ko-
morowskiego, czyli - jak podkre-
ślił wicemarszałek Marek Olbryś 
- szefa powiatowych struktur 
OSP w Zambrowie i wieloletnie-
go samorządowca. 

- "Oddelegowany" jest teraz 
do pracy w Senacie RP, ale myślę, 
że duszą i sercem jest cały czas 
wśród strażaków - powiedział wi-
cemarszałek Marek Olbryś.  

Jak przypomniał, Wojewódz-
two Podlaskie od początku ka-

dencji priorytetowo traktuje 
poprawianie warunków służby 
strażaków ochotników. 

- W tym roku zarząd woje-
wództwa i sejmik zdecydowały 
o rozdzieleniu wśród OSP kwo-
ty 2 milionów 600 tysięcy zło-
tych. Tu w powiecie zambrow-
skim jest to ponad 150 tysięcy. 

Podstawową wartością waszej 
służby jest ratowanie życia i mie-
nia, ale dla mnie ważnym także 
elementem jest wasza współpra-
ca z samorządami i rola w lokal-
nych społecznościach. Chcemy 
zadbać o wasze zdrowie i bezpie-
czeństwo pomagając w zakupach 
nowoczesnego wyposażenia, by-

ście mogli pomagać innym - do-
dał wicemarszałek Marek Olbryś.   

- Fundusze przeznaczone na 
OSP w województwie są obec-
nie dziesięciokrotnie większe 
niż w poprzednich kadencjach. 
Chciałbym skierować wielki 
ukłon w kierunku samorządu 
województwa, a dziękuję też wój-

tom i burmistrzom za wspieranie 
straży - stwierdził senator Marek 
Adam Komorowski.

Radny Piotr Modzelewski za-
powiedział, że realizowany jest 
stopniowo program wyposażania 
straży w nowe pojazdy. Jeden tra-
fił juz do gminy Zambrów, w ko-
lejce czeka Szumowo.  

Każdy z wójtów, którzy 
otrzymywali czeki, mówił 
o wdzięczności dla samorzą-
du województwa. Informowa-
li też o planach wykorzystania 
dotacji. Jarosław Kos z gminy 
wiejskiej Zambrów i Jarosław 
Cukierman z Szumowa kupią 
buty i hełmy oraz inne elementy 
odzieży ochronnej. Uzupełnie-
nia sprzętowe zapowiedział tak-
że Sylwester Jaworowski z Kołak 
Kościelnych. Na liście zakupów 
Dariusza Modzelewskiego z Ru-
tek są z kolei także węże tłoczne 
oraz działania, która mają do-
prowadzić w przyszłym roku do 
włączenia OSP w miejscowości 
Kalinówka-Basie do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo - Ga-
śniczego (KSRG), bo jak do-
tąd jest w nim tylko jednostka 
w Rutkach-Kossakach.     

SM Mlekpol, jeden z największych pro-
ducentów przetworów mleczarskich 
w Polsce, zajęła 2. miejsce w Ogólno-
polskim Rankingu Najlepszych Spół-
dzielni Mleczarskich. To kolejne wy-
różnienie dla grajewskiej spółdzielni, 
która od kilku lat regularnie znajduje 
się w czołówce zestawienia.

Sektor mleczarski jest jedną 
z nielicznych branż, w których 
polscy, rodzimi producenci z po-
wodzeniem konkurują z zachod-
nimi koncernami. Niestety, wciąż 
niewiele osób wie, jak ogromny 

wysiłek wkładają oni w swoją co-
dzienną pracę oraz utrzymanie 
wysokiej jakości wyrobów trafia-
jących na rynek. Dlatego głów-
nym celem rankingu jest wyróż-
nienie czołowych przedstawicieli 
polskiej spółdzielczości mleczar-
skiej oraz budowanie społecznej 
świadomości na temat roli bran-
ży w umacnianiu pozycji gospo-
darczej naszego kraju. Już po 
raz kolejny w zestawieniu znala-
zła się Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekpol, która w tegorocznej 

klasyfikacji zajęła zaszczytne 2. 
miejsce.

- Ogólnopolski Ranking Naj-
lepszych Spółdzielni Mleczar-
skich to bardzo ważne zestawie-
nie, ponieważ uczestniczą w nim 
wszyscy przedstawiciele sektora 
mleczarskiego w Polsce. Ocenie 
poddawanych jest wiele czyn-
ników, wśród których wymie-
nić należy nie tylko dane finan-
sowe, ale również prowadzone 
inwestycje, wpływ funkcjono-
wania zakładów na lokalną spo-

łeczność, otrzymane nagrody 
czy wprowadzenie na rynek no-
wych produktów. Dlatego zna-
lezienie się wśród najlepszych 
podmiotów mleczarskich jest 
dla nas dużym wyróżnieniem, 
ale także motywacją i zobo-
wiązaniem do dalszej pracy. To 
szczególnie ważne w obecnej 
sytuacji, gdy nasza branża mie-
rzy się z kolejnymi wyzwania-
mi, związanymi m.in. z galopują-
cą inflacją i rosnącymi kosztami 
produkcji. Dlatego utrzymanie 
wysokiej pozycji w rankingu nie 
byłoby możliwe bez zaangażo-
wania dostawców i pracowni-
ków SM Mlekpol. Chciałbym 
podziękować im za codzienny 
trud w budowaniu siły Spół-
dzielni na polskim rynku. Słowa 
uznania i podziękowania pragnę 
przekazać także lojalnym konsu-
mentom produktów pod marka-
mi Łaciate, Mazurski Smak, czy 
Maślanka Mrągowska – komen-
tuje Edmund Borawski, Prezes 
Zarządu SM Mlekpol.

Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekpol w Grajewie od wielu 
lat jest niekwestionowanym li-
derem rodzimego mleczarstwa 
oraz jednym z dwudziestu naj-
większych przetwórców w Eu-
ropie. W 2021 r. Mlekpol prze-
kroczył pułap 2 miliardów litrów 

skupionego mleka. To ponad 5,5 
milionów litrów pozyskanych 
dziennie od ok. 8500 producen-
tów – członków Spółdzielni. Pro-
dukty Mlekpolu powstają w 13 
nowoczesnych i wysoko wyspe-
cjalizowanych zakładach produk-
cyjnych w: Grajewie, Zambro-
wie, Mrągowie, Kolnie, Sejnach, 
Bydgoszczy, Sokółce, Dąbrowie 
Białostockiej, Radomiu, Zwole-
niu, Gorzowie Wielkopolskim 
i Suwałkach. SM Mlekpol oferu-
je konsumentom szeroki asorty-
ment produktów mleczarskich, 
do których należą m.in. marki: 
Łaciate, Milko, Maślanka Mrą-
gowska, Mazurski Smak i Rol-
mlecz.

Czeki dla strażaków z powiatu 
zambrowskiego 

SM Mlekpol wśród najlepszych Spółdzielni 
Mleczarskich w Polsce
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RÓŻNE/SPRZEDAM
SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, ALTANY, 
PRZEDSIONKI CAMPINGOWE, POKRYCIE 
NA ŁAODZIE, TAPICERKA, SKÓRY, TRUD-
NE MATERIAŁY. KOLNO UL. SENATORSKA 
2. TEL. 698 947 100. 

PROFESJONALNE USŁUGI OGRODNICZE. 
ŁOMŻAI OKOLICE. TEL. 536 514 207.

Altany ogrodowe zadaszone z grubych 
bali o naturalnych kształtach wyposażo-
na w kpl.mebli stół podłoge drewniana 
pomieści 8/12 osób. Atrakcyjny orygi-
nalny i naturalny wygląd. Proszę o sms-
-a o treści altana 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 najlepsza 
oferta. Tel. 664 085 925.

Sprzedam 0,85 ha lasu sosnowego. 
Tel: 694 474 029.

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

Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe (61 
m2) od września. cena 1200 zł plus opła-
ty , ul. Sybiraków 14. Tel. 692 591 461.

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

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: po-
krycia dachowe, 
wymiana konstrukcji dachowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien dacho-
wych i włazów, materiały. Łomża, Bogu-
szyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.

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.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i ogrodni-
czego: -młoty wyburzeniowe i inne -za-
gęszczarki –rusztowania, piły spalinowe 
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator 
- sprzęt rolniczy Łomża, ul. Nowogrodzka 
44B. Tel. 600 011 914. 

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

Usługa koparką oraz wywrotką, niwela-
cja, wykopy, karczowanie drzew, wyry-
wanie karp, robienie trawników od pod-
staw. Tel. 513 410 518.

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

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunko-
we, Edyta Sokołow-
ska - twoja pewność 
w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym 
i ZUS. Zapraszamy: NOWY ADRES Łomża, 
ul. Nowogrodzka 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 Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26A, Łomża. Tel. 862 
115 343, 696 884 735. Usługi w zakresie 
naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTO-
PY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. www.brze-
siakrtv.pl 

Multi Serwis. Serwis 
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 okolicz-
nościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252. 

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzy-
ka romska. Gra, śpiewa i tańczy ,,Dżudli”. 
Gwarancja dobrej zabawy. Tel. 698 621 
178. 

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

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

Elektromechanika samochodowa. Kom-

pleksowy serwis klimatyzacji, nabijanie, 
odgrzybianie, sprawdzenie szczelności. 
Stara Łomża p/sz., ul. Akacjowa 5. Tel. 518 
362 426.

ZDROWIE/ URODA 
Specjalista foniatra-otolaryngolog Lilian-
na U. Lechowicz. 
Tel. 086 218 22 29, 604 504 694. 

PRACA
Zatrudnię cieślę, dekarza lub pomocnika 
dekarza i cieśli. Bardzo dobra stawka. 
Tel. 729 841 562.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

tel. 503 010 038

ZEGARMISTRZ – STARY RYNEK 13.  
Zapraszam poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00.  
Sobota 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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Łomżyński Klub Karate zaprasza na 
zajęcia w nowym sezonie treningo-
wym 2022/2023. Zajęcia prowadzone 
są w następujących grupach wieko-
wych:

- 6 - 9 lat (poniedziałki i środy, 
godz. 17:00 – 18:00),

- 10 - 12 lat (poniedziałki 
i czwartki, godz. 18:00 – 19:00), 

- 13 - 16 lat + dorośli (ponie-
działki i czwartki, godz. 19:00 – 
20:30). 

Zajęcia odbywają się w Hali 
Sportowej przy SP nr 9, ul. Ks. 
Anny 18 w Łomży. Więcej infor-
macji oraz zapisy pod numerem 
telefonu: 512 319 088 lub przed 
zajęciami bezpośrednio na sali. 

Prawie dwustu zawodników stanęło 
na starcie drugiej edycji Kurpiowskie-
go Biegu Psiejak. I choć pogoda nie 
była łaskawa dla biegaczy, to wszyscy 
z uśmiechem przekraczali linię mety.

Kurpiowski Psiejåk to im-
preza biegowa, której trasa wie-
dzie po urokliwych miejscach 
w Nowogrodzie i jego okolicach. 
W tym roku biegacze mieli moż-
liwość zmierzenia się w półmara-
tonie, biegu na 7 kilometrów, 5 
kilometrów oraz spacerze Nordic 
Walking. Ponadto po raz pierw-
szy została także przygotowa-
na konkurencja specjalnie dla 
najmłodszych. Organizatorzy 
podkreślają, że chcą pokazywać 
piękno miejsca, w którym się wy-
chowywali. Trasa w stosunku do 
pierwszej edycji została nieco 
zmieniona. Tym razem wiodła 
przez środek Nowogrodu i skan-
sen.

Zmagania półmratończyków 
z czasem 1:32:31 wśród męż-
czyzn wygrał Tomasz Tyszka. 
Natomiast najlepszą z kobiet była 

Kamila Fajkiel-Nowak z Łomży 
z czasem 2:03:40. 

Swoje podziękowania w kie-
runku organizatorów, wolonta-
riuszy, a także sponsorów biegu 
złożył Maciej Estkowski, Prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół No-
wogrodu. Dumy z pracy orga-
nizatorów nie krył gospodarz 
Nowogrodu – Grzegorz Palka, 
który ma nadzieję, że bieg Kur-

piowski Psiejak na stałe wpisze 
się w kalendarz sportowych wy-
darzeń.

Kibice dopisali, dzielnie 
wspierali swoich zawodników 
i trwali na linii mety do samego 
końca.

Dla wszystkich przybyłych 
było ognisko, kiełbaski, napoje, 
a zwieńczeniem imprezy koncert 
zespołu Leczsami.

Czwartoligowy mecz piłkarski War-
mia Grajewo - Promień Mońki był oka-
zją do przekazania władzom grajew-
skiego klubu i miasta symbolicznego 
czeku oznaczającego wsparcie udzie-
lone przez samorząd województwa. 
Czek w sobotę 3 września wręczyli 
wicemarszałek Marek Olbryś i radna 
sejmiku Wanda Mieczkowska.      

- Obecny zarząd wojewódz-
twa bardzo wspiera sport. Pro-
szę przyjąć szczególnie serdeczne 
pozdrowienia od pochodzącego 
z Grajewa marszałka Artura Ko-
sickiego. Czek jest symboliczny, 
ale ma pokrycie w gotówce i nie 
jest pierwszym, ani ostatnim, 
który pomoże rozwijać się klu-
bowi - powiedział wicemarszałek 
Marek Olbryś.

Warmia to przede wszystkim 
klub miejski. Jak poinformował 
burmistrz Dariusz Latarowski, 
budżet na sezon to około 500 ty-
sięcy złotych.  

- Mamy piękne tradycje spor-
towego rozwoju dorosłych, dzie-
ci i młodzieży w jednym z najstar-

szych klubów w województwie 
podlaskim, którego początki da-
tują się na 1924 rok. Sport potra-
fi jednoczyć naszych mieszkań-
ców. Mam tego dowód w postaci 
dobrego przyjęcia piłkarskiego 
muralu łączącego czasy dawne 
i obecne - mówił burmistrz Da-
riusz Latarowski.

Jak dodał, na stadionie War-
mii powinno pojawić się oświe-
tlenie, ale wysokiej jakości obiekt 
do uprawiania sportu powstaje 
też przy szkole nr 4. 

Czek trafił w ręce prezesa 
Warmii. Pod opieką Wojciecha 
Dulgisa i jego współpracowni-
ków oraz trenerów, piłkarskie 
umiejętności kształtuje około 
200 młodych i bardzo młodych 
sportowców - od seniorów po 
maluszki, dla których piłka to 
jeszcze zabawa.     

- Staramy się zawsze kupo-
wać coś, co zostanie na dłużej. 
W przypadku dotacji urzędu 
marszałkowskiego planujemy za-
kup sprzętu  sportowego i mul-

timedialnego do obsługi 
meczów- poinformował 
prezes Wojciech Dulgis.

Jak przyznał, plan 
podstawowy na sezon 
2022/2023 seniorów 
czwartej lidzie to pozycja 
w pierwszej trójce. Kolej-
ny krok do jego realiza-
cji Warmia zrobiła  wy-
grywając z Promieniem 
Mońki 2:0.    

SAMODYSCYPLINA, PEWNOŚĆ SIEBIE, SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA, CZYLI II Edycja Kurpiowskiego Biegu Psiejak za nami

Kolejne starty 
biegaczy

Na koniec wakacji kolejne udane star-
ty zanotowali biegacze KS PREFBET-
-SONAROL. Tym razem podopieczni 
prezesa i szkoleniowca Andrzeja 
Korytkowskiego zajmowali czołowe 
miejsca w imprezach biegowych w kil-
ku miejscach Polski. 

Martyna Krawczyńska na 
3000 metrów (10:01,59) oraz 
Konrad Zalewski na 600 metrów 
(1:31,18) zajęli drugie miej-
sca ustanawiając rekordy życio-
we podczas memoriału im. Jana 
Dery w Tychach.

Monika Bytner-Kwiatkowska 
podczas biegu „Piąteczka dla każ-
dego” w Nowym Dworze Mazo-

wieckim zwyciężyła na dystansie 
5 km.

Monika Nawrat okazała się 
najlepsza w przełajowym Biegu 
Bobra, który rozegrano na dy-
stansie 8888 metrów w Tłusz-
czu.

Natomiast „operujący” na Po-
morzu Mateusz Niemczyk został 
zwycięzcą „ Biegu im. Jana Kiela-
sa” wchodzącego w skład Grand 
Prix Kociewia. Bieg odbył się na 
dystansie 10 km w miejscowości 
Skarszewy.

Czek na 100 tysięcy złotych  
dla Warmii Grajewo

Nowy sezon 
treningowy  
w Łomżyńskim 
Klubie Karate 
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DANIA  NA  WYNOS
ZADZWOŃ  I  ZAMÓW   
TEL.  512  113  853
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