
Jan Miłosz Zarzycki, dyrektor Filhar-
monii Kameralnej im. Witolda Luto-
sławskiego został laureatem II Mię-
dzynarodowego Konkursu „Muzyczne 
Orły” w kategorii Dyrygent.

Honorową statuetkę „Mu-
zycznego Orła" kapituła konkur-

su, złożona z wybitnych arty-
stów ze świata muzyki poważnej, 
przyznała za koncert Filharmo-
nii Kameralnej im. Witolda Lu-
tosławskiego pod dyrekcją Jana 
Miłosza Zarzyckiego. Zwieńczył 
on 35. edycję festiwalu Warszaw-

skie Spotkania Muzyczne. Łom-
żyńska orkiestra zadebiutowała 
w legendarnym Studio Koncerto-
wym Polskiego Radia im. Witol-
da Lutosławskiego w Warszawie 
12 maja 2021 roku, wykonując 
kompozycje Władysława Słowiń-
skiego, Edwarda Sielickiego i Sła-
womira Czarneckiego.

Warto podkreślić, że Jan Mi-
łosz Zarzycki występował w tym 
koncercie w podwójnej roli jako 
dyrygent, czuwający nad całością 
wykonania, dokonujący prawy-

konania kompozycji Władysła-
wa Słowińskiego i jednocześnie 
autor opracowania tego utworu 
na orkiestrę smyczkową. Wyko-
nanie to odbyło się to w wyjątko-
wym i ważnym dla kompozytora 
miejscu, na stworzonym przez 
niego i kierowanym przez 30 lat 
prestiżowym festiwalu. Dzię-
ki transmisji on-line, świadkami 
tego wykonania byli melomani 
z całego świata. 

– Jest mi bardzo miło, że ka-
pituła konkursu doceniła moją 

osobę, jednak uważam, że 
w rzeczywistości jest to 

sukces całego nasze-
go zespołu – pod-

kreśla dyrektor 
Jan Miłosz Za-
rzycki. – Cieszę 
się, że nasza ar-
tystyczna praca 
znów została do-
strzeżona – do-

daje. 
Nagrody II 

Edycji Międzyna-
rodowego Konkursu 

„Muzyczne Orły” w ob-
szarze powszechnie rozumia-

nym jako muzyka poważna przy-
znane zostały w 9 kategoriach za 
wybitne osiągnięcia artystycz-
ne, naukowe i edukacyjne zre-
alizowane w roku 2021. Wśród 
tegorocznych laureatów znaleźli 
się m.in. Paweł Gusnar, Tomasz 
Strahl, Jakub Jakowicz, Klau-
diusz Baran, a także Meccore 
String Quartet oraz Polish Violin 
Duo.

O tym kto otrzyma muzycz-
ną statuetkę dowiemy się pod-
czas uroczystej gali 25 września.

TYGODNIK    NR 656    13 WRZEŚNIA 2022    ROK XIV    www.narew.info    redakcja@narew.info

POWIAT  ŁOMŻYŃSKI      POWIAT  KOLNEŃSKI      POWIAT  ZAMBROWSKI      POWIAT  WYSOKOMAZOWIECKI      POWIAT GRAJEWSKI

Dokończenie na s. 4

„Muzyczne Orły” dla dyrektora Łomżyńskiej Filharmonii

Od prawie roku w Kościele w Polsce dziękujemy Bogu za 
wyniesienie do chwały ołtarzy Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego. W dzień beatyfikacji naszego Rodaka, 12 września 
2021 roku, ks. bp Janusz Stepnowski, ordynariusz diecezji 
łomżyńskiej, ustanowił w Zuzeli Sanktuarium poświęcone 
Prymasowi Tysiąclecia. 

Nasza diecezja dzięki Bożej Opatrzności cieszy 
się tym pięknym owocem ziemi Zuzeli, Andrzejewa 
i Łomży w osobie błogosławionego Stefana. Ubie-
głoroczna uroczystość beatyfikacji bł. Prymasa Ty-
siąclecia z racji trwającej pandemii była skromna. 
Nie wszyscy, którzy mieli pragnienie wzięcia udzia-
łu w tych uroczystościach, mogli to uczynić. Z tej ra-
cji w tym roku, w drugą niedzielę września, biskup 
łomżyński zaprosił wszystkich diecezjan: rodziny, 
młodzież, dzieci, członków grup modlitewnych, ru-
chów i stowarzyszeń kościelnych, osoby życia kon-
sekrowanego i kapłanów, aby razem jako wspólnota 
diecezjalna spotkać się na modlitewnym dziękczy-
nieniu za dar błogosławionego Stefana Wyszyńskie-
go w Sanktuarium w Zuzeli. 

Plony są błogosławionym owocem  
Waszego życia, owocem ziemi, pracy Waszej

Ks. bp Janusz Stepnowski, ordynariusz  
Diecezji Łomżyńskiej i mieszkańcy Piątkowizny, 

delegacja parafii pw. św. Stanisława Kostki  
w Zalasie, zdobywcy I miejsca na najpiękniejszy 

diecezjalny wieniec dożynkowy



W roku 2022 mija 35 lat, od kiedy na 
mapie Polski pojawił się nowy teatr 
lalkowy, ale także 20 lat, od kiedy 
łomżyński teatr przeniósł się do no-
wej siedziby po dawnej strażnicy stra-
żackiej. 

- Nowy sezon 2022/2023 bę-
dzie więc sezonem szczególnym, 
ze względu na jubileusz oraz 
nowe nadzieje, wyzwania, pla-
ny artystyczne, interesujące pro-
pozycje repertuarowe, a przede 
wszystkim radość z ponownego 
spotkania z widzami – mówi Ja-
rosław Antoniuk, dyrektor Te-
atru Lalki i Aktora w Łomży. 

Inaugurację kolejnego sezo-
nu artystycznego teatr rozpoczął 
nieco wcześniej niż w latach ubie-
głych. Już 23 i 24 sierpnia powi-
tał najmłodszą publiczność na 
najnowszym spektaklu „Mądrość 
lasu” w reżyserii Julii Sacharczuk 
i Darii Głowackiej, który powstał 
w czerwcu w ramach Sceny Ini-
cjatyw Aktorskich. 

W piątek 26 sierpnia we wnę-
trzu wystawy "Mieszczańska 
Łomża" Muzeum Północno-Ma-

zowieckiego odbyło 
się czytanie perfor-
matywne fragmen-
tów "Moralności Pani 
Dulskiej" w reżyserii 
Jarosława Antoniuka, 
w którym wziął udział 
zespół aktorski teatru, 
a muzykę na żywo za-
pewnił kierownik mu-
zyczny Bogdan Szcze-
pański.

3 września Teatr 
Lalki i Aktora w Łom-
ży tradycyjnie włą-
czył się w ideę Na-
rodowego Czytania, 
gdzie aktorzy zapre-
zentowali wybrane 
ballady Adama Mic-
kiewicza, a pod ko-
niec miesiąca zespół 
wyruszy na Śląsk, by 
ze spektaklem „Lew 
i Ptak” wziąć udział 
w 14. Międzynaro-
dowym Festiwalu Te-
atrów Lalek „Katowi-
ce Dzieciom”.

- W tej chwili trwa-
ją intensywne przygotowania do 
mających odbyć się  24 września 
uroczystości jubileuszowych, 
połączonych z premierą spekta-
klu oraz promocją wydawnictwa 
okolicznościowego – zdradza Ja-
rosław Antoniuk. 

Pierwszą z dwóch zaplano-
wanych na ten sezon artystycz-
ny premier będzie „Jaś i Małgosia 
2.0” – klasyczna baśń w zupełnie 
nowej wersji „z dreszczykiem”, 
przeniesiona do postkapitali-
stycznej steampunkowej przy-
szłości. Będzie to historia bliźnia-
czego rodzeństwa, które zostaje 
porzucone w lesie pod wpływem 
pazernej macochy i musi zmie-
rzyć się z dziką naturą i głodem, 
a także finalnie pokonać złą 
Sztuczną Inteligencję udającą 

miłą staruszkę. Twórcami spekta-
klu są: Aga Błaszczak /scenariusz 
i reżyseria/, Katarzyna Leks /
scenografia/ oraz Paweł Rychert 
/muzyka/. 

Kolejną premierowym wi-
dowiskiem będą „Niesamowite 
przygody dziesięciu skarpetek” 
które w lutym 2023 roku wyre-
żyseruje Jarosław Antoniuk przy 
współpracy z rodzimymi twórca-
mi: Przemysławem Karwowskim 
i Bogdanem Szczepańskim oraz 
doskonale znaną w Łomży Evą 
Farkasovą, odpowiedzialną za 
kostiumy. Będzie to ciepła fami-
lijna opowieść o problematycz-
nych elementach garderoby, któ-
re giną często w niewyjaśnionych 
okolicznościach podczas prania. 
Najmłodsi dowiedzą się, że tak 

naprawdę zaginione 
skarpetki wyruszają 
w szeroki świat i do-
świadczają wielu cie-
kawych przygód. 

W tym sezonie 
zostanie wznowio-
ny również spektakl 
„Magiczny sklep”, 
który po siedmiu la-
tach od premiery 
wróci na scenę. 

- To nasza propo-
zycja dla nieco star-
szej widowni - po-
etycka opowieść, 
która przenosi nas 
w świat iluzji, fantazji 
i wyobraźni. Jest jed-
nocześnie podróżą 
dorosłego człowieka 
w świat retrospekcji, 
dzieciństwa, senty-
mentalnych przed-
miotów i marzeń 
sennych – opowiada 
dyrektor Teatru Lalki 
i Aktora w Łomży. 

W repertuarze 
bieżącym teatru znajdzie się do-
datkowo siedem spektakli, skie-
rowanych do różnych grup wie-
kowych: „Lew i Ptak”, „Mądrość 
lasu”, „Koziołek Matołek”, „Kró-
lik Edward”, „Czerwony Kaptu-
rek”, „Mały książę” oraz „Brzyd-
kie kaczątko”.

Teatr Lalki i Aktora w Łom-
ży również w tym sezonie będzie 
zachęcał dzieci i młodzież do 
uczestnictwa w cyklicznych zaję-
ciach edukacji teatralnej pod ha-
słem „Poznajemy teatr”. 

- Po spektaklach zaprosi-
my widzów na lekcje teatralne. 
Uczestnicy warsztatów będą mie-
li okazję zobaczyć scenę od stro-
ny kulis, dowiedzieć się, jak po-
wstaje przedstawienie teatralne, 
kim są jego twórcy, zaznajomić 

się z magicznym językiem teatru. 
Poznają rodzaje lalek od pacynki 
do marionetki, odwiedzą też pra-
cownię plastyczną, w której po-
wstają dekoracje, lalki i rekwizyty 
do wszystkich spektakli – mówi 
Jarosław Antoniuk, dyrektor 
TLiA w Łomży. - Tak jak w po-
przednich sezonach artystycz-
nych będziemy organizować wie-
le wydarzeń kulturalnych, m. in. 
Ferie z Teatrem, Dotknij Teatru, 
Noc Muzeów, Dzień Teatru Pu-
blicznego. Zamierzamy również 
realizować stałe i nowe projekty 
artystyczno-edukacyjne, czyta-
nia performatywne współczesnej 
dramaturgii dla dzieci i młodzie-
ży, współorganizować ważne 
wydarzenia miejskie oraz brać 
udział w teatralnych festiwalach 
i przeglądach – dodaje. 

Mocnym akcentem na zakoń-
czenie sezonu będzie organizacja 
kolejnej edycji Międzynarodo-
wego Festiwalu Teatralnego, któ-
rą zaplanowano w drugiej poło-
wie czerwca 2023 roku. Będzie to 
ogromne wydarzenie artystyczne 
ze względu na program oraz wy-
jątkowość i znaczenie spektakli 
zaproszonych do udziału w prze-
glądzie. Na łomżyńskim festiwa-
lu  będzie można zobaczyć arty-
stów lalkarzy z różnych części 
świata, prezentujących rozmaite 
techniki lalkarskie, nie zabraknie 
także tak lubianych przez łomżan 
pokazów plenerowych.

- Mamy nadzieję, że rozpo-
czynający się sezon artystycz-
ny 2022/2023 będzie dla Teatru 
Lalki i Aktora czasem realizacji 
interesujących projektów kultu-
ralnych, artystycznych, eduka-
cyjnych, promocyjnych oraz spo-
łecznych, a także częstą okazją do 
spotkania z wiernymi widzami – 
nie kryje Jarosław Antoniuk, jed-
nocześnie zapraszając do Teatru 
Lalki i Aktora w Łomży. 
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Wielkie zainteresowanie wśród łomżan wzbu-
dziła instalacja "RzeczyViste" przygotowana 
przez pracowników Muzeum Pamięci Sybiru. Za-
prezentowana z uwagi na niekorzystne warunki 
atmosferyczne w namiocie rozstawionym przy 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, zmuszała do 
refleksji nad losem tysięcy mieszkańców II Rze-
czypospolitej deportowanych pod lufami enka-
wudzistów na Syberię i do Kazachstanu.

Jak informuje dr Piotr Popławski, kie-
rownik Działu Projektów białostockiego 
muzeum, instalacja "RzeczyViste" przed-
stawia przedmioty wzorowane na auten-
tycznych rzeczach jakie zabierali ze sobą 
Sybiracy. 

- Możemy więc zobaczyć walizki, okry-
cia wierzchnie, obuwie, przedmioty co-
dziennego użytku,   zabawki. Wszystkie 

te przedmioty mają swoje odpowiedniki 
zgromadzone w naszych zbiorach muze-
alnych. W ten sposób chcieliśmy pokazać 
jak wyglądał przykładowy bagaż depor-

towanej osoby. Instalacja ma formę 
przestrzenną, zaś przy każdym przed-
miocie znajduje się tabliczka z imie-
niem, wiekiem i losem ich właścicie-
li. Białe tabliczki symbolizują osoby 
które przeżyły, czarne zaś tych którzy 
zmarli na zesłaniu – opowiada.

W trakcie wizyty przedstawicie-
li Muzeum Pamięci Sybiru, łomżanie 
mogli dowiedzieć się w jaki sposób 
można przekazać przedmioty do mu-
zeum, a także czym zajmuje się ta pla-
cówka.

- To bardzo cenna inicjatywa. Lu-
dzie powinni wiedzieć co się tutaj działo, 
dlatego należy pielęgnować historię naszej 
ziemi. Często bowiem nie zdajemy sobie 
nawet sprawy w czym uczestniczyli nasi 

dziadowie – zauważa mieszkanka Łomży 
Maria Staniszewska, której rodzina rów-
nież została doświadczona wywózką na 
"nieludzką ziemię".

Instalacja autorstwa Karoliny Mosiej–
Zambrano prezentowana była w wielu 
miastach Polski i regionu, w trakcie jedno-
dniowych akcji. Dotychczas mogli zapo-
znać się z nią mieszkańcy Tykocina, Biało-
wieży, Supraśla czy Augustowa.

W trakcie czterech akcji deportacyj-
nych przeprowadzonych przez władze so-
wieckie w okresie od lutego 1940 roku do 
czerwca 1941 roku, na "nieludzką ziemię" 
zesłano około 340.000 obywateli polskich, 
w tym ponad 6,5 tysiąca z ziemi łomżyń-
skiej. Część z nich nigdy nie powróciła 
w rodzinne strony.

Instalacja upamiętniająca Sybiraków pojawiła się w Łomży

Jubileuszowy sezon w Teatrze Lalki i Aktora
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,,Za szczególne zasługi w badaniu, 
ochronie i rozwoju kultury polskiej”. Takie 
uzasadnienie towarzyszy nagrodom 
i medalom Zygmunta Glogera, które 
po raz 33. przyznała kapituła polskich 
naukowców w konkursie Społecznego 
Stowarzyszenia Prasoznawczego 
"Stopka" imienia Stanisława Zagórskiego. 

Nagrodę pierwszego stopnia przy-
znano w tym roku prof. Kalinie Ba-
hnevej z Sofii. To literaturoznawczy-
ni i tłumaczka literatury polskiej na 
język bułgarski. Jej zainteresowania 
badawcze obejmują między innymi 
recepcję literatury polskiej w Bułga-
rii, problematykę przekładoznawczą, 
historię literatury polskiej. Kalina 
Bahnevej to autorka licznych prac 
z zakresu komparatystyki słowiań-
skiej i historii literatury.

Laureatka nagrody drugiego stop-
nia to Karolina Cicha, pochodząca 
z województwa podlaskiego kom-
pozytorka, wokalistka i multiinstru-

mentalistka – rozpoznawalna dzięki 
oryginalnej technice gry na kilku in-
strumentach jednocześnie. Jest lau-
reatką GRAND PRIX i Nagrody Pu-
bliczności na Festiwalu Folkowym 
Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. 
W 2015 roku znalazła się w oficjalnej 
selekcji na WOMEX – największym 
festiwalu World Music na świecie. Ze 
swą muzyką odwiedziła kilkadziesiąt 
festiwali w Europie, Azji i Ameryce. Jej 
płyta „Tany” uzyskała nominację do 
Fryderyka w kategorii Muzyka Świata..

Trzecią nagrodę przyznano dwóm 
laureatom. Pierwsza z nich to prof. 
Agnieszka Matusiak z Wrocławia, któ-
ra wśród wielu zainteresowań ma ba-
dania wschodniej Słowiańszczyzny, 
w tym Ukrainy. Natomiast drugi lau-
reat nagrody trzeciego stopnia to dr 
hab. Krzysztof Sychowicz, historyk 
zawodowo związany z Ziemią Łom-
żyńską i od 2001 roku z białostockim 
oddziałem IPN. Przez kilka lat był 
kierownikiem Referatu Badań Nauko-
wych. Wykłada także w Państwowej 
Wyższej Szkole Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży. Ukończył stu-

dia na Wydziale Historii Uniwersytetu 
Wrocławskiego i tam się doktoryzo-
wał. Przedmiotem jego zainteresowań 
naukowych są przede wszystkim prze-
miany społeczno-polityczne w Polsce 
w latach 1945–1990. Opublikował 
m.in. „Marzenia o Orle w koronie. Na-
uczyciele i młodzież Polski północno-
-wschodniej wobec władzy w latach 
1980–1986", razem z J. Schabieńskim, 
Białystok 2004; „Ziemia Łomżyńska 
i jej mieszkańcy w latach 1944–1956", 
Łomża 2005; „Grajewo w XX wie-
ku", razem z T. Dudzińskim, Grajewo 
2005; „Białostockie milenium. Biały-
stok na milenijnym szlaku. Obchody 
Tysiąclecia Chrztu Polski (1966), ra-
zem z A. Szotem, Białystok 2006; „Za-
mbrów na przestrzeni wieków, Zam-
brów 2006; „Urząd Bezpieczeństwa 
w Łomży – powstanie i działalność 
(1944–1956)", Białystok 2009; Jest 
zapalonym wędkarzem.

Kapituła nagrody Glogera przy-
znała także cztery wyróżnienia, z cze-
go dwa honorowe. 

Wyróżnienia:
- dr Krzysztof Skłodowski z Suwałk 

- historyk, pracownik Muzeum Okręgo-
wego w Suwałkach.

- Stowarzyszenie Rodzin Powstań-
ców Wielkopolskich, Środa Wielko-
polska. Z inicjatywy 56 opiekunów 
grobów na Kwaterze Powstańców 
Wielkopolskich Cmentarza Parafial-
nego w Środzie Wielkopolskiej w roku 
1997 zawiązał się Społeczny Komitet 
Rodzin Powstańców Wielkopolskich. 
Został on zarejestrowany w Urzędzie 
Miejskim w Środzie Wielkopolskiej 
dnia 27 listopada 1997 roku. Głów-
nym celem Społecznego Komitetu 
Rodzin Powstańców Wielkopolskich 
było zbieranie środków finansowych 
i koordynowanie prac związanych z re-
nowacją Kwatery Powstańców Wiel-
kopolskich. Dnia 1 września 1999 
roku nastąpiło uroczyste poświęcenie 
odrestaurowanie kwatery. W oparciu 
o opracowaną wcześniej koncepcję 
dokonano naprawy muru wokół kwa-
tery i odrestaurowano wszystkie na-
grobki. Kwatera nabrała wyglądu kwa-
tery wojskowej.

Wśród honorowych wyróżnień 
znalazła się m.in. Książnica Podlaska 
oraz małżeństwo Krystyna i Marek 
Wójtowicz.

Nagrody i medale wręczone zo-
staną laureatom 23 września podczas 
uroczystej gali, której jak zawsze towa-
rzyszyć będzie konferencja naukowa. 
W tym roku jej tytuł to „Ludzie w dro-
dze. Migracje, granice, tożsamość”.

Konkurs o Nagrodę i Medal Zyg-
munta Glogera po raz trzydziesty 
trzeci organizuje Społeczne Stowa-
rzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 
w Łomży.

Znamy tegorocznych laureatów  
nagród i medali Zygmunta Glogera



- Przyjazd do Sanktuarium 
Błogosławionego Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego w Zuze-
li powinien być potrzebą serca 
każdego Polaka, a szczególnie 
mieszkającego na terenie naszej 
pięknej diecezji łomżyńskiej. Jest 
to źródło, z którego powinniśmy 
korzystać. To tutaj wszystko się 
zaczęło, zarówno życie fizyczne, 
jak i życie duchowe. Zuzela to 
pierwsze lata szkolne, i pierw-
sze myśli o kapłaństwie. Gdyby 
nie było Zuzeli prawdopodob-
nie nie byłoby księdza Prymasa, 
który uratował naszą ojczyznę, 
uratował nasz kościół. Tym bar-
dziej teraz jako święty orędownik 
będzie wypraszał dla nas łaski – 
mówił kustosz Sanktuarium Bł. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Zuzeli Ks. Jerzy Krysztopa

11 września był także dniem  
dziękczynienia za tegoroczne 
plony, za ciężką i ofiarną pra-
cę rolników. Wspólna modlitwa 
była okazją, aby Panu Bogu po-
dziękować za ich wysiłek i pro-
sić, by błogosławił wszystkim 
pracującym na roli i ich rodzi-
nom. Do Sanktuarium w Zuzeli, 
mimo niepogody, chłodu i desz-
czu przybyło około 60 delegacji 
z różnych części diecezji z wień-
cami dożynkowymi oraz dara-
mi stołu. W koszach znalazły 
się m.in. chleby, miody, a także 
owoce i warzywa. Każdy wieniec 
i kosz przyniesiony przez wier-
nych przed uroczystościami zo-
stał pobłogosławiony przez or-
dynariusza diecezji łomżyńskiej 
biskupa Janusza Stepnowskiego. 

- Bóg zapłać wam za to, że 
mimo padającego soczyście desz-
czu, w każdym zakątku naszej 
diecezji, przybyliście na to uro-
czyste dziękczynienie. Jak pa-
miętacie o deszcz modliliśmy się 
już od tygodni, i dziś otrzymali-
śmy tę łaskę. – mówił w homilii 
ks. bp Janusz Stepnowski.  - Być 
może jest on już za późno, bo na-
sza kukurydza doświadczyła su-
szy, ale w dniu dzisiejszym dzię-

kujemy za piękne plony zbóż. 
W tym roku naprawdę nie mieli-
śmy na co narzekać. Od rolników 
słyszałem, że tegoroczne zbiory 
zbóż były wyjątkowe, były rado-
ścią – kontynuował ordynariusz 
Diecezji Łomżyńskiej. - Ten ko-
ściół w którym się znajdujemy 
jest kościołem, który powstawał 
w okresie, kiedy Prymas był jesz-
cze małym chłopcem. Być może 
miał w tej budowie swój udział, 
być może zaniósł którąś z cegieł, 
by ją umieścić w murze tej pięk-
nej neogotyckiej świątyni, ale 
to jest tylko miejsce urodzenia. 
Tu się urodził, znał ludzi, którzy 
tu żyją, doskonale znał ich pra-
cę. W czasie wakacji jeździł do 
swojego wuja, który miał gospo-
darstwo, więc praca na polu za 
pewne nie była mu obca. Kardy-
nał Stefan Wyszyński znał ciężką 
pracę rolnika. Widział jak dojrze-
wa zboże, ale także jak kobiety 
wyrabiały chleb, później piekły 
go w piecu i doskonale znał jego 
niezwykły smak. W dniu dzi-
siejszym praca rolnika  wygląda 
może inaczej, ale wymaga szcze-
gólnie obecności rolnika w go-
spodarstwie. Każdy kto jest zwią-
zany z rolnictwem, z hodowlą 
zwierząt doskonale wie, że rolnik 
wakacji nie ma. Nawet rodzinne 
święta wymagają podziału obo-
wiązków. Praca w gospodarstwie 
wymaga ogromnego wysiłku, ale 
także przygotowania intelektual-
nego, bo wiele z nich funkcjonu-
je jak przedsiębiorstwa. I w dniu 
dzisiejszym, cała nasza diecezja 
dziękuje za pracę naszych rolni-
ków, za tegoroczne plony, za te-
goroczne żniwa – podkreślał ks. 
bp Janusz Stepnowski, ordyna-
riusz Diecezji Łomżyńskiej.

Honory starostów dożynek 
pełnili Wioleta i Michał Godlew-
scy. Młode małżeństwo z God-
lewa Wielkiego w parafii Zuzela. 
Starosta dożynek w swoim prze-
mówieniu nawiązał do słów bł. 
kard. Stefana Wyszyńskiego, któ-
ry zwracając się do rolników za-

wsze wyrażał wielki szacunek do 
ziemi ojczystej i do pracy na roli.

- Zawsze się radujcie, nie-
ustannie się módlcie, za wszyst-
ko dziękujcie. Nasza wspólnota 
diecezjalna jednoczy się dzisiaj 
w Sanktuarium Błogosławionego 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Zuzeli na uroczystej Euchary-
stii, aby dziękować Bogu za ubie-
głoroczną beatyfikację naszego 
świętego rodaka, a także aby po-
dziękować za tegoroczne plony. 
Błogosławiony Stefan Kardynał 
Wyszyński zwracając się do rol-
ników wyrażał wielki szacunek 
do ziemi ojczystej i pracy na roli. 
Ukazywał niezwykłą godność co-
dziennego trudu mieszkańców 
wsi. Mówił; ,,Plony są błogosła-
wionym owocem Waszego życia, 
owocem ziemi, pracy Waszej”. 
Dziękujmy Bogu za każde ziaren-
ko, za każdy ziemniak, za każdy 
burak, za każde warzywo, bo są 
one świadectwem wielkiego tru-
du ludzi i przeciwnego działania 
Boga. Glebę uprawia się bowiem 
nie tylko przez nawóz, ale przez 
miłość, przez wielką miłość do 
ziemi ojczystej, wszystkiego co ją 
stanowi. Dziękując Bogu za tego-
roczne plony przynosimy chleb, 
jako owoc naszej pracy. Chce-
my dzielić się nim ze wszystkimi, 
by nie zabrakło go żadnej z osób 
mieszkających w naszej diecezji 
i naszej ojczyźnie – mówił Mi-
chał Godlewski, starosta doży-
nek.

Po Uroczystości Dziękczy-
nienia za Beatyfikację naszego 
Świętego Rodaka, za ustanowie-
nie w Zuzeli pierwszego w Polsce 
Sanktuarium Błogosławionego 
Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go, oraz Dziękczynienia za tego-
roczne plony ks. bp Janusz Step-
nowski wręczył dyplomy oraz 
wyróżnienia delegacjom za naj-
piękniejsze wieńce dożynkowe. 3 
miejsce w konkursie ex aequo za-
jął wieniec parafii pw. św. Micha-
ła Archanioła z Jabłonki Kościel-
nej oraz parafii pw. św. Stanisława 

Biskupa i Męczennika w Kobyli-
nie-Borzymach. Na 2 miejscu  ex 
aequo znalazły się wieńce para-
fii pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny w Sokołach oraz 
parafii pw. św. Rocha z Lemana. 
Najpiękniejsze wieńce natomiast 
uwiła parafia pw. św. Stanisława 
Kostki w Zalasie oraz parafia pw.  
Narodzenia Najświętszej Ma-
rii Panny i św. Maksymiliana M. 
Kolbego w Nowej Wsi. To wła-
śnie im zostało przyznane pierw-
sze miejsce.

- Jesteśmy zaszczyceni, że to 
właśnie nam przypadła I nagro-
da w konkursie na najładniej-
szy wieniec dożynkowy diece-
zji łomżyńskiej. Cieszymy się, że 
mogliśmy wziąć udział w tych 
uroczystościach, reprezentując 
społeczność kurpiowską. Nasi 
dziadowie, rodzice nosili pięk-
ne zboże do kościoła, tak samo 
czynimy to my. W innym wy-
padku ta piękna tradycja by nie 
przetrwała – podkreśla Stanisław 
Duda z Piątkowizny, członek de-
legacji parafii pw. św. Stanisława 
Kostki w Zalasie. - Nasz wieniec 
przygotowywaliśmy w sumie 
dwa tygodnie. Najpierw wspól-
nie opracowaliśmy jego koncep-
cje, stworzyliśmy stelaż, później 
trzeba było nazbierać zbóż i kwia-
tów, a później go uwić. A do tego 
trzeba naprawdę zwinnych ko-
biecych dłoni, które znają się na 
rzeczy – dodaje Stanisław Duda.

Po Uroczystości Dziękczynie-
nia za beatyfikację kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego oraz  dzięk-
czynienia za tegoroczne plony 
wielu z wiernych udawało się do 
Muzeum Lat Dziecięcych Pry-
masa Tysiąclecia, które znajduje 
się w zrekonstruowanym drew-
nianym budynku dawnej szkoły 
powszechnej, po drugiej stronie 
ulicy, naprzeciw sanktuarium.

- W Muzeum Lat Dziecię-
cych Prymasa Tysiąclecia może-
my zobaczyć zrekonstruowaną 
izbę lekcyjną, jak wyglądała ona 
w czasach, kiedy w Zuzeli w szko-

le powszechnej, przez dwa lata, 
uczył się mały Stefan. W drugiej 
części budynku znajduje się nato-
miast zrekonstruowane mieszka-
nie Państwa Wyszyńskich; a mia-
nowicie pokój i kuchnia – mówi 
Elżbieta Wysocka z Muzeum Lat 
Dziecięcych Prymasa Tysiącle-
cia. - To właśnie w Zuzeli mały 
Stefan spędził swoje najszczę-
śliwsze lata, lata swojego dzie-
ciństwa. Tu przyszedł na świat, 
w 1901 roku przyjął sakrament 
chrztu świętego. W Zuzeli Ste-
fan Wyszyński spędził w sumie 
9 lat. Rodzina Wyszyńskich była 
rodziną niezwykle miłującą się, 
bardzo pobożną i patriotyczną – 
opowiada Elżbieta Wysocka. 

Kardynał Stefan Wyszyński
Urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuze-
li nad Bugiem. Od 1920 r. kształcił 
się w Wyższym Seminarium Du-
chownym we Włocławku. Święcenia 
kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924 
r. Po kampanii wrześniowej 1939 r. 
musiał ukrywać się przed gestapo, 
a podczas Powstania Warszawskie-
go był kapelanem zgrupowania 
AK „Kampinos”. Po zakończeniu 
wojny powrócił do Włocławka, 
gdzie zaangażował się w prace nad 
ponownym otwarciem seminarium. 
W 1946 r. papież Pius XII miano-
wał go biskupem ordynariuszem 
diecezji lubelskiej. Jako dewizę 
Wyszyński przyjął hasło Soli Deo 
(Jedynemu Bogu). Po śmierci kar-
dynała Hlonda, został podniesiony 
do godności arcybiskupa metropo-
lity warszawsko-gnieźnieńskiego, 
prymasa Polski, a 12 stycznia 1953 
r. otrzymał kapelusz kardynalski. 
Nie mógł odebrać osobiście, gdyż 
władze komunistyczne odmówiły 
mu wydania paszportu.
14 lutego 1950 r. prymas Wyszyński, 
jako głowa polskiego Kościoła, za-
warł porozumienie z władzami PRL. 
Ugoda trwała krótko. Już 25 wrze-
śnia 1953 r. prymas został areszto-
wany. Do jesieni 1956 r. Po odzyska-
niu wolności w latach 1957–1966 
prowadził Wielką Nowennę, 
która miała przygotować naród na 
obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. 
Kardynał Wyszyński był też jednym 
z inicjatorów słynnego orędzia 
biskupów polskich do biskupów 
niemieckich, co spotkało się z ostrą 
reakcją władz komunistycznych. 
W latach 1980–1981 pełnił rolę po-
średnika w negocjacjach pomiędzy 
władzą a „Solidarnością”.
Stefan kardynał Wyszyński zmarł 28 
maja 1981 r. w Warszawie, w uroczy-
stość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako 
kapłan.
Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan 
Wyszyński został ogłoszony Bło-
gosławionym w 12 września 2021 
roku. 

4 www.narew.infodiecezja łomżyńska

Muzeum Lat Dziecięcych Kardynała Stefana Wyszyńskiego
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Niedziela, 11 września to kolejna 
ważna data w kalendarzu Podlaskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie. Wszystko z uwagi na 
Krajowy Dzień Kukurydzy. Szereg 
atrakcji i bogata oferta wystawien-
nicza tłumnie przyciągnęła miłośni-
ków złotego ziarna, mimo kapryśnej 
pogody.

Przedsięwzięcie zorgani-
zowane w ramach współpracy 
Podlaskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Szepietowie 
oraz Polskiego Związku Produ-
centów Kukurydzy w Poznaniu 
stworzyło możliwość wyjątko-
wego spotkania przedstawicie-
li firm nasiennych, plantatorów, 
miłośników kukurydzy oraz 
wielu gości. Kukurydza na sta-
łe wpisała się w strukturę upra-
wy podlaskich pól jako podstawa 
roślin paszowych wykorzysty-
wana w żywieniu bydła. Dlatego 
święto jej poświęcone, cieszy się 
tak wielkim zainteresowaniem 
wśród podlaskich rolników.

Podczas Krajowego Dnia Ku-
kurydzy goście mogli zobaczyć 
aż 130 jej odmian od 20 czoło-
wych firm nasiennych, zapo-
znać się z odmianami przezna-
czonymi do zbioru na kiszonkę 
i porównać różne odmiany ku-
kurydzy. Uczestnicy otrzyma-
li pomoc i fachową konsulta-
cję, którą świadczyli doradcy 
Podlaskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Szepietowie. 
W tym samym namiocie odbyła 
się również promocja Projektu 

eDWIN. Podczas święta „złote-
go ziarna” zostały prowadzone 
konsultacje w zakresie produkcji 
kukurydzy, które przeprowadzi-
ła Anna Kołakowska z Krajowej 
Federacji Producentów Nasion 
Kukurydzy i Sorgo. Tego dnia 
kluczowym elementem były 
pokazy pracy innowacyjnych 
maszyn uprawowych, nieste-
ty przez niesprzyjające warunki 
pogodowe pokazy zostały od-
wołane. Tego dnia nie zabrakło 
ekspozycji maszyn i środków do 
produkcji rolniczej, które zwie-
dzający mogli zobaczyć podczas 
spacerów po terenach wysta-
wowych. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się wspólny namiot 
przedstawicieli Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podla-
skiego, Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa i Podlaskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego, w którym wszystkie in-
stytucje przeprowadziły quiz 
ph. „Poznaj instytucje wspierają-
ce rolników”. Tłumy przyciąga-
ły stoiska Kół Gospodyń Wiej-
skich, gdzie przedstawicielki 
z KGW „Piętkowianki” z Piętek 
Gręzek, KGW z Dąbrowy Mo-
czydły i Dąbrowy Wilki przyrzą-
dziły znakomite dania w klima-
cie kukurydzianym i nie tylko. 
Serce smakoszy zdobyła zupa 
i placki z kukurydzy. Dodatkowo 
na stoisku Polskiej Federacji Ho-
dowców Bydła i Producentów 
Mleka Rolnicy mogli skorzystać 
z doradztwa żywieniowego i ba-
dania kukurydzy na zawartość 
suchej masy.

- Możemy zaliczyć ten dzień 
do w pełni udanych. Dziękujmy 
za wysoką frekwencję mimo tej 
deszczowej pogody, za wkład 
i zaangażowanie. Cieszymy się, 
że nasze inicjatywy spotykają 
się z tak szerokim zaintereso-
waniem. Wszystkich miłośni-

ków pięknych roślin i nowocze-
snych sprzętów ogrodniczych 
– już dziś zapraszamy na ostat-
nie w tym roku Targi Jesień 
w Sadzie i Ogrodzie, które odbę-
dą się 8-9 października – mówi 
Wojciech Mojkowski, dyrektor 
PODR w Szepietowie. 

Na dziedzińcu Belwederu odbyło się 10 września 
tradycyjne święto plonów – Dożynki Prezydenc-
kie. W  konkurencjach na najładniejszy wieniec 
zwyciężyło województwo mazowieckie, drugie 
miejsce przypadło opolskiemu, trzecie zaś otrzy-
mał wieniec przygotowany przez województwo 
podlaskie. W niedzielnych uroczystościach 
dożynkowych z udziałem pary prezydenckiej 
uczestniczył członek zarządu województwa Ma-
rek Malinowski.

Ceremoniał poprzedziła liturgia świę-
ta, po której nastąpił korowód dożynko-
wy. Następnie Prezydent i Pierwsza Dama 
spotkali się z grupami wieńcowymi, któ-
rym wręczone zostały dyplomy za udział 
w konkursie. W trakcie uroczystości padło 
wiele słów wdzięczności wobec pracy na 
roli.

– Gratuluję zwycięskiemu zespoło-
wi z Wyszek z województwa podlaskiego. 
Jestem dumny z Waszej pracy, która łączy 
pokolenia. Ta wspaniała tradycja tworze-
nia wieńców, która sięga XVI wieku, po-
kazuje jak dzięki wspólnej pracy można 
stworzyć coś pięknego – powiedział czło-

nek zarządu Marek Malinowski.
Prezydent Andrzej Duda podziękował 

rolnikom „za ciężką pracę, trud i zrozu-
mienie”.

– Jestem gotów do wspierania wszyst-
kich zmian, które będą służyły polskim 
rolnikom – zapewnił.

Rolnikom za ich ciężką pracę podzię-

kował także minister rolnictwa i rozwoju 
wsi Henryk Kowalczyk. Podkreślił, że ten 
rok, był rokiem trudnym.

W ogrodach Belwederu przy stoiskach 
wystawcy prezentowali Parze Prezydenc-
kiej swoje produkty.

W przeddzień Dożynek Prezydenc-
kich odbył się „Konkurs na najładniejszy 
wieniec dożynkowy o nagrodę Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej”, w którym 
wzięły udział grupy reprezentujące po-
szczególne województwa.

W tegorocznych uroczystościach do-
żynkowych udział wzięli m.in. Wiceszef 
Kancelarii Prezydenta  RP Piotr Ćwik 
i Barbara Brodowska–Mączka, Dyrektor 
Generalny KPRP.

Dożynki Prezydenckie to wydarzenie 
wieńczące trud pracy włożony przez pol-
skich rolników podczas ostatnich żniw. 
Święto swoim rodowodem sięga czasów 
średniowiecznych. Dożynki Prezydenc-
kie po raz pierwszy zostały zorganizowane 
w Spale w 1927 roku przez Ignacego Mo-
ścickiego.

DOŻYNKI PREZYDENCKIE 2022

Podlaski wieniec w trójce najlepszych

Kukurydziane szaleństwo w PODR Szepietowo

Delegacja z gminy Wyszki, których wieniec zajął III miejsce



Tereny wiejskie są jednym z naj-
większych beneficjentów funduszy 
europejskich. Mimo to, często niedo-
strzegane (zarówno przez ogół spo-
łeczeństwa jak i osoby mieszkające 
na wsiach) są zmiany, które rozłożo-
ne były w czasie. Tymczasem dzięki 
funduszom europejskim nastąpiło 
przekształcenie struktury gruntów, 
taboru maszynowego, użycie nowo-
czesnych technologii, rozwój inicja-
tyw społecznych i kulturalnych. Wieś 
dziś to nie tylko nośnik tradycji ale 
równorzędny partner dla podmiotów 
z zagranicy, koło napędowe polskiej 
gospodarki oraz atrakcyjne miejsce 
do mieszkania. 

Jednocześnie, jak wskazuje ba-
danie „Monitoring rozwoju obsza-
rów wiejskich", tereny wiejskie to 
obszary „wypłukane” demogra-
ficznie tzn. takie, z których najbar-
dziej mobilne, aktywne i przedsię-
biorcze osoby emigrują, głównie 
w kierunku głównych ośrodków 
rozwoju (czyli lokomotyw rozwo-
ju regionalnego). Celem Europej-
skiej Akademii Młodych Liderów 
Wsi jest wyposażenie liderów lo-
kalnych w wiedzę i umiejętności 
pozwalające na skuteczną dzia-
łalność na terenach wiejskich, 
co powinno także sprzyjać bu-
dowie kapitału społecznego pol-
skiej wsi. Taką możliwość zyska-
ło kilkudziesięciu młodych ludzi 
z województwa podlaskiego. Wraz 
z początkiem września, w No-
wogrodzie w Hotelu Kurpia Arte 
uczestniczyli w kilkudniowych 
szkoleniach i warsztatach. 

- To już ósma edycja Europej-
skiej Akademii Młodych Liderów 
Wsi. Niezwykle cieszę się, że mo-
żemy realizować ją na gościnnej 
ziemi podlaskiej. Akademia skie-
rowana jest do młodych ludzi roz-
poczynających pracę społeczną 
w środowiskach wiejskich. Jej ce-

lem jest wyposażenie osób chcą-
cych pracować na rzecz swoich 
małych ojczyzn w wiedzę prawną, 
ekonomiczną czy umiejętności 
miękkie, jak chociażby te z zakre-
su autoprezentacji czy współpra-
cy międzynarodowej. Zależy nam 
także na tym, żeby absolwenci 
tworzyli Kluby Europejskie, któ-
re będą narzędziem współpracy 
przedstawicielstwa Komisji Euro-
pejskiej i Fundacji Kuźnica w swo-
ich lokalnych środowiskach – tłu-
maczy Jan Klemt, prezes Fundacji 
Kuźnica im. Hugona Kołłątaja.

Europejska Akademia Mło-
dych Liderów Wsi to budowanie 
aktywności zmieniającej lokalne 
wspólnoty. 

- Aktywność jest potrzebna. 
To, co widzimy od lat, czyli Roz-
wój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność, tzw. RLKS. Jest to 
proces polegający na tym, że naj-
pierw pojawia się inicjatywa, po-

mysł, następnie szuka się finanso-
wania. Temu służą środki unijne. 
Po czym następuje proces reali-
zacji. To właśnie dzięki młodym 
i odważnym ludziom, którzy chcą 
działać, mają pomysły, powstaje 
wiele ciekawych inwestycji od-
działujących na całe wspólnoty 
– zwraca uwagę Stefan Krajew-
ski, poseł na Sejm RP. - Dlatego 
Europejska Akademia Młodych 
Liderów Wsi jest doskonałą plat-
formą do wymiany doświadczeń, 
pochwalenia się swoimi osiągnię-
ciami i wzajemnego skorzystania 
ze swoich pomysłów, przeniesie-
nia ich na własny grunt – dodaje.

Podczas niezwykle inten-
sywnych czterech dni uczest-
nicy akademii dzięki dr Ewie 
Sadowskiej-Cieślak, ekspert-
ce OECD, Banku Światowe-
go, w latach 2008-2012 radcy 
ds. ekonomicznych Ambasady 
RP w Niemczech mogli poznać 

obecny stan Unii Europejskiej 
i drogę dotyczącą jej przyszło-
ści. Wojciech Zoń, dyrektor biu-
ra Europe Direct Białystok zapre-
zentował natomiast możliwości 
wsparcia przez Punkt Informa-
cji Europejskiej w Białymsto-
ku, a Witold Naturski, dyrektor 
Biura Parlamentu Europejskie-
go w Polsce opowiedział o roli 
i zadaniach Parlamentu Europej-
skiego w zmieniającej się Euro-
pie. Uczestnicy akademii zostali 
wyposażeni także przez Ignace-
go Niemczyckiego w umiejęt-
ności walki z dezinformacją 
w sieci oraz przyglądając się ini-
cjatywom zrealizowanym przez 
gminę Szczuczyn mogli dowie-
dzieć się jak skutecznie pozyski-
wać środki na działalność na ob-
szarach wiejskich i aktywizować 
środowiska lokalne.  

Podczas Europejskiej Aka-
demii Młodych Liderów Wsi, 
która odbywała się w Nowogro-
dzie nie zabrakło także warszta-
tów. Uczestnicy dzięki Grupie 
Medialnej Narew poznali tajniki 
autoprezentacji, wystąpień pu-
blicznych oraz współpracy me-
diami, zaś dzięki Magdalenie 
Antoniewicz, koordynatorce peł-
nomocnika ds. Partnerstwa Kra-
ju Związkowego Brandenburgia 
na Wielkopolskę dowiedzieć ,,od 
A do Z” jak wyglądają wymiany 
i konferencje międzynarodowe. 

- Europejska Akademia Mło-
dych Liderów Wsi jest najlep-
szym przykładem europejskiego 
projektu, dzięki któremu młodzi 
liderzy mają szansę, z jednej stro-
ny rozwijać swoje kompetencje 
liderskie, a z drugiej poznawać 

możliwości współpracy z insty-
tucjami Unii Europejskiej. Jako 
ekspertka w organizacji projek-
tów międzynarodowych, wy-
mian, konferencji, ale również 
tworzenia międzynarodowych 
partnerstw strategicznych podzie-
liłam się z uczestnikami wiedzą 
i umiejętnościami. Cieszę się, że 
kolejny raz Zamek Trebnitz, jako 
pełnomocnik ds. Partnerstwa 
Kraju Związkowego Branden-
burgia na Wielkopolskę uczest-
niczy w tym działaniu. Podczas 
dzisiejszych warsztatów uczestni-
cy dowiedzieli się skąd pozyskać 
partnera do projektu międzyna-
rodowego, jak finansować działa-
nia międzynarodowe, jak ułożyć 
program wydarzenia wielokultu-
rowego, podsumować oraz pro-
mować działania na arenie euro-
pejskiej. W tym roku świętujemy 
Europejski Rok Młodzieży, dlate-
go skupiliśmy się na przygotowa-
niu wniosku o dofinansowanie do 
polsko - niemieckiej współpracy 
młodzieży, na organizację wymia-
ny międzynarodowej oraz kon-
ferencji dla pracowników mło-
dzieżowych. Bardo cieszę się, że 
kolejny raz będą mogła przyznać 
specjalne stypendia dla najbar-
dziej zaangażowanych uczestni-
ków. W nagrodę 2 uczestników 
lub uczestniczki będą mogły przy-
jechać do Zamku Trebnitz, do 
Brandenburgii. Wspólnie udamy 
się do przedstawicielstwa Komi-
sji Europejskiej w Berlinie, a tak-
że będziemy zwiedzać budynki 
Bundestagu – mówi Magdalena 
Antoniewicz, koordynatorka peł-
nomocnika ds. Partnerstwa Kraju 
Związkowego Brandenburgia na 
Wielkopolskę.

Ciekawym doświadczeniem 
dla uczestników były także roz-
mowy pod hasłem  ,,Przyszłości 
Europy z Młodymi dla Młodych” 
zorganizowane w formule World 
Cafe, w których udział wzię-
li m.in. Krzysztof Truskolaski, 
poseł na Sejm RP, Urszula Pa-
sławska, posłanka na Sejm RP, 
Stefan Krajewski, poseł na Sejm 
RP, Andrzej Borusiewicz, pro-
rektor Międzynarodowej Akade-
mii Nauk Stosowanych w Łomży, 
Cezary Cieślukowski, wiceprze-
wodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Podlaskiego czy Maciej Za-
krocki, dziennikarz, ekspert 
Team Europe w Polsce. 

- Dzięki Europejskiej Akade-
mii Młodych Liderów Wsi po-
znałam nowe możliwości akty-
wizowania lokalnej społeczności, 
które w przyszłości pomogą mi 
realizować działania zmieniają-
ce miejsce, w którym żyję i pra-
cuję – przyznaje Kinga Trzaska, 
uczestniczka akademii. 

Europejska Akademia Mło-
dych Liderów Wsi zakończyła się 
uroczystą galą i wręczeniem cer-
tyfikatów uczestnikom. 
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Rada Budżetu Obywatelskiego zatwierdziła 
ostateczną listę zadań dopuszczonych do głoso-
wania w Budżecie Obywatelskim Miasta Łomża 
2023. Pozytywną weryfikację przeszły 44 pro-
jekty (4  –  zadania ogólnomiejskie, 12  –  zada-
nia strefowe, 21 – zadań osiedlowych, 7  zadań 
z Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego).

Zgodnie z harmonogramem konsulta-
cji społecznych w ramach Budżetu Oby-
watelskiego Miasta Łomża 2023, głosowa-
nie odbędzie się w dniach 19 września – 3 
października 2022 r.

Zadania ogólno miejskie
• Budowa tężni solankowej na terenie 

Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma 
w Łomży – koszt 600 000 złotych. 

• Renowacja zabytkowego cmentarza 
komunalnego  – koszt 600 000 złotych. 

• Wymiana zniszczonej asfaltowej na-
wierzchni ulicy przy budynkach B. Prusa 
18,19,15 na kostkę polbruk oraz wyko-
nanie dodatkowych miejsc postojowych 
wzdłuż budynku Prusa 15, wymiana na-
wierzchni parkingu przy Prusa 19 – koszt 
355 000 złotych. 

• „RATUJMY ŻYCIE” – defibrylato-
ry w jednostkach miejskich – koszt 60 000 
złotych. 

Zadania strefowe 
• Bardziej dostępny ROD Jakuba Wagi 

– wykonanie nowej nawierzchni ulicy po-
między ROD Jakuba Wagi a tzw. Osiedlem 
Baranowskiego – strefa południe – koszt 
300 00 złotych.

• Bezpieczne schronisko - Zada-
nie przewiduje m.in. postawienie bramy 
wjazdowej z furtką i płotu na schronisku 
Arka w Łomży – strefa Łomżyca – koszt 
100 000 złotych. 

• Ciąg pieszo-jezdny z oświetleniem – 
ul. Pszczela - Ul. Pszczela nr 1- 4 i wiosen-
na 51A i kolejne – strefa południe – koszt 
250 000 złotych. 

• Mini Skate Park - Zagospodarowani 
e niewykorzystanej przestrzeni działki nr 
20749 (przy ul. Pułaskiego/Harcerska) – 
strefa Łomżyca – koszt 300 000 złotych. 

• Rewitalizacja alejek rowerowych 
oraz parkingu przy ul. Dmowskiego/Woj-
ska Polskiego/Polowa – ul. Dmowskiego 
10, Polowa 54B – strefa centrum -  koszt 
300 000 złotych. 

• Siłownia pod chmurką – ul. Kierz-
kowa 7 – strefa centrum – koszt 150 000 
złotych. 

• Odnowa ulicy Obrońców Łomży ku 
pamięci Obrońców Łomży - ulica Obroń-
ców Łomży na odcinku od ul. Wyzwolenia 
44 do ulicy Obrońców Łomży 22 – strefa 
Łomżyca – koszt 300 000 złotych. 

• Wymiana zniszczonej nawierzchni 
chodników oraz parkingów przy Szkole 
Podstawowej nr 10 oraz parkingów przy 
pływalni miejskiej ul. Niemcewicza 17 - 
Pas drogowy przy pływalni miejskiej oraz 
szkole podstawowej nr 10 a bud. Przyko-
szarowa 31,35 oraz Niemcewicza 1,5 (dz. 
12251/11, 2250/5) – strefa południe – 
koszt 290 700 złotych. 

• Zielone przystanki przy Galerii 
Dworcowej i Aleja Park - Dwa przystanki 

autobusowe w strefie Łomżyca: 1.Przy-
stanek autobusowy Al. Legionów DWO-
RZEC 04 2. Przystanek autobusowy Al. 
Legionów McDonald s 06 – strefa Łomży-
ca – koszt 200 000 złotych. 

• Zielone przystanki przy Galerii Ve-
neda i aptece Gemini (przystanek Al. Pił-
sudskiego Staffa 08) - Dwa przystanki au-
tobusowe w strefie Południe: 1.Przystanek 
autobusowy Zawadzka GALERIA VENE-
DA 02 2.Przystanek autobusowy Al. Pił-
sudskiego STAFFA 08 – strefa południe – 
koszt 200 000 złotych. 

• Zielone przystanki w Centrum Łom-
ży - Trzy przystanki autobusowe w strefie 
Centrum: 1.Przystanek autobusowy STA-
RY RYNEK 01 2. Przystanek autobuso-
wy Sz. Zambrowska FILHARMONIA 02 
3. Przystanek autobusowy Pl. Kościusz-
ki JANTAR 02 – strefa centrum – koszt 
300 000 złotych.

• Zielona strefa wypoczynku w „We-
cie” z altaną ogrodową dla społeczności 
szkoły i mieszkańców pobliskiego osiedla 
– strefa centrum  - koszt  50 000 złotych. 

Zadania osiedlowe 
• Biblioteka dla dzieci z nowoczesną 

strefą kultury - Oddział dla Dzieci Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Łomży, ul. 3 
Maja 6A – osiedle nr 4 – koszt 10 000 zło-
tych. 

• Chodnik na ul. Łukasińskiego – osie-
dle nr 2 – koszt 60 000 złotych. 

• Kącik szachowo integracyjny - Te-
ren przy szkole podstawowej nr 4 w Łom-
ży im. Generała Władysława Andersa 
w Łomży, ul. Kierzkowa 7 – osiedle nr 6 
– koszt 60 000 złotych. 

• Kulturalna Farna zaprasza - Święto 
Ulicy - Starówka Łomżyńska - Ul. Farna – 
osiedle nr 4 – koszt 10 000 złotych. 

• Ławki i śmietniki - Łomżyca (ulice 
najbardziej uczęszczane przez mieszkań-
ców) – osiedle nr 2 – koszt 50 000 złotych. 

• Modernizacja istniejących i nowe 
ławki oraz uzupełnienie zieleni w ciągu ul. 
Wojska Polskiego (od ul. Tkackiej do ul. 
Meblowej) – osiedle nr 1 –koszt 15  000 
złotych. 

• Monitoring na Krasce - Os. Kraska – 
osiedle nr 10 – koszt 50 000 złotych. 

• Mural „Łomża dawniej i dziś” - Ul. 
Senatorska 13, budynek III LO – osiedle 
nr 5 – koszt 40 000 złotych. 

• Mural na schodach - Muszla ul. Zjazd 
– osiedle nr 5 i 15 – koszt 20 000 złotych. 

• Piknik integracyjny budowania po-
zytywnej relacji między sąsiedzkiej oraz 
osób niepełnosprawnych pt.: „Bawmy się 
Razem” - Park miejski im. Jakuba Wagi, 
centrum okalających ul. Nowogrodzkiej, 
Ogrodowej, Wojska Polskiego, Glogera – 
osiedle nr 4, 8, 15 – koszt 30 000 złotych. 

• Piknik rodzinny - Teren przy ul. Ce-
gielnianej – osiedle nr 9 – koszt 10  000 
złotych. 

• Piknik integracyjny ,,Poznaj swojego 
sąsiada’’ - Bulwary Łomża, ul. Żydowska, 
ul. Rybaki, ul. Woziwodzka – osiedle nr 2, 
5, 13 – koszt 30 000 złotych. 

• Przebudowa wjazdu na parking przy 
ul. Polowa 55B – osiedle nr 7 – koszt 
60 000 złotych. 

• Remont nawierzchni łącznika Szosa 
Zambrowska – Wąska - łącznik Szosy Za-
mbrowskiej pomiędzy numerami 83 i 85 
oraz ul. Wąskiej pomiędzy numerami 72 
i 74 – osiedle nr 6 i 14 – koszt 120 000 zło-
tych. 

• Remont odcinka ulicy Obroń-
ców Łomży od ul. Wyzwolenia 44 do ul. 
Obrońców Łomży 43/ Obrońców Łomży 
41 – osiedle nr 3 – koszt 60 000 złotych. 

• Renowacja i uzupełnienie placu za-
baw przy ul. Browarnej – osiedle nr 1 – 
koszt 50 000 złotych. 

• Rewitalizacja parku pomiędzy ul. 
Władysława Reymonta- Bolesława Prusa - 
Fragment działki nr 12173/20 – osiedle nr 
11 i 12 – koszt 120 000 złotych. 

• Stół betonowy do tenisa stołowego 
- Wojska Polskiego 29, za blokiem park 
między Dmowskiego 8 – osiedle nr 7 – 
koszt 5318,91 złotych. 

• Teatr w plenerze - Parking przy Aka-
demii Nauk Stosowanych w Łomży – osie-
dle nr 10 – koszt 10 000 złotych. 

• Utwardzenie drogi wewnętrznej 
kostką brukową - Droga wew. między po-
sesjami nr 27 i 29 przy ul. Kwiatowej, nr 
ew. 22 687/1 i 22 687/2 – osiedle nr 8 – 
koszt 50 000 złotych. 

• Utwardzone dojścia do stref aktywno-
ści przy ul. Fabrycznej i Cegielnianej - Łącz-
nik w rejonie ulic Fabrycznej i Spokojnej 
oraz Spokojnej i placu zabaw przy ul. Cegiel-
nianej – osiedle nr 9 – koszt 50 000 złotych. 

Młodzieżowy Budżet Obywatelski  
• Boisko wielofunkcyjne na Polowej 

- Marii Skłodowskiej – Curie 1 / Polowa 
51B – koszt 100 000 złotych. 

• Łomża biega od przedszkola do ju-
niora - Stadion miejski MOSiR Łomża – 
koszt 20 000 złotych. 

• Łomżyński Maraton Piłki Nożnej - 
Stadion Miejski, boisko boczne WORD, 
Orlik ul. Katyńska, Orlik ul. Bernatowicza 
– koszt 15 000 złotych. 

• Murale Polskich Poetów - Al. Legio-
nów 26 lub inne, wskazane przez Miasto 
miejsce – koszt 40 000 złotych. 

• Piłka w grze. Sportowe zmagania 
drużynowe - Obiekty sportowe Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
nr 4 w Łomży – koszt 20 000 złotych. 

• Rewitalizacja biblioteki – Szkolnego 
Centrum Kulturalnego - Ul. Stacha Kon-
wy 11 – koszt 27083,85 złotych. 

• Rozbudowa istniejącego placu zabaw 
- Działka 20749 (przy ul. Pułaskiego/Har-
cer ska) – koszt 100 000 złotych. 

7Łomża
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Miasto Łomża, miasto mojej młodo-
ści. Tu się urodziłem, wychowałem, 
tu zdobyłem wiedzę na poziomie 
szkoły średniej. Los ułożył ścieżki tak, 
że życie zawodowe spędziłem poza 
grodem nad Narwią. Niemniej jednak 
potrafi być przewrotny. Po zakończe-
niu kariery zawodowej wróciłem do 
Łomży. To właśnie tu spędzam wypeł-
nioną ferią barw jesień swojego życia. 
Z uwagi na to, że jestem seniorem za-
intresowałem się działalnością Klubu 
Seniora działającego przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży. 
Wstąpiłem do klubu i staram się ak-
tywnie uczestniczyć w różnych aktyw-
nościach, które są tam proponowane. 

Poznałem wielu niezwykle 
ciekawych ludzi. Wspólnie re-
alizujemy nasze pomysły. Moim 
wielkim marzeniem był udział 
w koncercie w Operze Leśnej 
w Sopocie. Mój syn i synowa 
mieszkający w Gdańsku z oka-
zji 70. urodzin postanowili po-
móc mi zrealizować to marzenie. 
Podczas wspaniałej uroczystości, 
świętowania mojego jubileuszu 
w rodzinnym gronie wręczy-
li dwa bilety na festiwal w So-
pocie z okazji 25-lecia istnienia 
stacji TVN. Dostałem dwa bile-
ty na trzeci dzień festiwalu. Po-
stanowiłem zaprosić na koncert 
swoją przyjaciółkę. Pojechaliśmy 
do Sopotu z ogromną radością 
i przyjemnością. Wydarzenie te 
na zawsze pozostanie w mojej pa-
mięci. 

Chcąc, aby ten koncert był 
jeszcze bardziej wyjątkowy wpa-
dłem na pomysł, aby wykonać pla-
kat tematycznie związany z 25-le-
ciem istnienia stacji TVN. I tak 
też zrobiłem. Własnoręcznie wy-
konałem niewielkich rozmiarów 
plakat. Przy wejściu do Opery Le-
śnej okazało się, że jest całkowity 
zakaz wnoszenia transparentów, 
plakatów, itp. Wszyscy uczestni-
cy byli dokładnie kontrolowani, 
my też. Smutek i rozczarowanie. 
Postanowiliśmy w sposób kul-
turalny, spontaniczny przekonać 
służby organizacyjne, że to forma 
podziękowania za 25 lat istnie-
nia stacji. Nastąpiło lekkie zamie-
szanie. My z ,,uporem maniaka” 
postanowiliśmy nie rezygnować 
z ambicji. Poprosiliśmy główne-
go organizatora aby pozwolił nam 
wejść z przygotowanym plaka-
tem na widownię. Po dokładnym 
prześwietleniu i sprawdzeniu 
plakatu dostaliśmy pozwolenie.  
Widocznie transparent musiał 
się spodobać (śmiech). Szczęśli-
wi i zadowoleni, podekscytowa-
ni możliwością pokazywania na-
szego dzieła zajęliśmy miejsca na 

widowni. Chciałbym podkreślić 
z dumą, że na około 6 tysięcy wi-
dzów tylko My dostaliśmy szansę 
reprezentowania naszej kochanej 
Łomży. 

Co się dalej działo? Nasz 
transparent wychwycili operato-
rzy kamery. Kilkukrotnie byliśmy 
pokazywani w telewizji. Musimy 
się pochwalić… Łomża widocz-
na była na tle całej Polski. Usły-
szeli o niej wszyscy, którzy oglą-
dali transmisję na żywo. Muszę 
przyznać, że wyszło to napraw-
dę fajnie. Miłym zaskoczeniem 
było dla nas także, gdy w pew-
nym momencie zauważył nas 
prowadzący koncert pan Mar-
cin Prokop. Ze sceny pozdrowił 
Łomżę i Panią z transparentem 
(śmiech). Rozległy się gromkie 
brawa! Oczywiście w tym mo-
mencie wszystkie kamery skiero-
wane były właśnie na nas. Było to 
naprawdę niesamowita przygo-
da i ogromne przeżycie, na myśl 
którego do tej pory kręci się łza 
w oku dwojga 70-latków z Klubu 
Seniora w Łomży. 

Opowiadając tę historię 
chciałbym jednocześnie zachęcić 
seniorów do uczestnictwa w róż-
nego rodzaju koncertach, impre-
zach kulturalno-rozrywkowych, 
zarówno tych lokalnych, jak 

i ogólnopolskich. Przeżyć kon-
cert, wernisaż czy innego tego 
rodzaju wydarzenie to coś pięk-
nego i niepowtarzalnego. Tak 
niewiele potrzeba, by być szczę-
śliwym i dać szczęście innym. 

Teraz śmiało możemy powie-
dzieć, że marzenia się spełniają. 
To niesamowite jaki piękny może 
być świat, gdy ma się 70 lat. 

Gorąco zachęcam seniorów 
do wychodzenia z domu, szuka-
nia możliwości aktywnego spę-
dzania wolnego czasu. Realizo-
wania swoich małych marzeń. 
Zachęcam także do odwiedzania 
Łomżyńskiego Klubu Seniora 
mieszczącego się przy ul. Nowo-
grodzkiej 7A. Są tu różne cieka-
we zajęcia. Z pewnością każdy 
znajdzie tu coś dla siebie. Moż-
na pośpiewać czy w każdą so-
botę potańczyć przy muzyce na 
żywo. Drodzy emeryci, to bar-
dzo atrakcyjna forma spędzenia 
wolnego czasu! 

Nie zapominajcie także, że 
już 14 września przy Parku Wod-
nym przy ul. Wyszyńskiego od-
będzie się nasze święto. Nie za-
braknie muzyki, konkursów oraz 
akcentów prozdrowotnych. Do 
zobaczenia na Senioradzie. 

CZESŁAW KONOPKO 
RENIA ROMANOWSKA

Marzenia się spełniają. Łomżyńscy seniorzy 
na koncercie w Operze Leśnej w Sopocie 
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Rosja jest zbyt małym krajem jeśli chodzi o wiel-
kość gospodarki by prowadzić wojnę z krajem, 
który zaciekle opiera się agresji, i który będzie 
wymagał długotrwałej okupacji. PKB Rosji wy-
nosi zaledwie 10% PKB Unii Europejskiej. Rosja 
wydaje na wojsko około 62 mld dolarów. To od-
powiada około 8% wydatków na zbrojenie Sta-
nów Zjednoczonych. Taki budżet nie wystarczy, 
aby prowadzić intensywną i długo trwałą wojnę. 

Rosja może spowodować w Ukrainie 
ogrom cierpienia ludzi i ogromne znisz-
czenia. Aby wygrać tę wojnę, Rosja bę-
dzie musiała drastycznie zwiększyć wy-
datki na siły zbrojne. Obecnie jest to 4% 
PKB. Będzie musiała zwiększyć wydatki 
na produkcję sprzętu wojskowego. Będą 
to inwestycje ekonomicznie bezużytecz-
ne, jednocześnie wypierające inwestycje 
rozwojowe dla gospodarki. Spowoduje 
to w przyszłości zmniejszenie potencja-
łu gospodarczego, który już obecnie jest 
stosunkowo mały. Może ograniczyć kon-
sumpcję. Biorąc pod uwagę tak małe PKB 
wynika, że większość Rosjan już dziś żyje 
relatywnie w ubóstwie. 

Rosyjska gospodarka jest słabo roz-
winięta. Kraj ten eksportuje głównie su-
rowce takie jak; gaz i ropa naftowa, któ-
re stanowią w 80% całego rosyjskiego 
eksportu. Natomiast import obejmuje 

głównie produkty przemysłowe, wysoko 
przetworzone i urządzenia, sprzęt trans-
portowy, elektronikę, chemikalia czy far-
maceutyki. Produkty te stanowią ponad 
70% całości rosyjskiego importu. Tak roz-

winięta struktura gospodarcza przyspa-
rza problemy. Znaczna część rosyjskiego 
przemysłu uzależniona jest od importu 
wysoko rozwiniętych technologii towa-
rów i komponentów. Bez tych elementów 

przemysł zbrojeniowy w Rosji nie może 
być normalnie produkowany. Drugi ele-
ment to gromadzenie rezerw finansowych 
ze sprzedaży surowców i energii w syste-
mie, który kontrolowany jest przez mię-
dzynarodowe potęgi finansowe. Obecnie 
wysokie ceny surowców są zjawiskiem 
przejściowym. Ceny gazu, ropy i surow-
ców spadną, co doprowadzi do zmniej-
szenia zasobów finansowych Rosji i unie-
możliwi prowadzenie w długim okresie 
wojny konwencjonalnej na Ukrainie. 
Tak ogromne zasoby surowcowe oraz 
ich sprzedaż zapewniają Rosji ogromne 
wpływy polityczne w krajach importują-
cych, do których należą również państwa 
europejskie np. Niemcy, którzy importują 
65% całości swoich potrzeb gazu, a Wło-
chy 45%. Wybuch wojny w Ukrainie już 
skłonił państwa Unii Europejskiej do za-
kończenia uzależnienia od rosyjskiego 
gazu poprzez znalezienie nowych źródeł 
importu i przyspieszenie transformacji 
w kierunku czystej energii.

Pamiętajmy Rosja jest potęgą nuklear-
ną. To prowadzi do przerażającego pytania 
co zrobi Putin kiedy będzie przekonany, że 
nie może wygrać wojny w Ukrainie przy 
pomocy środków konwencjonalnych? 

STANISŁAW KASEJA  

Rosja nie wygra wojny z Ukrainą

5 i 6 września 1,2 mln emerytów i rencistów 
otrzymało czternastą emeryturę o łącznej war-
tości 1,4 mld zł. Kolejni uprawnieni otrzymają 
świadczenie 10, 15 lub 20 września. W woje-
wództwie podlaskim w tych dniach dodatkową 
gratyfikację otrzymało 33 tys. uprawnionych na 
łączną kwotę 41 mln zł. 

- Czternastkę wypłacamy już od 25 
sierpnia. Wszystkie uprawnione osoby 
otrzymują ją wraz z świadczeniem głów-
nym, w standardowym  terminie wypłaty 
swoich świadczeń. Do tej pory dla miesz-
kańców naszego regionu wypłaciliśmy128 
mln zł dla 104 tys. emerytów i rencistów. 
W całym kraju dodatkowe świadczenie 
otrzymało 3,6 mln osób w łącznej kwocie  
4,4 mld zł. Zdecydowana większość z nich, 
bo ok 80 proc. otrzymała świadczenia 
w pełnej wysokości, czyli 1338,44 zł brutto. 
Kolejni uprawnieni otrzymają dodatkowe 
świadczenie 10,15 lub 20 września razem 
z bieżącą emeryturą lub rentą – informuje 
Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Prawo do czternastki mają osoby, któ-
re na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzają-
cy pierwsze wypłaty pobierali jedno z dłu-
goterminowych świadczeń, np. emeryturę, 
rentę czy świadczenie przedemerytalne. 
Czternastki nie otrzymają osoby ze świad-
czeniem zawieszonym, np. z powodu prze-

kroczenia limitów 
dorabiania.

Świadczenie na 
rękę w pełnej wy-
sokości wynosi 
1217,98 zł. Na peł-
ną kwotę mogą jed-
nak liczyć osoby, 
których świadcze-
nie podstawowe np. 
emerytura, renta nie 
przekracza 2900 zł 
brutto. W przypad-
ku osób ze świad-
czeniem o wysoko-
ści powyżej 2900 zł 
czternastka będzie 

zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka 
za złotówkę”. Świadczenie nie będzie jed-
nak przyznawane, jeśli kwota czternastej 
emerytury będzie niższa niż 50 zł. Zatem 
na „czternastkę” mogą liczyć osoby, któ-
rych emerytura czy renta nie przekracza 
4188,44 zł brutto. 

Czternasta emerytura trafi w sumie do 
9 mln emerytów, rencistów, w tym 8,1 mln 
z ZUS. Przyznaje się ją z urzędu, to ozna-
cza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, 
aby otrzymać pieniądze.

W ubiegłym roku w województwie 
podlaskim ZUS wypłacił 194 tys. „czter-
nastek” na łączną kwotę  blisko 228 mln zł. 
Pełną kwotę „czternastki” w naszym regio-
nie  otrzymało wówczas 165 tys. osób.

41 mln zł wypłaconych czternastek   
dla emerytów i rencistów w Podlaskiem
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Od ósmego roku życia przychodził na 
zajęcia do Pracowni Plastycznej MDK-
-DŚT. Pod okiem Anny Bureś odkrywał 
miłość do sztuk plastycznych. Potem 
przyszedł czas na Liceum Plastyczne 
im. Wojciecha Kossaka w Łomży, teraz 
Maciej Kiełczewski to już student Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Miejski Dom Kultury – Dom 
Środowisk Twórczych w Łomży 
zaprasza do obejrzenia kolejnej 
indywidualnej wystawy malar-
stwa Macieja Prosińskiego „Pej-
zaż” w Galerii Bonar w budynku 
MDK- DŚT.

Wernisaż wystawy odbędzie 

się w piątek (16 września) w Ga-
leri Bonar, w MDK-DŚT o go-
dzinie 18:00. Wystawa czynna 
będzie do 16 października 2022 
roku. Wstęp wolny.

Maciej Kiełczewski to zdolny 
młody twórca, który od najmłod-
szych lat zyskuje uznanie wśród 

jury konkursów plastycznych. 
W twórczości swej kontempluje 
piękno. Dostrzega liczne jego ob-
licza, które są inspiracją do dzieł.

Artysta zadaje pytanie, czym 
jest pejzaż, gdzie są jego granice 
i czy należy dzielić tematy ma-
larskie. Wstępuje w abstrakcję, 
czasem pozostawia dzieło po-
między przedstawieniem, a jego 
brakiem. Prezentuje prace mime-
tyczne oraz w większym stopniu 
przetworzone przez umysł.

będzie się działo

Jesień  
w Kinie Millenium w Łomży 

Repertuar  
16 września – 22 wrzesnia 2022

Piątek  16 września
Duża sala: Guliwer- godz. 16:00, 
Zołza - godz. 18:00 i  20:00.
Mała sala: Orlęta Grodno ‘39 - godz. 
16:00, Trzy tysiące lat tęsknoty - 
godz. 18:00 i  20:00.
Nowa sala:  Jak zostałem Samura-
jem- godz. 16:00,  Orlęta Grodno 
‘39 - godz. 18:00, Szczęścia chodzą 
parami - godz. 20:00.

Sobota 17 września 
Duża sala: Tedi i szmaragdowa tabli-
ca - godz. 10:00, 12:00,14:00 i 16:00, 
Zołza- godz. 18:00 i 20:00.

Mała sala: Guliwer-  godz.10:00 
i 12:00,14:00 i 16:00, Trzy tysiące lat 
tęsknoty - godz. 18:00 i  20:00.
Nowa sala: Jak zostałem Samu-

rajem- godz. 10:00, 12:00, 14:00 
i 16:00,  Orlęta Grodno ‘39 - godz. 
18:00, Szczęścia chodzą parami - 
godz. 20:00.

Niedziela 18 września 
Duża sala: Tedi i szmaragdowa tabli-
ca - godz. 10:00, 12:00,14:00 i 16:00, 
Zołza- godz. 18:00 i 20:00.
Mała sala: Guliwer-  godz.10:00 
i 12:00,14:00 i 16:00, Trzy tysiące lat 
tęsknoty - godz. 18:00 i  20:00.
Nowa sala: Jak zostałem Samu-
rajem- godz. 10:00, 12:00, 14:00 
i 16:00,  Orlęta Grodno ‘39 - godz. 
18:00, Szczęścia chodzą parami - 
godz. 20:00.

Poniedziałek 19 września
Duża sala: Guliwer- godz. 16:00, Zoł-
za - godz. 18:00 i  20:00.

Mała sala: Orlęta Grodno ‘39 - godz. 
16:00, Trzy tysiące lat tęsknoty - 
godz. 18:00 i  20:00.
Nowa sala:  Jak zostałem Samura-
jem - godz. 16:00,  Orlęta Grodno 
‘39 - godz. 18:00, Szczęścia chodzą 
parami - godz. 20:00.
Wtorek  20 września
Duża sala: Guliwer- godz. 16:00, Zoł-
za - godz. 18:00 i  20:00.
Mała sala: Orlęta Grodno ‘39 - godz. 
16:00, Trzy tysiące lat tęsknoty - 
godz. 18:00 i  20:00.
Nowa sala:  Jak zostałem Samura-
jem - godz. 16:00,  Orlęta Grodno 
‘39 - godz. 18:00, Szczęścia chodzą 
parami - godz. 20:00.

Środa 21 września
Duża sala: Guliwer- godz. 16:00, Zoł-
za - godz. 18:00 i  20:00.

Mała sala: Orlęta Grodno ‘39 - godz. 
16:00, Trzy tysiące lat tęsknoty - 
godz. 18:00 i  20:00.
Nowa sala:  Jak zostałem Samura-
jem- godz. 16:00,  Orlęta Grodno 
‘39 - godz. 18:00, Szczęścia chodzą 
parami - godz. 20:00.

Czwartek 22 września
Duża sala: Guliwer- godz. 16:00, Zoł-
za - godz. 18:00 i  20:00.
Mała sala: Orlęta Grodno ‘39 - godz. 
16:00, Trzy tysiące lat tęsknoty - 
godz. 18:00 i 20:00.
Nowa sala:  Jak zostałem Samura-
jem - godz. 16:00,  Orlęta Grodno 
‘39 - godz. 18:00, Szczęścia chodzą 
parami - godz. 20:00.

Gratka dla miłośników gitarowego 
brzmienia! Duet Martin Wesely i Piotr 
Domagała to połączenie gitary kla-
sycznej i jazzowej. Europejski projekt 
zrodzony z chęci odkrywania nowych 
horyzontów muzycznych. 

Umiejętnie łączy piękno gita-
rowej muzyki klasycznej z ener-
gią świata jazzu, folku i flamenco. 
W oryginalnych utworach moż-
na usłyszeć wpływy ludyczne 

z ojczyzn obu muzyków oraz in-
nych krain europejskich, zwłasz-
cza gitarowej Andaluzji.

Zespół tworzą znakomici 
i uznani wirtuozi gitary. Martin 
Wesely jest mistrzem gitary kla-
sycznej, absolwentem wiedeń-
skiego konserwatorium, uczniem 
Alberto Ponce`a. Koncertu-
je na najważniejszych europej-
skich scenach. Piotr Domagała, 

ceniony wirtuoz gitary jazzowej 
i akustycznej, kompozytor znany 
z wielu oryginalnych projektów 
muzycznych. W dorobku koncer-
towym ma m.in. występ na scenie 
NOSRP z samym Patem Methe-
nym.

Artyści prezentują autorski 
program. Kompozycje podkre-
ślają piękno gitary wydobywając 
bogactwo brzmień i niesamowi-

tą energię jaką daje 
tylko ten instru-
ment.

Wybierz się na 
wyprawę w świat 
współczesnej mu-
zyki gitarowej.

Data: 
21.08.2022 / środa
Godzina: 19.00
Miejsce: MDK-DŚT, ul. 
Wojska Polskiego 3, 
Łomża
Bilety: 40 zł
Bilety ulgowe: 30 zł / 
Karta Seniora, Dużej 
Rodziny, Legitymacja 
Szkolna i Studencka

Martin Wesely & Piotr Domagała.  
Akustyczny gitarowy duet w ramach  

Jazzowego Domu Kultury

MDK-DŚT zaprasza na otwarcie wystawy 
malarstwa Macieja Kiełczewskiego w Galerii Bonar
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Filharmonia Kameralna w Łomży 
rozpoczyna nowy sezon artystyczny 
i jednocześnie inauguruje II Między-
narodowy Festiwal Muzyczny im. 
Karola Kurpińskiego. W czwartek 
15 września o godzinie 18:30 w sali 
koncertowej FKWL w Łomży jako so-
liści wystąpią: skrzypek Mateusz Ka-
sprzak-Łabudziński oraz altowiolista 
Adrian Stanciu. Towarzyszyć im będzie 
orkiestra łomżyńskiej filharmonii pod 
batutą portugalskiego dyrygenta Fili-
pe Cunhy. Koncert poprowadzą Anna 
Popek i Piotr Jegliński. W programie 
utwory między innymi Wolfganga 
Amadeusza Mozarta, Józefa Haydna 
i Karola Kurpińskiego. Wstęp na kon-
cert jest bezpłatny. 

Mateusz Kasprzak-Łabudziń-
ski to laureat czołowych nagród 
wielu międzynarodowych i ogól-
nopolskich konkursów solistycz-
nych oraz muzyki kameralnej. 
Koncertował w najbardziej re-

nomowanych salach koncerto-
wych Europy m.in.: Musikverein 
i Konzerthaus w Wiedniu, Kon-
zerthaus i Filharmonia w Berli-
nie, Tonhalle-Maag w Zurichu, 
Konzerthaus w Bernie, Tivoli 
w Kopenhadze, Mariinsky w St. 
Petersburgu, wielka sala Filhar-
monii Narodowej w Budapesz-
cie, Gilde w Rydze czy sala NO-
SPR w Katowicach.

Adrian Stanciu urodził się 
w Jassach w Rumunii, w rodzinie 
z wieloletnią tradycją muzyczną. 
Zdobywca wielu nagród jako so-
lista oraz altowiolista kwartetu 
smyczkowego. Adrian Stanciu 
współpracuje z wieloma znako-
mitymi dyrygentami i zespołami 
jako solista oraz muzyk orkiestro-
wy. Występował w największych 
salach koncertowych Europy, 
Ameryki Południowej i Australii, 
m.in. Wigmore Hall w Londynie, 

Beethoven Haus w Bonn, Grand 
Théâtre de Bordeaux, Ateneum 
Rumuńskim w Bukareszcie, Mu-
sikverein i Konzerthaus w Wied-
niu, Melbourne Recital Centre.

Filipe Cunha pochodzi z Bra-
gi (Portugalia). Obecnie jest dy-
rektorem: Braga Philharmonic 
Orchestra, Braga Youth wind 
Orchestra oraz Braga Chamber 
Orchestra. W swojej karierze 
muzycznej koncertował w: Por-
tugalii (Kontynent i Wyspy), 
Hiszpanii, Francji, Belgii, Szwaj-
carii, Niemczech, Luksemburgu, 
Holandii, Kanadzie, USA, Puerto 
Rico, Wenezueli, Brazylii i Kubie. 
W przyszłym roku ma zaplano-
wane koncerty na Kubie, w Mek-
syku, we Włoszech, w Hiszpanii, 
w Wielkiej Brytanii, w Polsce 
i Bułgarii, a także koncert z okazji 
otwarcia granic w Chinach i Ko-
rei Południowej.

Uroczysta inauguracja sezonu artystycznego  
w Filharmonii Kameralnej w Łomży

Polski  
Dzień Bluesa 
Łomża 2022

Rocznica urodzin amerykańskiego gi-
tarzysty B.B. Kinga stała się przyczyn-
kiem do organizacji w Polsce koncer-
tów bluesowych. 

17 września w całej Polsce 
obchodzony jest Światowy Dzień 
Bluesa, podczas którego spoty-
kają się miłośnicy tego gatunku 
muzyki, organizowane są koncer-
ty, festiwale, wystawy plastyczne, 
odbywają się specjalne radiowe 
audycje muzyczne. Główne za-
łożenie akcji - propagowanie mu-
zyki bluesowej.  Światowy Dzień 

Bluesa, od paru lat, obchodzony 
jest również w Łomży.

Z tej okazji już 17 września, 
o godzinie 19:00, w Hali Kultu-
ry na Starym Rynku w Łomży, na 
bluesową nutę zagrają :

Rene Lacko (SŁOWACJA)
Polityka (POLSKA)
Breakout Night (POLSKA) 

Wstęp na wydarzenie jest bez-
płatny. 

Pandemiczna 
podróż 

dookoła świata
Miejska Biblioteka Publiczna w Łom-
ży zaprasza na spotkanie podróżnicze 
z Jędrzejem Lutostańskim. Spotkanie, 
którego tytuł brzmi ,,Pandemiczna 
podróż dookoła świata” odbędzie się 
20 września, w Hali Kultury na Starym 
Rynku w Łomży o godzinie 18:00. 

- Podczas blisko 8-miesięcz-
nej podróży przejechałem 18 
krajów. Swoją podróż rozpoczą-
łem od dołu Ameryki Południo-
wej – Chile. Tak po przejściu 
skomplikowanych obostrzeń 
covidowych dotarłem autosto-
pem do dzikiej Patagonii gdzie 
miałem okazję podziwiać pin-

gwiny, pomachać do wielory-
ba czy zdobyć Torres del Paine. 
Podczas podróży spotkało mnie 
wiele dobra, spę-
dziłem Boże Na-
rodzenie z po-
znaną na trasie 
rodziną z Danii, 
pływałem na ka-
tamaranie po Be-
lize, zdobyłem 
czynny wulkan 
Acatenango i wiele 
więcej. Tak udało 
mi się przejechać 
całą Amerykę, od 
mroźnej Antarkty-
ki przez stepy Bo-
liwii, gorące Karaiby docierając 
aż do dzikiej Kanady. Stamtąd 
ruszyłem do Azji. Autostopem 
przejechałem przez Indonezję, 

Singapur, Malezję i Tajlandię. 
Spełniłem największe marzenie 
mojego życia i jako 23-latek za-

kończyłem podróż 
z 44 przejechany-
mi krajami – mówi 
Jędrek, zaprasza-
jąc na spotkanie 
w Hali Kultury. 
- Spotkajmy się 
i porozmawiajmy 
o spełnianiu ma-
rzeń, podróżo-
waniu, ludziach 
i pięknych histo-
riach jakie wyda-
rzyły się po dro-
dze. Zdradzę te 

bardziej i mniej oficjalne, opisu-
jące prawdziwą, nie podkolory-
zowaną podróż, wyprawę moje-
go życia – dodaje podróżnik. 

Jesienne Kino 
Samochodowe

Prezydent Miasta Łomży Mariusz 
Chrzanowski oraz Marszałek Woje-
wództwa Podlaskiego Artur Kosicki 
zapraszają na „Jesienne kino samo-
chodowe”. 

Wydarzenie odbędzie się 
w soboty: 17 i 24 września oraz 1 
i 8 października na parkingu Aka-

demii Nauk Stosowanych przy 
ul. Akademickiej 1 w Łomży. Od-
biór dźwięku przewidziany jest 
wyłącznie drogą radiową, dlatego 
uczestnicy powinni wyposażyć 
swoje pojazdy w sprawny radio-
odbiornik o zakresie fal od 86 do 
107. Przed rozpoczęciem sean-
su obsługa będzie informowała 
o częstotliwości fal radiowych, na 
których będzie nadawany dźwięk 
filmu.
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12-latek uszkodził 
7 drzew tlenowych 

przy ulicy Prusa 
7 drzew tlenowych przy ulicy Prusa w Łomży 
uszkodził 12-letni chłopiec. Jego wizerunek za-
rejestrowały kamery monitoringu. Informacja 
o tym zdarzeniu trafi do sądu rodzinnego. 

Łomżyńscy policjanci otrzymali zgło-
szenie o uszkodzeniu 7 drzew tlenowych 
przy ulicy Prusa. Pracownicy spółdzielni 
mieszkaniowej początkowo próbowali na 
własną rękę ustalić sprawcę tego wandali-
zmu. Kiedy ich apele nie przyniosły efek-
tów, postanowili poinformować łomżyń-
skich policjantów. Pracujący nad sprawą 
funkcjonariusze z zespołu do spraw wy-
kroczeń, na podstawie wizerunku zareje-
strowanego przez kamery monitoringu, 
ustalili odpowiedzialnego za uszkodzenia 
drzew. Okazał się nim 12-letni chłopiec. 

Policjanci przypominają, że każda 
zabawa ma swoje granice. Ich prze-
kroczenie może wiązać się z konse-

kwencjami prawnymi. Informacja 
o tym zdarzeniu trafi też do sądu ro-
dzinnego. 

Mając 2 promile  
wjechała w wojskowy pojazd

22-latka kierując volkswagenem spowodowała kolizję w centrum Łomży ude-
rzając w samochód wojskowy. Okazało się, że kobieta miała 2 promile alkoholu 
w organizmie. Straciła prawo jazdy. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeź-
wości grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Łomżyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji na jednej 
z głównych ulic w mieście. Funkcjonariusze drogówki ustalili, że 22-lat-
ka kierując volkswagenem wjechała w wojskowego honkera. Żołnierz 
siedzący za jego kierownicą zatrzymał się z uwagi na awarię jadącego 
przed nim samochodu. Okazało się, że 22-latka piła wcześniej alkohol. 
Badanie alkomatem wykazało, że łomżynianka miała 2 promile alko-
holu w organizmie. Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy.

Zgodnie z kodeksem karnym za kierowanie pojazdem w stanie 
nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Kobieta od-
powie również za spowodowanie kolizji.

Senior z Łomży miał dostać sporą 
sumę pieniędzy w programie 
unijnym. Tę informację przekazał 
mu mężczyzna podający się za 
pracownika opieki społecznej. W celu 
sfinalizowania formalności 89-latek 
wpuścił go do domu. Okazało się, że 
to historia wymyślona przez oszusta, 
a senior stracił pieniądze.

Do jednego z mieszkań 
w Łomży zapukał mężczyzna 
podający się za pracownika 
opieki społecznej. Już na po-
czątku rozmowy poinformo-
wał 89-letniego właściciela, że 
został wytypowany do progra-
mu unijnego. Dzięki temu miał 
zdobyć sporą sumę pieniędzy. 
W celu sfinalizowania wszyst-
kich formalności senior wpu-
ścił go do domu. Kiedy oszust 
poprosił seniora o dowód oso-
bisty, ten wyszedł do kuchni 
po dokumenty. W tym czasie, 
prawdopodobnie, rzekomy pra-
cownik socjalny przejrzał szafki 
oraz szuflady i zabrał znajdującą 
się w nich gotówkę. Jak senior 
wrócił do pokoju, oszust w po-
śpiechu zerknął na dokument 
i od razu wyszedł. 89-latek zo-
rientował się, że padł ofiarą 
oszusta kiedy zobaczył otwartą 

szufladę, a w niej brak 6 tysięcy 
złotych. Zaniepokojony senior 
skontaktował się z synem, a ten 
powiadomił policjantów.

Funkcjonariusze Komendy 
Miejskiej Policji w Łomży ostrze-
gają przed oszustami i apelują 
o szczególną ostrożność!

• Nie otwieraj drzwi bez 
sprawdzania, kto stoi po dru-
giej stronie!

• Nie wpuszczaj do domu 
osób nieznajomych bez wcze-
śniejszego upewnienia się kim 
one są. Sprawdź dane osoby 
bądź firmy jaką reprezentuje 
osoba pukająca do drzwi!

• Nie przechowuj w domu 
dużych kwot pieniędzy!

• Unikaj podejrzanie ko-
rzystnych ofert, tym bardziej, 
jeżeli sprawa połączona jest 
z wymogiem podpisywania 

dokumentów, wpłatą zaliczki, 
ujawnieniem informacji czy 
okazaniem swoich oszczędno-
ści!

• Porozmawiaj z sąsiadami 
i wspólnie zadbajcie o bezpie-
czeństwo swoich mieszkań!

• Informujcie o podejrza-
nych osobach, które pojawiły 
sie w Waszej klatce, mieszka-
niu czy posesji!

Policjanci zwracają się tak-
że do osób młodych, aby prze-
kazały te informacje seniorom 
w swoich rodzinach. Wiedza na 
temat mechanizmów działania 
oszustów może skutecznie zapo-
biegać tego rodzaju sytuacjom. 
Jeżeli masz podejrzenia, że masz 
do czynienia z oszustem, należy 
jak najszybciej skontaktować się 
z policjantami dzwoniąc pod nu-
mer 112.

Twierdził, że jest 
pracownikiem socjalny. 

Okazał się oszustem 

Policjanci przejęli narkotyki  
o czarnorynkowej wartości  

21 tysięcy złotych 
Na 3 miesiące do aresztu trafili 32-latka i jej 29-letni partner podejrzani o prze-
stępstwa narkotykowe. Łomżyńscy kryminalni, wspomagani przez policyjnego 
psa "Pakieta", znaleźli w mieszkaniu kobiety amfetaminę. Para usłyszała już 
zarzuty. Mieszkańce Łomży grozi do 10, a mieszkańcowi gminy Śniadowo do 12 
lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wy-
kluczają rozszerzenia zarzutów.

Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 32-latce podejrzanej o udzie-
lanie i posiadanie znacznej ilości narkotyków. Kiedy policjanci ustali-
li, że mieszkanka Łomży może posiadać w mieszkaniu narkotyki, za-
pukali do jej drzwi. Podczas przeszukania mundurowych wspomagał 
policyjny pies "Pakiet". To on wskazał w jednym z pokoi przezroczy-
ste torebki z białym proszkiem oraz wagi jubilerskie. Wstępne badania 
narkotesterami wykazały, że w 17 zabezpieczonych torebkach struno-
wych była amfetamina o łącznej wadze blisko 700 gramów. Czarno-
rynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to blisko 21 tysięcy 
złotych. 

Następnego dnia łomżyńscy kryminalni zatrzymali partnera ko-
biety. 29-latek podejrzany jest o handel narkotykami. 32-latka usły-
szała łącznie 4 zarzuty: 3 dotyczące udzielania środków odurzających 
i zarzut posiadania ich znacznej ilości. Natomiast 29-letni mieszkaniec 
gminy Śniadowo odpowie za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości 
środków odurzających. Za to przestępstwo grozi do 12 lat pozbawie-
nia wolności. Decyzją sądu 32-latka i jej 29-letni partner najbliższe 3 
miesiące spędzą w areszcie. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy 
nie wykluczają dalszych zarzutów.
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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



Karuzela 
biegów 

kręci się 
Kolejne starty, tym razem w biegach 
ulicznych i terenowych, zaliczyli 
biegacze Klubu Sportowego  
Prefbet-Sonarol. 

Utrzymujący się w dobrej dys-
pozycji Mateusz Niemczyk z cza-
sem 15 minut i 4 sekund wygrał 
Bieg Pocztowca w Gdańsku na 
dystansie 5 km. Również zwycię-
stwem może poszczycić się Iwona 
Bernardelli, która do wygrania 7. 
Nocnego Półmaratonu Praskie-
go potrzebowała 1 godziny, 14 
minut i 1 sekundy. Jak uważa An-
drzej Korytkowski, prezes i trener 
klubu, wynik Iwony dobrze wróży 
przed Maratonem Warszawskim, 
który już niebawem. 

Natomiast w Pile podczas 
31 Międzynarodowego Pół-

maratonu Signify Piła Moni-
ka Nawrat w kategorii Open 
przybiegła na 7. miejscu z cza-
sem 1godz 28 min. i 35 sekund. 
Monika ze względu na miejsce 
zatrudnienia biegła w kategorii 
służb mundurowych zajmując 
drugą lokatę, a w kategorii Po-
licja była pierwsza.

Bardzo dobrze zaprezento-
wała się też młodzież pod opieką 
trenera Andrzeja Korytkowskie-
go,  która  wystąpiła w czołowych 
rolach w Giełczynie podczas Bie-
gu z Butelką Mleka. Martyna 
Krawczyńska zwyciężyła na 10 

km z bardzo dobrym wynikiem 
40 minut i 27 sekund przybie-
gając tylko za 5. mężczyznami. 
Wiktoria Grabowska zajęła rów-
nież pierwszą lokatę, ale na 5 km. 
W tym samym biegu Sierhej Li-
sniczenko był drugi.

O niespodziankę postarał 
się 52 letni trener Andrzej Ko-
rytkowski, który po wieloletniej 
przerwie wrócił na trasy biego-
we zajmując wysokie 4. miejsce 
z dobrym czasem 39 minut i 12 
sekund.
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Podczas rozegranych w Białymstoku 
Mistrzostw Makroregionu Podlasko 
- Lubelskiego bardzo dobrze zapre-
zentowali się młodzicy Klubu Spor-
towego Prefbet-Sonarol. - Wśród 23 
startujących klubów nasza 36-osobo-
wa ekipa  młodych zawodników wy-
walczyło drużynowo znakomite dru-
gie miejsce gromadząc aż 55 punktów 
w ministerialnej rywalizacji „sportu 
dzieci i młodzieży” - informuje An-
drzej Korytkowski, prezes i szkolenio-
wiec KS Prefbet-Sonarol.

Klub z Łomży wywalczył 8 
medali (1złoty – 3 srebrne – 4 
brązowe). Indywidualnie najle-
piej wypadli: Wiktoria Stefań-
ska (trener Andrzej Korytkow-
ski) i Juliusz Jabłoński (trener 
Andrzej Niwiński), którzy zdo-
byli po 2 medale. Julek zwycię-
żył w rzucie dyskiem oraz zajął 
trzecie miejsce w rzucie mło-
tem. Wiktoria natomiast wy-
walczyła drugie miejsce w bie-
gu na 300 metrów pł. i trzecie 

w biegu na 80 metrów przez 
płotki. 

Klub prowadzony przez An-
drzeja Korytkowskiego już ko-
lejny rok nie schodzi z podium 
Mistrzostw Makroregionu a wy-
nik 55 punktów po zebraniu wy-
ników z wszystkich makroregio-
nów będzie prawdopodobnie 
drugim rezultatem w tym roku 
w Polsce. Do rywalizacji we 
wszystkich ośmiu makroregio-
nach przystąpiło ponad 200 klu-
bów.

Medaliści Mistrzostw Ma-
kroregionu Młodzików z KS Pre-
fbet-Sonarol:

1.Jabłoński Juliusz dysk 1kg 
(46.28 m)

2.Samul Wiktoria oszczep 
(24.88 m)

2.Kalinowska Oliwia młot  
(31,18 m)

2.Stefańska Wiktoria 300 pł 
(49,28 sek.)

3.Stefańska Wiktoria 80 pł 
(14.63 sek)

3.Zaleski Konrad 600 m 
(1:24,90 sek.)

3.Remisiewicz Adam 300 
pł(45.64 sek.)

3.Jabłoński Juliusz młot 
(38.59 m)

BiegamBoLubię po przerwie 
wakacyjnej wraca  

na Stadion Miejski!
BiegamBoLubię to bezpłatne zajęcia na bieżniach lekkoatletycznych w ponad 
100. lokalizacjach w Polsce pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Wszyscy 
chętni mogą wziąć w nich udział w każdą środę o 18:30 przychodząc na Stadion 
Miejski w Łomży!

 Wszyscy wiemy, że aktywność fizyczna kształtuje charakter, zdro-
we nawyki i jest podstawą dobrego życia. Bieganie to najprostsza for-
ma ruchu. Zgodnie z ideą BiegamBoLubię ludzie dzielą się na tych, 
którzy biegają i tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że chcą biegać.

7 września wznowione zostały po przerwie wakacyjnej treningi 
BBL na Stadionie Miejskim przy ulicy Zjazd. Zajęcia odbywają się 
w środy o godzinie 18.30 aż do listopada. Jeśli chciałbyś wziąć w nich 
udział - załóż wygodne obuwie sportowe i po prostu przyjdź! Podczas 
godzinnych zajęć, oprócz treningów biegowych, wykonywane są róż-
norodne ćwiczenia sprawnościowe, koordynacyjne, gimnastyczne. 
Osoby poniżej 16. roku życia muszą być pod opieką dorosłych.

 Więcej informacji u trenerów: Damian Kwiatkowski i Paweł Gry-
go oraz na oficjalnym fanpage BBL Łomża. 

Akcja stadionowa BiegamBoLubię jest okrętem flagowym warszawskiej fun-
dacji Wychowanie przez Sport. Prezesem fundacji jest Paweł Januszewski – były 
mistrz Europy w biegu na 400 m ppł. w Radzie Fundacji zasiada m.in. Artur Par-
tyka – wicemistrz olimpijski w skoku wzwyż (1996).

Prefbet-Sonarol drugi  
w makroregionie 
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DANIA  NA  WYNOS
ZADZWOŃ  I  ZAMÓW   
TEL.  512  113  853
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