
Ostatni pociąg z Łomży do Warszawy 
odjechał w 1993 roku. Od blisko 30 
lat nasze miasto jest białą plamę na 
mapie kolejowej Polski, ale to nie-
bawem ma się zmienić. Trwa II etap 
konsultacji społecznych w sprawie 
„szprychy” CPK nr 3 Ostrołęka-Łomża-
-Giżycko. Na tym nie koniec, bo wśród 
planowanych inwestycji z rządowego 
programu Kolej Plus jest stworzenie 
połączenia linii Łomża-Białystok.

- Kolej jest potrzebna, nie ma 
co do tego wątpliwości. Już wcze-
śniej wielokrotnie apelowałem 
w tej kwestii i cieszę się, że rząd 
Prawa i Sprawiedliwości wsłu-
chał się w nasz głos. (…) Czę-
sto spotykam się z samorządow-
cami w kraju i dla wielu z nich 
jest ogromnym zaskoczeniem, 
że Łomża nie ma połączenia ko-
lejowego – podkreślał prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski na 

łamach lokalnych mediów.
To już niedługo ma się zmie-

nić. Spółka CPK udostępniła 
już interaktywną mapę z propo-
nowanymi czterema warianta-
mi i zaprasza mieszkańców do 
udziału w konsultacjach w spra-
wie „szprychy” CPK nr 3 Ostro-
łęka-Łomża-Giżycko. (Szerzej 
piszemy o tym w artykule: Bu-
dowa ,,szprychy” CPK nr 3: 
Ostrołęka-Łomża-Giżycko. Ru-
sza kolejny etap prac przygoto-
wawczych)

- Z reguły przy tego typu in-
westycjach pojawiają się różne 
głosy, najważniejsze jest to, aby 
wypracować jak najlepsze roz-
wiązanie dla naszego miasta. 
Jako samorząd przedstawiliśmy 
już wcześniej wariant zachod-
ni. Rada Miejska podjęła w tej 
kwestii stosowną uchwałę, ale 

jak widzimy ten wariant nie jest 
brany pod uwagę – mówi wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 
Łomży Andrzej Grzymała. 

- Trochę się obawialiśmy i 
obawiamy się nadal, że popro-
wadzenie tej linii przez centrum 
miasta może powodować pewne 
niepokoje, gdyż w pobliżu tej tra-
sy są zabudowania mieszkalne. 
Jednak najważniejsze jest to, że 
kolej wróci do Łomży – dodaje 
radny Grzymała.

Trzy z czterech wariantów 
mają przebiegać przez osiedle 
Kraska, co niepokoi tamtejszych 
mieszkańców.

- Najgorsze dla nas są warianty 
„niebieski” i „fioletowy”. Obydwa 
mają przebiegać po starym toro-
wisku, bezpośrednio przy pose-
sjach i ogródkach działkowych. To 
jest dla nas nie do zaakceptowa-
nia! – nie mają wątpliwości miesz-
kańcy Kraski, dodając, że najlep-
szym rozwiązaniem dla nich byłby 

wariant „pomarańczowy”, który 
nie naruszyłby struktur osiedla.

Już planują oni zorganizowa-
nie spotkania, na którym będą 
przedstawione wnioski i argumen-
ty do dalszych rozmów z CPK.

- Rozmawiam z mieszkańca-
mi naszego osiedla i wszyscy są 
zgodni, nie chcą aby linia prze-
biegała blisko ich zabudowań 
– przekazuje Wojciech Klima-
szewski, przewodniczący Rady 
Osiedla nr 10.

Kolejną dobrą informacją dla 
łomżan jest to, że wśród plano-
wanych inwestycji z rządowego 
programu Kolej Plus jest powsta-
nie linii kolejowej Łomża - Bia-
łystok. Trasa ma być wznowio-
na poprzez rewitalizację wraz z 
elektryfikacją linii kolejowej nr 
49 Łomża – Śniadowo oraz elek-
tryfikację i odbudowę infrastruk-
tury pasażerskiej na linii kolejo-
wej nr 36 na odcinku Śniadowo 
– Łapy.

Czwarta edycja konkursu 
miała wyjątkowy charakter. Dla 
ocenianych w niej firm wyzwa-
niem była nie tylko normalna ry-
walizacja na rynku, ale także mie-
rzenie się ze skutkami pandemii. 
Organizatorami konkursu są od 
początku inicjatywy: prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski, 
starosta łomżyński Lech Marek 
Szabłowski i dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy Elżbieta Te-
resa Olejniczak. Pracami kapituły, 
która przeanalizowała działalność 
firm kierowali: wicestarosta Ma-
ria Dziekońska i zastępca prezy-
denta Andrzej Garlicki. Oni także 
oficjalnie otworzyli galę czwar-
tej edycji Łomżyńskich Aniołów 
Biznesu podkreślając, że odby-
wa się ona w Hali Kultury, któ-
ra dzień wcześniej otrzymała ty-
tuł Podlaskiej Marki Roku jako 
Inwestycja w konkursie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego. Partnerem mery-

torycznym konkursu jest Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości.

Popandemiczne Anioły Biznesu 
- Nagroda Aniołów Biznesu 

jest docenieniem pracy przed-
siębiorców, którzy tym razem 
mierzyli się ze szczególnie trud-
nymi wyzwaniami czasu pan-
demii. Firmy były oceniane 
w różnych aspektach: od wpro-
wadzania nowych technologii, 
przez dobre wyniki finansowe, 
po wrażliwość na sprawy spo-
łeczne. Naszą, jako Powiatowe-
go Urzędu Pracy, specjalną ka-
tegorią jest "Pracodawca jutra", 
w której oceniamy współpracę 
przedsiębiorców z urzędem, wy-
korzystanie funduszu pracy oraz 
zatrudnianie bezrobotnych - 
tłumaczyła Elżbieta Olejniczak, 
dyrektor PUP.
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Łomżyńskie Anioły Biznesu 2021 
Gospodarcza marka Ziemi Łomżyńskiej

W Hali Kultury w Łomży odbyła się uroczysta gala Łomżyńskie Anioły Biznesu. To nagrody przyznawane przedsiębiorcom i instytucjom, 
którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz promocji Łomży i Ziemi Łomżyńskiej.

Od lewej Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego, Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości i Zbigniew Forenc, wieceprezes zarządu Zakładu Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o.

Kolej coraz bliżej Łomży 



Skargi, pozdrowienia, zaża-
lenia. Z taką myślą przewodnią 
w łomżyńskiej odsłonie Nocy 
Muzeów oddaliśmy mikrofon 
i kamerę gościom, którzy odwie-
dzili naszą redakcję. Zażaleń ra-
czej nie było. Skarg także. Płynęły 
za to pozdrowienia i ciepłe słowa 
w kierunku bliskich, przyjaciół 
i znajomych. Były dłuższe i krót-
sze rozmowy, przyglądanie się 
z bliska telewizyjnym włościom 
i dobra zabawa.

Seniorzy, nastolatki, rodzi-
ce, solowi wędrownicy, malusz-
ki na rękach rodziców i statecz-
ni uczniowie. W łomżyńską Noc 
Muzeów redakcję Telewizji Na-

rew odwiedziło kilkudziesięciu  
najmilszych gości. Tej nocy od-
kryliśmy także kilka wyjątko-
wych talentów. Młodzi adepci 
sztuki dziennikarskiej niezwykle 
chętnie wcielali się w rolę redak-
torów stawiając w ogniu pytań 
prawdziwie błyszczące gwiazdy. 

Część z gości postanowiła 
także skorzystać z naszego za-
proszenia do Centrum Aktyw-
ności Turystycznej i Kulturalnej 
„Domek Pastora” na projekcję 
filmu „Łukasiewicz – nafciarz ro-
mantyk”, opowiadającego o życiu 
i działalności Ignacego Łukasie-
wicza. Opowieść obejmuje lata 
1848-1870,  od momentu roz-
poczęcia przez Łukasiewicza we 
Lwowie pracy farmaceuty do 
uruchomienia rafinerii w Chor-

kówce. Producentem filmu jest 
Bogdan Miszczak z lokalnej tele-
wizji w Krośnie, scenariusz napi-
sał Łukasz Walczak, za reżyserię 
odpowiada zaś Maciej Wójcik. 
Zdjęcia to efekt pracy Mariusza 
Konopki z Horyzont Studio. 

Dziękujemy wszystkim mi-
łym gościom, którzy w Noc Mu-
zeów odwiedzili naszą redakcję.  
To były  wyjątkowe godziny. Do 
zobaczenia za rok! 
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3Łomża nocą

Początek stanął pod znakiem zapyta-
nia. Nad miasto nadciągnęły ciemne 
chmury, z których gorliwie  spadały 
krople wiosennego deszczu. Szybko 
jednak uznały, że nie będą łomżynia-
kom psuć tak wyjątkowego czasu, ja-
kim jest Noc Muzeów. I tak oto muzea, 
galerie, biblioteki i inne przybytki 
kultury, które otworzyły swe podwo-
je, tętniły życiem. 

W Muzeum Północno-Ma-
zowieckim można było zobaczyć 
pokaz tańca z chorągwiami gru-
py chorągwiarskiej GOK w Śnia-
dowie, zasłuchać się w koncercie 
Chóru Kameralnego ,,Amici” 
pod dyrekcją Anny Kurowskiej. 
Na odwiedzających czekały także 
wystawy czasowe: ,,Mieszczań-
ska Łomża”, ,,Fotografia Dzikiej 
Przyrody” oraz wystawy stałe: 
,,Łomża. Wędrówka przez wie-
ki”, ,,Światło z wdziękiem”, ,,Kur-
piowskie osóbki” oraz ,,Bursztyn 
w dorzeczu Narwi”. 

W Galerii Sztuki Współcze-
snej, przy ul. Długiej 13 otwar-
ta została wystawa ,,Długa Ulica 
Sztuki. Przegląd plastyki łomżyń-
skiej”. 

- Tytuł wystawy nawiązuje 
do długiej historii łomżyńskiego 
profesjonalnego środowiska pla-
stycznego. Jest także oczywiście 
adresem galerii. Jest to wysta-
wa zbiorowa. Namówiliśmy, bez 
większych kłopotów 30 osób. 
Dedykujemy ją pamięci Henry-
ka Osickiego, łomżyńskiego arty-
sty-plastyka, który, niestety, w lu-
tym tego roku, w wieku 94 lat od 
nas odszedł. Na tej wystawie po-
dziwiać możemy różnorodność 
pomysłów, inspiracji, dyscyplin, 
lecz nie tylko. Na tej wystawie 
mamy także różnorodność po-
koleniową, bowiem od artystów, 
którzy jeszcze pamiętają począt-
ki środowiska artystycznego, jak 
choćby Mieczysław Mazur, Sta-
nisław Kędzielawski i Grażyna 
Kędzielawska, po artystów mło-
dych. Bardzo często są oni dzieć-
mi lub wnukami tych twórców, 
którzy tu zaczynali. Wystawa nie 
ma tematu. To artyści decydo-
wali jakie prace zechcą pokazać. 
Mamy tutaj zatem i malarstwo, 
i rzeźbę i rysunek, a nawet witra-
że czy biżuterię – tłumaczy Karo-
lina Skłodowska z Galerii Sztuki 
Współczesnej w Łomży.

Mieszkańcy Łomży, którzy 
zjawili się na Długiej 13, mogli 
także zajrzeć do Łomżyńskie-
go Towarzystwa Naukowego im. 
Wagów. Odbywały się tam kon-
sultacje genealogiczne. Można 
było również zwiedzić gabinet Ja-
niny i Piotra Bańkowskich, a na-
stępnie wybrać się na wycieczkę 
po fortach w Piątnicy. 

Miłośnicy dobrej lektury 
nie pozostali obojętni na kier-
masz książek ,,Serce dla Ukra-
iny”. Książki wycofane z księgo-
zbioru szybko znajdowały nowy 

dom, a dochód z ich sprzedaży 
przeznaczony został na wsparcie 
uchodźców z Ukrainy. 

Ci natomiast, którzy zjawi-
li się w Muzeum Diecezjalnym 
mogli zwiedzić nie tylko ekspo-
zycję stałą, ale także wziąć udział 
w urodzinowym koncertowaniu 
w wykonaniu młodych adeptów 
Państwowej Szkoły Muzycznej. 

Sporą dawkę dobrej muzyki 
tej wyjątkowej nocy zafundowała 
mieszkańcom Łomży Hala Kul-
tury. Najpierw rozbrzmiał tam 
koncert ,,Ceremonia dźwięku”, 
a następnie na scenę wkroczyła 
,,Szeptucha”, czyli muzycy z Bia-
łegostoku. 

- Jako ,,Szeptucha” w Łomży 
jesteśmy po raz pierwszy. W na-
szym regionie chyba wszyscy do-
kładnie wiedzą kim jest szeptu-
cha. My po prostu staramy się 
czarować dźwiękami. Żyjemy bli-
sko ziemi oraz natury i stąd cały 
ten pomysł – mówi Paweł “Szu-
cher” Szuszkiewicz, gitarzysta 
,,Szeptuchy”.

W Hali Kultury można było 
także obejrzeć wystawę grafiki 
uczniów Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych im. W. Kos-
saka w Łomży oraz wystawę cera-
miki Iwony Rafałowskiej. 

Z kolei w Galerii Pod Arka-
dami specjalnie dla nocnych wę-
drowców przygotowano wystawę 
,,Grafika i przestrzeń”, ukazującą 
prace studentów Wydziału Ar-
chitektury Politechniki Biało-
stockiej, Pracowni Kompozycji 
Przestrzennej dr Edyty Kasper-
kiewicz. Tuż przed zachodem 
słońca natomiast rozbrzmiał kon-
cert Piotra Karpieni. 

Liczne atrakcje czekały na 
najmłodszych w Teatrze Lalki 
i Aktora. Noc Muzeów rozpoczę-
ła się tam  warsztatami plastycz-
no - teatralnymi dla dzieci ,,Jak 
wykonać lalkę teatralną”, następ-
nie rozstrzygnięto konkurs po-
etycki ,,Strofy znad Narwi” im. 
Henryka Gały, a na sam koniec 
wystawiono spektakl: Antoine 
de Saint-Exupery ,,Mały Książe” 
w reżyserii Jarosława Antoniuka. 

W Galerii Kreatywnej Iwo 
Świątkowskiego, przy ul. Polowej 
16 zaś można było przyjrzeć się 
wystawie ,,Nuda”, a w Państwo-
wym Liceum Sztuk Plastycznych 
im. W. Kossaka poszperać w pra-
cach uczniowskich, a te, które 
najbardziej przypadły do gustu 
zakupić i zabrać ze sobą domu. 

Tradycyjnie Noc Muzeów 
w Łomży to zwiedzanie Kate-
dry Św. Michała Archanioła oraz 

Klasztoru Zakonu Braci Mniej-
szych Kapucynów. 

Prawdziwa gratka czekała tak-
że na melomanów. W Filharmo-
nii Kameralnej im. Witolda Luto-
sławskiego w Łomży rozbrzmiał 
koncert Tria Kameralnego im. 
Macieja Paderewskiego, w skła-
dzie: Maria Peradzyńska - flet, 
Robert Morawski - fortepian, To-
masz Strahl – wiolonczela. 

Z kolei w Bibliotece Pedago-
gicznej w Centrum Edukacji Na-
uczycieli w Łomży, przy ul. M. 
Skłodowskiej-Curie otwarta zo-
stała wystawa malarstwa Kata-
rzyny Kostrzeby. Był japoński te-
atr książki – Kamishibai, a także 
książki 3D i gry planszowe. 

Niezwykle atrakcyjny dla 
mieszkańców Łomży okazał się 
Sąd Okręgowy w Łomży. Do bu-
dynku przy ulicy Dwornej 16 
ściągnęły tłumy. Było zwiedza-

nie pokoju dla konwojowanych 
i sal rozpraw. Prawdziwym hi-
tem okazały się symulacje roz-
praw sądowych - karnej oraz cy-
wilnej, z udziałem studentów 
prawa Akademii Nauk Stosowa-
nych w Łomży. Zwiedzający mo-
gli wziąć udział także w warszta-
tach mediacyjnych z udziałem 
studentów, przyjrzeć się sprzę-
towi policyjnemu i wyposażeniu 
funkcjonariuszy KMP w Łom-
ży oraz funkcjonariuszy Zakładu 
Karnego w Czerwonym Borze 
i Oddziału Zewnętrznego w Grą-
dach-Woniecko. Zaprezentowa-
no także pokaz interwencji służ-
by więziennej Zakładu Karnego 
w Czerwonym Borze oraz stroje 
urzędowe sędziego oraz prawni-
ków z korporacji prawniczych. 
Odwiedzający gmach sądu mogli 
ponadto obejrzeć wystawę archi-
walnych zbiorów bibliotecznych 
i materiałów historycznych. 

- Już po raz drugi otworzyli-
śmy gmach sądu z okazji Nocy 
Muzeów. Wydarzenie to cieszy 
się bardzo dużym zainteresowa-
niem. Trzeba przyznać, że naj-
chętniej zwiedzający uczestniczą 
w symulacjach rozpraw sądo-
wych, zwłaszcza karnych. Rów-
nie chętnie dzieci ubierają się 
w togę sędziego i wykonują sobie 
w niej zdjęcia - przyznaje Joan-
na Truszkowska, dyrektor Sądu 
Okręgowego w Łomży. 

Tej nocy także wielu zdecydo-
wało się opuścić Łomżę i wybrać 
się do pobliskiego Drozdowa. 
W Muzeum Przyrody-Dworze 
Lutosławskich specjalnie z tej 
okazji z wykładem ,,Rewelacyjne, 
rodzime, niedocenione rośliny 
lecznicze – bluszczyk kurdyba-
nek”  zaprezentowała się Tere-
sa Grużewska. Był także pokaz 
przygotowywania syropu. Mar-
cin Rydzewski opowiedział nato-
miast o niezwykłych badaczach 
z dworu Ziemi Łomżyńskiej. Tra-
dycyjnie nie mogło także zabrak-
nąć karmienia piranii. 

Niektórzy zdecydowali się 
natomiast na spędzenie nocy 
w piątnickich fortach. 

A gdy przyszło zmęcze-
nie można było wygodnie roz-
siąść się w Restauracji na Farnej 
i z zimnym napojem w ręku po-
wspominać dawną Łomżę w sta-
rej fotografii. 

- Noc Muzeów to doskonała 
inicjatywa. W zwykłej codzienno-
ści brakuje czasu by odwiedzić mu-
zea czy galerie. A kiedy raz w roku 
wszystko skondensowane jest w  
pigułce, to aż żal siedzieć w domu. 
A muszę przyznać, że w tym roku 
było w czym wybierać – przyznaje 
Wojciech Błachnio, który sobotni 
wieczór spędził w wielu miejscach 
i instytucjach kultury. 

Tej nocy wybierać było 
w czym. Wrażeń i atrakcji z pew-
nością nie brakowało.
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Bywają takie noce,  
kiedy nie warto spać 

Symulacja sprawy cywilnej w Sądzie 
Okręgowym w Łomży przygotowana  
przez studentów prawa Akademii  
Nauk Stosowanych w Łomży

Mieczysław Mazur 
artysta plastyk przy 
swoim autoportrecie 
jego prace można 
oglądać na wystawie 
łomżyńskich plastyków 
w Galerii Sztuki 
Współczesnej



Minione dwa lata nie były 
łaskawe dla firm. Pandemia Co-
vid-19 i związane z nią ograni-
czenia prowadzenia działalności 
gospodarczej w dużym stopniu 
wpłynęły na wszystkie przedsię-
biorstwa, dlatego tegoroczne no-
minacje i nagrody Aniołów Biz-
nesu mają szczególne znaczenie.

- Większość firm poradziła 
sobie bardzo dobrze, ale myślę, 
że było to też wynikiem wsparcia 
jakie otrzymały w ramach specu-
stawy Covid-19 – mówiła Elż-
bieta Olejniczak, dyrektor PUP.  
- Część firm nie tylko utrzymała 
swoją produkcję, nie redukując 
zatrudnienia, ale też wprowadzi-
ła nowe technologie, dobre pro-

dukty wręcz przeprofilowała się. 
Jako Urząd Pracy obserwowali-
śmy, że działalność niektórych 
przedsiębiorców jest bardzo ela-
styczna. W krótkim czasie potra-
fili przystosować się do nowych 
bardzo trudnych warunków i my-
ślę, że ta gala jest zwieńczeniem 
ich wysiłków – podsumowała dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pra-
cy.

Mimo, iż nagroda i tytuł 
Anioła Biznesu jest honorowy, 
ale jak powiedziała Elżbieta Olej-
niczak, wysiłek jaki przedsiębior-
cy włożyli przez ostatnie dwa 
lata pandemii w utrzymanie wła-
snych biznesów, udzielając przy 
tym wsparcia słabszym od siebie, 

należy docenić i traktować jako 
przykład dla innych.

Na wyjątkowość tej edy-
cji konkursu wskazała także 
wicestarosta Maria Dziekoń-
ska.  Przypomniała, że sama 
nazwa nagrody wskazuje na 
to, że przedsiębiorcy nie ule-
gli powszechnym pędom spo-
łeczeństw konsumpcyjnych, 
w których religia znika, lub 
wchodzi w sferę prywatną.

-  Światowe trendy i zawiro-
wania nie mają na nas takiego 
wpływu, jak na społeczeństwa 
krajów zachodnich - powiedziała 
wicestarosta Maria Dziekońska.  
- Być może dzięki temu tworze-
nie warunków rozwoju przedsię-
biorczości jest możliwe bez wy-
zysku ekonomicznego, z troską 
o środowisko naturalne – dodała 
Maria Dziekońska.

Pani starosta jest przekona-
na, że z tego powodu i w tej edycji 
konkursu nie zabrakło kandydatów 
w kategorii "Firma z sercem", czy-
li dzielących się owocami swojego 
powodzenia z potrzebującymi.

Wiceprezydent Andrzej Gar-
licki również odniósł się do trud-
nych warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej w cza-
sie pandemii.

- Czwarta edycja naznaczo-
na jest tą wrażliwością, dlatego 
chcieliśmy nagrodzić te firmy, 
które wykazały się wyjątkową 
wrażliwością społeczną. Zależa-
ło nam, żeby ta gala była ukło-
nem w państwa stronę za waszą 
codzienną pracę, za tę społeczną 
odpowiedzialność – powiedział 
wiceprezydent Andrzej Garlicki 
rozpoczynając tegoroczną galę.

Wicemarszałek Marek Olbryś 
akcentował w sposób szczególny 

wzajemne związki przedsiębior-
czości i samorządów. 

- To ważne zadanie samorzą-
dów, żeby integrować siły bizne-
su i je promować, a jak trzeba, to 
także wspierać. Rozwój przed-
siębiorczości to przecież rozwój 
gmin. Bardzo cenię inicjatywę 
łomżyńskich Aniołów i cieszę się, 
że powstało takie święto biznesu 
- powiedział Marek Olbryś.

W podobnym tonie wypo-
wiadali się także m. in. prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski 
i Konrad Trzonkowski, dyrektor 
zarządzający Agencją Rozwoju 
Przemysłu. Laureaci podkreślali 
przede wszystkim rolę całych ze-
społów, w których pracują i osią-
gają sukcesy.   

PARP docenia lokalnych 
przedsiębiorców 

Partnerem merytorycznym 
tegorocznego wydarzenia była 
Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości. W łomżyńskiej 
Gali wziął udział Dariusz Bu-
drowski prezes PARP.

- Wyjątkowa Gala, bo po pan-
demii. Możemy nagrodzić łom-
żyńskie firmy, które wyróżniły 
się nie tylko w kraju, ale mam na-
dzieję, że wypromujemy je rów-
nież za granicą  - powiedział Da-
riusz Budrowski, prezes PARP. 
- To wspaniale, że podlascy 
przedsiębiorcy mają taką możli-
wość, żeby wykazać się, żeby po-
kazać swój potencjał, bo z pew-
nością są jednymi z najlepszych 
na świecie – dodał prezes PARP.

Zachęcał też do współpra-
cy z Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości, bo nowa per-
spektywa finansowa to miliardy 
euro do rozdysponowania wśród 
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mikro i małych przedsiębiorców, 
którzy chcieliby skorzystać z do-
finansowania.

Nagrodzeni 
W tym roku prestiżowe wy-

różnienia przyznano w sześciu 
kategoriach:

„Firma roku”, „Inwestor”, 
„Pracodawca jutra”, „Firma z ser-
cem”, „Kobieta sukcesu” i „Am-
basador Ziemi Łomżyńskiej”.

„Firmą Roku” został Zakład 
Usług Informatycznych Novum 
Sp. z o.o., który w 2020 roku do 
aplikacji mobilnej Nasz Bank 
wprowadził rozwiązanie smart-
KARTA, jako odpowiedź na po-
trzeby społeczne w dobie roz-
przestrzeniania się koronawirusa.

Poza statuetką prezes PARP, 
Dariusz Budrowski, wręczył wi-
ceprezesowi Zbigniewowi Fo-
rencowi nagrodzę specjalną 
Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości - voucher na udział 
w międzynarodowej konferencji 
polskich przedsiębiorców – Fo-
rum Przedsiębiorczości.

- To jest podsumowanie wielu 
lat naszej pracy, w ubiegłym roku 
obchodziliśmy 30 – lecie firmy, 
w sumie nie celebrowaliśmy tego 
jubileuszu, bo nie było warun-
ków. Dlatego możemy potrakto-
wać tę nagrodę jako takie zwień-
czenie i podsumowanie tych 30 
lat  - powiedział Zbigniew Fo-
renc, wieceprezes zarządu Zakła-
du Usług Informatycznych No-
vum Sp z o.o.. 

„Inwestorem Roku” zosta-
ło przedsiębiorstwo Greenvit 
Sp. z o.o., docenione za budo-
wę nowego zakładu produkcji 
standaryzowanych ekstraktów 
roślinnych w Podstrefie Łom-
ża Suwalskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Podczas Gali 
firmę reprezentował Łukasz 
Brzeziński, a nagrodę wręczał 
Konrad Trzonkowski, dyrektor 
zarządzający Agencji Rozwoju 

Przemysłu. Przekazując statuet-
kę Anioła powiedział, że to nie 
konkurencja kosztowa jest naj-
ważniejsza, a kompetentna ka-
dra. Najważniejsze są inwesty-
cje w moce produkcyjne, które 
zaspokoją przyszłe potrzeby 
rynku. Ważny jest także inno-
wacyjny produkt, który charak-
teryzuje się krótkim cyklem ży-
cia.

„Firma z sercem”, w tej ka-
tegorii przedsiębiorcy oceniani 
byli pod kątem podejmowanych 
działań na rzecz społeczeństwa 
m.in. akcje charytatywne, wspie-
ranie celów społecznych, szcze-
gólnie w czasie epidemii SARS 
COV- 2, promocję kultury, dzia-
łania proekologiczne oraz pomoc 
potrzebującym w różnych aspek-
tach. Nagrodę w kategorii „Fir-
ma z sercem” otrzymała Ubojnia 
Zwierząt Robert Rytel.

- To nie jestem tylko ja, za 
moim sercem stoi cały zespół 
z firmy, któremu z tego miejsca 
chciałbym podziękować. Nie 
tylko ja takie serce mam. Bar-
dzo wielu z nas wszystkich na co 
dzień te serce pokazuje – mówił 
wzruszony Robert Rytel przypi-
sując sukces żonie, która na co 
dzień jest jego natchnieniem. – 
Poza tym dobro wraca, a doce-
nione w dwójnasób zwłaszcza – 
dodał przedsiębiorca.

„Pracodawca jutra” to 
przedsiębiorca wyróżniający się 
rzetelnością i wiarygodnością 
w prowadzeniu i zarządzaniu fir-
mą oraz współpracą z PUP, któ-
ry w latach 2020 i 2021 utrzymał 
lub zwiększył poziom zatrudnie-
nia zachowując dotychczasowe 
jego warunki. W tym roku „Pra-
codawcą jutra” został Hexa Bank 
Spółdzielczy w Piątnicy.

- Jestem niezmiernie zasko-
czony, nie spodziewałem się tego 
wyróżnienia, ale tak jak powie-
działa pani dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy faktycznie 

długie lata korzystamy ze środ-
ków, którymi dysponuje Powia-
towy Urząd Pracy w kontekście 
zatrudniania i szkolenia naszych 
pracowników – mówił Piotr Ka-
czyński prezes zarządu HEXA 
Banku Spółdzielczego w Piątnicy.

Dodał, że zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi jest niezwykle trud-
nym zadaniem, ale bank mierzy 
się z tym na co dzień mając na-
dzieję, że robi to z sukcesem.

„Ambasadorem Ziemi 
Łomżyńskiej” w tym roku został 
Teatr Lalki i Aktora w Łomży.

- Tworzymy pewien świat 
wartości i działamy na rzecz sze-

roko pojętego humanitaryzmu. 
To trudna praca dająca mnóstwo 
radości i satysfakcji. Nagroda 
jest dla nas dużą niespodzianką, 
postaramy się nie zawieść, a tę 
nagrodę chciałbym dedykować 
wszystkim pracownikom, któ-
rzy tworzyli ten teatr i tworzą go 
nadal oraz miłośnikom nasze-
go Teatru - powiedział Jarosław 
Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki 
i Aktora w Łomży

W kategorii „Kobieta Sukce-
su” uhonorowane zostały: Elż-
bieta Parzych – skarbnik Miasta 
Łomża oraz Elżbieta Olejniczak 

– dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy. Obie panie odbierając sta-
tuetki nie kryły wzruszenia i za-
skoczenia. 

- Nie myślę o swojej pra-
cy jako o sukcesie. Chcę być na 
rynku pracy niekoniecznie mi-
strzynią, a raczej solidnym rze-
mieślnikiem - mówiła dyrektor 
Elżbieta Olejniczak. - To jest 
chyba największe zaskoczenie 
mojego życia – mówiła ze sceny 
zaskoczona Elżbieta Olejniczak. 
- Zawsze kierowałam się zasa-
dą, którą wpoiła mi moja mama, 
żołnierz AK: jeżeli robisz coś to 
rób to dobrze na 100% - tłuma-

czyła. - Jestem bardzo wdzięcz-
na i myślę, że to na zakończenie 
mojej drogi zawodowej, która 
niechybnie zbliża się ku końcowi 
jest bardzo miłe. Postawię tę sta-
tuetkę na honorowym miejscu 
i będę mile wspominać te czasy, 
w których pracowałam w urzę-
dzie – dodała Elżbieta Olejni-
czak.

- Pracuj na swój sukces, a nie 
klęskę i tak staram się pracować 
– mówiła ze sceny natomiast 
Elżbieta Parzych. Pytana o prze-
pis na sukces, podpowiada, że 
jest możliwy do osiągnięcia wte-

dy, kiedy nasza praca jest pasją, 
bo wtedy chętnie angażujemy 
się w nią i poświęcamy swój czas 
na rozwój  - dodała skarbnik 
miasta.

Konkurs Łomżyńskie Anio-
ły Biznesu organizowany jest od 
2017 roku przez Miasto Łomża 
wspólnie ze Starostwem Powia-
towym i Powiatowym Urzędem 
Pracy w Łomży stał się gospodar-
czą marką Ziemi Łomżyńskiej.

W roku 2020 nie odbył się 
z uwagi na sytuację epidemiczną 
w kraju, która była sprawdzianem 
elastyczności i możliwości do-
stosowawczych przedsiębiorstw 
oraz sprawdzianem wrażliwości 
społecznej biznesu.

Kategorie konkursu w tym roku 
zostały zaktualizowane i uwzględ-
niają aspekty działalności przed-
siębiorców w dobie pandemii.

Muzycznym akcentem tego-
rocznej gali był recital Marcina 
Wincenciaka – wokalisty, kom-
pozytora i  producenta, który 
swoją karierę muzyczną rozpo-
czynał w Łomży.

Od ponad trzech miesię-
cy wszyscy solidaryzujemy się 
z Ukrainą. Materialnym dowo-
dem tego były niebiesko żółte 
wstążki, które otrzymali obec-
ni na gali w Łomży oraz występ 
Swetłany Tihonowej, która z ro-
dziną przebywa z Łomży.

Czwarta edycja wydarzenia 
została objęta patronatem hono-
rowym przez: Ministerstwo Roz-
woju i Technologii, Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsiębior-
ców, Marszałka Województwa 
Podlaskiego, Krajową Izbę Go-
spodarczą, Polską Agencję In-
westycji i Handlu oraz Podlaski 
Związek Pracodawców. Patronat 
merytoryczny nad konkursem 
sprawuje Polska Agencja Rozwo-
ju Przedsiębiorczości.

Tegoroczną  galę zakończył 
występ łomżyńskiego akordeoni-
sty Piotra Komorowskiego.

„Kobieta sukcesu” 
- Elżbieta Olejniczak



Major Daniel Mazur z 18. Łomżyń-
skiego Pułku Logistycznego (18. ŁPL) 
wyrusza do Iraku. W polskim kontyn-
gencie, który stanowi część sił sta-
bilizacyjnych NATO, będzie jedynym 
reprezentantem województwa pod-
laskiego, a zwierzchnicy wojskowi 
powierzyli mu do wykonywania obo-
wiązki  m. in. rzecznika prasowego. 

W tworzonej właśnie Sali Tra-
dycji 18. Łomżyńskiego Pułku 
Logistycznego im. generała bry-
gady Mariana Raganowicza od-
było się pożegnanie oficera roz-
poczynającego zagraniczną misję. 
Zebrali się tam m. in. biskup łom-
żyński Janusz Stepnowski, sena-
tor Marek Komorowski, poseł 
Stefan Krajewski, wicemarsza-
łek Marek Olbryś i radny sej-
miku Piotr Modzelewski, pre-
zydent Mariusz Chrzanowski, 
wicestarosta Maria Dziekońska, 
przedstawiciele wszystkich in-
stytucji wojskowych z Łomży, 
harcmistrz Wiesław Domański 
z ZHP, wójt gminy Łomża Piotr 
Kłys, Agnieszka Muzyk, dyrek-
tor Okręgowej Komisji Egzami-
nacyjnej, przedstawiciele służb 
mundurowych, by oficjalnie 
i uroczyście pożegnać oficera.

- Myślę, że obecność tak licz-
nych i wspaniałych gości świad-
czy szacunku do pracy, jaką major 
Daniel Mazur wykonywał przez 
ostatnie dwa lata w trudnym 
okresie pandemicznym i cza-
sie formowania naszego pułku. 
Jest  wytrawnym „misjonarzem”, 
a jego wyjazd jest szkoleniowo 
cenny i istotny z punktu widze-

nia pokoju na świecie. Nie rozpa-
czamy, bo przecież nie zdejmuje 
munduru, a będzie reprezentował 
Ziemię Łomżyńską. Życzymy że-
byś wrócił w takiej formie w jakiej 
jesteś dzisiaj - mówił pułkownik 
Paweł Gałązka, dowódca 18. ŁPL 
wręczając współpracownikowi 
odznakę pamiątkową 18. Łom-
żyńskiego Pułku Logistycznego.  

Biskup Janusz Stepnowski 
udzielając błogosławieństwa po-
wiedział, że każda misja ma swój 
początek i koniec, dlatego – Ży-
czę szczęśliwego powrotu do 
Łomży i do rodziny  - dodał or-
dynariusz Diecezji Łomżyńskiej.

- Jestem żołnierzem, ofice-
rem Wojska Polskiego. To jest dla 
mnie zaszczyt, że mogę reprezen-
tować polski mundur na arenie 
międzynarodowej. Jest to moja 
piąta misja. Byłem już wcześniej 
w Iraku, a także w Afganistanie 
i Kosowie. Przywiozłem stamtąd 
za każdym razem inne doświad-
czenia, a także dystans do życia, 
dystans do siebie - mówił major 

Daniel Mazur, który jedzie na mi-
sję jako oficer wojsk lądowych, 
ale jest także komandorem mary-
narki wojennej.   

Jestem oficerem Wojska Pol-
skiego z Łomży, a to zobowiązuje

Major Daniel Mazur będzie 
musiał zabrać ze sobą spory ba-
gaż. Wicemarszałek Marek Ol-
bryś zaopatrzył go we flagę woje-
wództwa i gadżety z logo regionu. 
Zestawy symboli narodowych 
wręczyli mu ponadto senator 
Marek Komorowski i poseł Ste-
fan Krajewski (dołożył też szcze-
pionkę covidową), a lokalnych 
- prezydent Mariusz Chrzanow-
ski, wicestarosta Maria Dziekoń-
ska (dodatkowo solarny power 
bank)  i wójt Piotr Kłys.        

- W tym kontyngencie będzie 
pan jedynym oficerem z nasze-
go województwa i swego rodza-
ju jego ambasadorem. Mam dla 
pana trzy „żołnierskie zadania”: 
proszę, aby pan tam pamiętał 
o swoim bezpieczeństwie, prze-
kazywał nam tylko dobre wia-
domości i wreszcie szczęśliwie 
powrócił - powiedział wicemar-
szałek Marek Olbryś.

Podobne życzenia przekaza-
li majorowi Danielowi Mazuro-
wi wszyscy uczestnicy spotkania, 
a pułkownik Paweł Gałązka przy-
pomniał, że jako marynarz powi-
nien kierować się zawsze na latar-
nię i do portu, w tym przypadku 
- do Łomży. 

- Dziękuję za wspaniałą cere-
monię pożegnania. Państwa obec-
ność traktuję jako wyraz szacunku 
do polskiego munduru Obiecuję 
być godnym ambasadorem woje-
wództwa, powiatu i miasta. Jestem 
oficerem wojska polskiego z Łom-
ży, a to zobowiązuje - mówił wzru-
szony major Daniel Mazur. 

Zgodnie z rozkazami do-
wództwa polskich sił zbrojnych 
oficer spędzi na misji szkolenio-
wej w Iraku 6 miesięcy. Powinien 
wrócić „akurat na Pasterkę”.  

6 www.narew.infowydarzenia

Misja do Iraku  
mjr. Daniela Mazura

Relacja ze spotkania w Telewizji Narew 
i na www.narew.info
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Oficjalne pożegnanie 
w macierzystym 18. 
Łomżyńskim Pułku 
Logistycznym, ostatnie 
uściski z rodziną i mjr Daniel 
Mazur rusza na misję do 
Iraku. Dosłownie na moment 
przed wyjazdem z Łomży 
zgodził się zasiąść na naszej 
kanapie, by Marlenie Siok 
opowiedzieć o tym co czeka 
go podczas misji oraz o tym 
jak wraz z około 300 innymi 
żołnierzami XII Zmiany 
Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego przygotowywał 
się do wykonania tak 
ważnego zadania.  
Mjr DANIEL MAZUR jako 
jedyny z województwa 
podlaskiego wyjeżdża na 
misję do Iraku z XII Zmianą 
Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego. 

Marlena Siok: - Panie majorze, praw-
dopodobnie, kiedy nasi czytelnicy 
sięgają po tygodnik i czytają tę roz-
mowę, Pan jest już w drodze… I za 
chwilę, to co od ostatniego pół roku 
było w fazie przygotowań, stanie się 
rzeczywistością… 

Mjr Daniel Mazur: - Dokład-
nie tak. To był dla mnie ogromny 
zaszczyt. To pożegnanie w moim 
macierzystym  18. Łomżyńskim 
Pułku Logistycznym przez mo-
jego dowódcę płk Pawła Gałąz-
kę było wyjątkowe. Oficjalne po-
żegnanie XII Zmiany Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego odby-
ło się w Sulechowie, gdyż 5. Pułk 
Artylerii w Sulechowie wystawia 
misję, jest jej trzonem. Ze wzglę-
du na to, że mój dowódca z przy-
czyn służbowych nie mógł być 
na tym właśnie oficjalnym poże-
gnaniu podjął decyzję, że poże-
gna mnie w naszym 18. Łomżyń-
skim Pułku Logistycznym. Nie 
ukrywam, zrobił mi ogromną 
niespodziankę. Dla mnie było to 
ogromne wzruszenie. 
M. S: - XII Zmianę Polskiego Kontyn-
gentu Wojskowego tworzy około 300 
żołnierzy. Zastąpicie XI Zmianę PKW… 

Mjr D.M: - Tak. Zamienia-
my XI Zmianę Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego. Naszą 
zmianę wystawia 12. Szczeciń-
ska Dywizja Zmechanizowana. 
Dowódca XII Zmiany PKW płk 
Roman Brudło, jest zastępcą do-
wódcy 12. Brygady Zmechanizo-
wanej należącej do 12. Szczeciń-
skiej Dywizji Zmechanizowanej. 
Znaczna część żołnierzy Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowe-
go służy w 5. Lubuskim Pułku 
Artylerii z Sulechowa. Będzie-
my stacjonować w kilku bazach 
w Iraku. Niewykluczone, że na-
sza służba może objąć również 
działania w Kuwejcie i Katarze 
w trakcie współpracy z żołnierza-
mi NATO. Mowa tu m.in. o żoł-
nierzach ze Stanów Zjednoczo-

nych, Hiszpanii, Niemiec, Danii, 
Norwegii czy Litwy. 
M. S: - Jako jedyny reprezentuje pan 
Łomżę, Ziemię Łomżyńską, region. 
Jest Pan jego ambasadorem. A dla 
Pana osobiście co ta misja oznacza? 

Mjr D.M: - Jestem oficerem, 
który z honorem będzie repre-
zentował nasz region. Dla mnie 
jest to przede wszystkim reali-
zacja zadań, które stoją przed 
żołnierzem Wojska Polskiego. 
Jesteśmy ambasadorami nasze-
go kraju i każde z powierzonych 
nam zadań wykonujemy z dumą 
i zaszczytem. To jest nasz zawód, 
który jest misją. 
M. S: - A podjęcie tej misji, ono przy-
chodzi łatwo? 

Mjr D.M: - Jest to wpisane 
w nasz zawód. Jeżeli pojawia się 
informacja, że formowany jest 

Polski Kontyngent Wojskowy to 
automatycznie liczymy się z tym, 
że możemy zostać powołani 
w jego struktury. 
M. S: - Na czym dokładnie będzie pole-
gała Wasza misja? 

Mjr D.M: - Jest to misja do-
radczo – szkoleniowa. Polski 
Kontyngent Wojskowy ma reali-
zować działalność mandatową 
Sił Globalnej Koalicji przeciw 
Państwu Islamskiemu. Będziemy 
tam przede wszystkim rozwijać 
zdolności do funkcjonowania in-
stytucji bezpieczeństwa w Iraku 
i Królestwie Jordanii. Chcemy 
podzielić się naszymi doświad-
czeniami. Tych zadań będzie 
z pewnością wiele. 
M. S: - Choć tak jak Pan mówi jest to 
misja doradczo-szkoleniowa, to żoł-
nierze Polskiego Kontyngentu Woj-

skowego muszą być w tej sytuacji 
przygotowani na wszystko… 

Mjr D.M: - Myślę, że nie tylko 
Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego. Żołnierz musi być przygo-
towany na wszystko zawsze. Nie 
znamy dnia, ani godziny, kiedy 
możemy być potrzebni. To wła-
śnie dlatego spędzamy miesiące, 
lata na poligonach, szkoląc się. 
W każdej chwili możemy być 
użyci do sytuacji kryzysowych. 
Dlatego musimy być przygoto-
wani. Oby nie było konieczności 
użycia naszego potencjału, nato-
miast jeśli chodzi o Polskie Kon-
tyngenty Wojskowe, realizujemy 
zadania poza granicami naszego 
państwa, ale przez długi okres się 
do tego przygotowujemy. 
M. S: - No właśnie, do tej misji przy-
gotowywaliście się ponad pół roku na 

poligonie szkoleniowym w Wędrzy-
nie. Jak one wyglądały? 

Mjr D.M: - Ćwiczyliśmy róż-
ne elementy, które mogą nas 
zaskoczyć w Iraku. Od konwo-
jowania i ochrony doradców, po-
przez procedurę ochrony bazy, 
działania sił szybkiego reagowa-
nia, aż po ewakuację rannych za 
pomocą śmigłowca i rozpozna-
nie miejsc niebezpiecznych. Jest 
to misja poza granicami nasze-
go kraju, w związku z czym mu-
sieliśmy bardzo dobrze poznać 
międzynarodowe prawo humani-
tarne konfliktów zbrojnych i pra-
wa zwyczajowe. Jednym słowem 
wszystkie scenariusze, które są 
możliwe. Mamy ogromne do-
świadczenie w misjach poza gra-
nicami państwa, więc wykorzy-
stujemy je. 
M. S: - Na poligonie przeszliście 
szczegółową certyfikację, którą prze-
prowadził Zespół Certyfikujący Do-
wództwa Operacyjnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych… 

Mjr D.M: - Zgadza się, i zo-
staliśmy bardzo wysoko ocenie-
ni. Każdy z nas przygotowywał 
się ponad pół roku i dał z siebie 
wszystko. Wśród żołnierzy funk-
cjonuje twierdzenie, że im więcej 
potu na ćwiczeniach, tym mniej 
krwi w boju. Bardzo poważnie 
podchodzi do tego każdy żoł-
nierz Wojska Polskiego, nie tylko 
w trakcie przygotowań do misji, 
ale w ogóle do zawodu. 
M. S: - Panie Majorze, to nie jest Pana 
pierwsza misja. Za Panem jest także 
Afganistan oraz Kosowo na Bałka-
nach...

Mjr D.M: - Tak, miałem ten 
zaszczyt służyć w Afganista-
nie i w Kosowie. Ze względu na 
czynnik ludzki, rejon świata czy 
dany konflikt każda z nich była 
inna. Tak jak w przypadku Ko-
sowa tam mieliśmy do czynienie 
z konfliktem etnicznym między 
Serbami a Albańczykami. Żadna 
z misji się nie powtarza. Do każ-
dej trzeba podejść w sposób in-
dywidualny. 
M. S: - Panie Majorze czego zatem 
mogę Panu życzyć, poza spokojem 
i bezpiecznym powrotem? 

Mjr D.M: - Żołnierzom życzy 
się przede wszystkim szczęścia 
żołnierskiego, żeby nigdy ich nie 
opuszczało… 
M. S: - W takim razie tego szczęścia 
żołnierskiego, oby przy Panu, Panie 
Majorze trwało życzę. I proszę obie-
cać, że wróci Pan cały i zdrowy, byśmy 
mogli za pół roku spotkać się ponow-
nie w naszej redakcji… 

Mjr D.M: - Obiecuję Pani re-
daktor. Wrócę bezpiecznie, cały 
i zdrowy. Będę godnie reprezen-
tował biało-czerwone barwy, siły 
zbrojne, nasz kraj, miasto Łomża, 
gminę Łomża, powiat i region. 
Wrócę i chętnie się z Panią re-
daktor spotkam i opowiem o do-
świadczeniach z Iraku.  

Żołnierz musi być 
przygotowany na wszystko

Majorowi Danielowi 
Mazurowi życzyliśmy 

żołnierskiego szczęścia. 
Na pamiątkę  

Artur Filipkowski,  
szef Grupy Medialnej 

Narew wręczył  
oficerowi album 

Historia Polski
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Rosja prowadzi wojnę na Ukrainie bez zasad. 
Mamy do czynienia z ludobójstwem. Ta 
wojna zmieni światowy ład, sojusze. To nowe 
wyzwanie dla państw naszego regionu. Czy 
stawią mu czoła razem, czy będą skazani na 
państwa drugiej kategorii. Jaką drogą pójdzie 
Polska? Strach przed rosyjską inwazją pcha 
Polskę i kraje naszego regionu w objęcia 
najsilniejszych. Zależy nam na jednolitym 
froncie. Rosyjski przywódca, jak Hitler 
psychopata, nie myśli o zawarciu pokoju, 
będzie szedł do przodu, dopóki czegoś nie 
zdobędzie.

Gdy zastanawiamy się nad tym, co się 
wydarzyło, to każde z państw naszego re-
gionu mogło być celem Rosji. Osiemdzie-
siąt procent Rosjan popiera ewentualny 
atak na terytorium państw NATO nasze-
go regionu. Wojnę z Ukrainą przed agresją 
popierało 70% Rosjan.

Wojna pokazuje, że deklaracji i słów 
już nie wystarcza. Trzeba zacieśnienia 
współpracy ekonomicznej i przemysłowej, 
również z Ukrainą jeśli przetrwa, a w przy-
szłości również z Turcją. Należy postawić 
na współpracę naszych przemysłów zbro-
jeniowych.

Należy dążyć do utworzenia antyro-
syjskich państw. Rosja zawsze będzie dą-
żyła do rozbicia naszej współpracy. Putin 

zdecyduje się na pokój dopiero wtedy, gdy 
zwycięstwo odniesie ukraińska armia.  Ze-
łeński wprost powiedział, że wierzy ukra-
ińskim siłom zbrojnym.  

Ukraina może liczyć na Polskę, bo my 
rozumiemy realność zagrożenia. Dużo bę-
dzie zależało od Stanów Zjednoczonych, 
jeśli udzieli pełnych gwarancji, oczekiwa-
nej przez Ukrainę pomocy, to kraje Euro-
py Zachodniej też to zrobią.

Izolacja Rosji powinna być trwała, Pu-
tin zaszedł zbyt daleko.  Wpuszczenie po-
nowne Putina do współpracy gospodar-
czej, naruszy system bezpieczeństwa dla 
całej Europy Środkowo-Wschodniej.  Mu-

simy rozwijać nasze gospodarki, poten-
cjały militarne. Rządy Putina nie skończą 
się, jego miejsce zajmie człowiek jemu po-
dobny. Przypomina to układ monachijski 
z 1938 r. Pokój z Rosją nie może być za-
warty kosztem Ukrainy, wówczas Putin 
nie zatrzyma się na Ukrainie. Pójdzie dalej.

Czy państwa bałtyckie rosyjskojęzycz-
ne sympatyzują z Putinem? Myślę, że nie. 
Minęło 30 lat od odzyskania wolności 
przez te kraje.  Spójrzmy na sytuację we 
wschodniej Ukrainie, przeważnie rosyjsko-
języcznej. Putin tam też nie ma poparcia.

Działania na Ukrainie mogą potrwać 
długo. Zachód nie zdał i nie zdaje jak na 

razie tego egzaminu.  Pomoc wojskowa 
Zachodu dla Ukrainy jest niewystarcza-
jąca. Należy uruchomić wszystkie nasze 
możliwości, zarówno w zakresie sankcji 
gospodarczych nakładanych na Rosję, jak 
i pomocy wojskowej dla Ukrainy. Ukraiń-
cy proszą o pomoc, oczekują konkretnych 
działań, odważnych decyzji a nie słów, 
dyskusji, spekulacji i rozważań.

Żyjemy w okresie nieprzewidywal-
ności tego, co może nastąpić. Jest dla nas 
wyzwaniem określenie naszego miejsca 
w Europie Środkowej, nawet nowego 
kształtu Europy po zakończonej wojnie.  
Stawka jest ogromna. Czy będzie znaczą-
ce zbliżenie Kijowa i Warszawy? Podpi-
sanie rozejmu i przyjecie granic sprzed 
24 lutego 2022 r. oznaczałoby przegraną 
Ukrainy. Taki pokój spowoduje kolejną 
rosyjska agresję. Będzie to przegrana nie 
tylko Ukrainy, ale całej Europy. My wi-
dzimy te sprawy wyraźnie. 101 lat temu 
w Rydze zawarliśmy pokój z sowiec-
ką Rosją kosztem Ukrainy. Wygraliśmy 
pięknie wojnę pod Warszawą, przegrali-
śmy pokój. Przyjęte rozwiązania w Ry-
dze pozwoliło nam na oddech 20-letni. 
Dziś przyszła pora, by odwrócić tę stu-
letnią kartę. Nie będzie to łatwe, ale dru-
ga taka możliwość może nigdy nam się 
nie przydarzyć. Może być tak, że Rosja 
będąc państwem przegranym, zatrzyma 
Donieck i Ługańsk. Ukraina zaś, po do-
świadczeniu wojny z Rosją, będzie nada-
wała ton nowej Europie. Oby czyniła to 
wspólnie z Polską.

Senior STANISŁAW KASEJA

„Królowe salonów II Rzeczypospolitej” 
– Sławomir Koper

„Królowe salonów II Rzeczypospoli-
tej” to antologia biografii ciekawych ko-
biet, które dziś określilibyśmy mianem 
celebrytek. Szokowały, przyciągały jak ma-
gnes, wprawiały w zachwyt. I choć ich losy 
potoczyły się nie zawsze pomyślnie, to mo-
ment ich triumfu na arenie, często między-
narodowej, na pewno jest wart poznania. 
Ciekawe biografie, ciekawe wydarzenia 
z lat 20. i 30. ubiegłego wieku, widziane 
przez pryzmat życiorysów sześciu przed-
stawicielek kultury, sportu i sztuki. Autor 
serwuje czytelnikom życiorysy kobiet, 
które reprezentowały różne profesje. Ma-
larki, aktorka, sportsmenka, poetka oraz 
artystka operetkowa – każda z nich była 
na pewno postacią niezwykle fascynują-
cą. Chociaż los wielokrotnie z nich zakpił, 
sprawiając, że z samego szczytu, spada-

ły na samo dno, miały okazję zachły-
snąć się sławą, pieniędzmi, namiętno-
ścią, a mimo to trudno jednoznacznie 
powiedzieć, że zaznały kwintesencji 
szczęścia. Być może było im ono dane, 
ale tylko chwilowo.  

Sławomir Koper kreśli bogate w do-
znania życiorysy sześciu kobiet, któ-
re należały do kulturalnej elity okresu 
międzywojennego. Odkrywa tajem-
nice ich prywatnego życia, nie omi-
jając intymnych, a często także mało 
chlubnych wydarzeń. A wszystko to 
na przestrzeni lat 20. i 30. ubiegłego 
wieku, których obraz wyłania się z ich 
biografii. Ich historie są przedstawio-
ne rzeczowo, zawierają w sobie wiele 
faktów z życia Polek, a to, że autor wy-
korzystał w nich także wypowiedzi 
bohaterek oraz ludzi z ich najbliższe-
go otoczenia sprawia, że lektura jest 
bardziej przystępna, a postaci sta-
ją się nam w pewien sposób bliższe. 
Nie są to jedynie suche fakty, a losy 
kobiet, które chciały kochać i być ko-
chane, pragnęły sukcesu i udało im 
się osiągnąć. Losy, których lektura 

wywołuje szereg skrajnych emocji, spo-
wodowanych bujnym życiem towarzy-
skim, jakie niektóre z nich prowadziły, 
a także wywołanych opisami tej ciem-
nej strony ich życia, które nie zawsze 
było łatwe i piękne, ale na pewno inte-
resujące i bogate w ciekawe zdarzenia. 

Autor  opisuje życie prywatne elit 
II Rzeczpospolitej, opowiada o nie-
zwykłych Polkach, które zrobiły wielką 
światową karierę w latach 20. i 30. Pięk-
ne, inteligentne, niezwykle uzdolnione 
i bajecznie bogate, jak choćby Pola Ne-
gri, która miała u stóp całe Hollywood, 
z Charlie Chaplinem i Rudolfem Valen-
tino, którzy byli jej kochankami.

Każda epoka ma swoje celebrytki. 
Wszyscy je znają. Każdy pożąda ich to-
warzystwa. Są ozdobą imprez, tematem 
plotek, bohaterkami rubryk towarzy-
skich i obyczajowych skandali. Rozpiesz-
czane, podziwiane, adorowane, nieco 
niemoralne. W książce odnajdujemy wie-
le interesujących faktów na temat życia 
prywatnego bohaterek, podejścia do mi-
łości i kariery.  TERESA RĘBIŚ

Nowy 
układ  

na lata

Czytanie książek 
Czyli podpowiadamy po jaką pozycję sięgnąć.
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Występy artystyczne, wystawa rękodzieła, animacje dla 
dzieci, badania profilaktyczne – to wszystko czeka na 
uczestników Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Już 20 
maja 2022 r.

Urząd Miejski w Łomży przygotował szereg 
atrakcji dla mieszkańców. Wydarzenie zaplano-
wano od rana do późnego popołudnia w różnych 
punktach miasta.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością rozpocznie 
tuż przed 9.00 mecz integracyjny w sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej nr 2, w którym uczniowie 
Zespołu Szkół Specjalnych zmierzą się z druży-
ną Urzędu Miejskiego. Następnie w Hali Kultury 
odbędą się animacje dla dzieci – przedszkolaków 
i uczniów łomżyńskich placówek integracyjnych.

W samo południe na parkingu przy Parku Wod-
nym przy ul. Wyszyńskiego 15 rozpocznie 
się część piknikowa Dnia Osób z Niepełno-
sprawnością. W ramach przeglądu twórczo-
ści osób z niepełnosprawnością na scenie 
zobaczymy podopiecznych: Środowisko-
wego Domu Samopomocy, Domu Pomocy 
Społecznej, Dziennego Domu Senior + oraz 
Klubu Seniora. Następnie zagrają i zaśpiewa-
ją znane i lubiane przez łomżyńską publicz-
ność rodzime zespoły: Bioacoustic i Skiela 
Kapela. 

W pobliżu sceny staną stoiska, a w nich 
można będzie m.in. zbadać poziom cukru 
we krwi i zmierzyć ciśnienie – badania prze-
prowadzą przedstawicielki Centrum Me-
dycznego „Cemed”. Natomiast Stowarzy-
szenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz 
Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawo-
dowego w Łomży zaprosi do swojego sto-
iska panów, którym, w ramach profilaktyki 
chorób nowotworowych raka prostaty – bę-
dzie pobierana krew na oznaczenie poziomu 
PSA. Pielęgniarki będą tez prowadzić eduka-
cję dotyczącą zdrowego trybu życia.

Do swoich stoisk zaproszą Centra Inte-
gracji Społecznej. CIS z Łomży będzie czę-
stować uczestników wydarzenia popcor-
nem, watą cukrową i pączkami, zaprezentuje 
też prace swoich podopiecznych. Natomiast 
CIS z Piątnicy przeprowadzi gry i zabawy dla 

dzieci, w namiocie zaplanowano malowanie twarzy 
i wykonywanie zwierząt z balonów.

W Dzień Osób z Niepełnosprawnością zaanga-
żują się studenci pedagogiki Akademii Nauk Stoso-
wanych w Łomży. Uczelnia po raz kolejnych włącza 
się w miejskie wydarzenie dedykowane osobom 
z niepełnosprawnością. Tym razem studenci po-
prowadzą kącik rysunkowy i czytelniczy dla dzie-
ci z placówek integracyjnych w Hali Kultury, a po 
południu zorganizują animacje w plenerze dla naj-
młodszych uczestników integracyjnej imprezy.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizo-
wany jest w ramach projektu pn. „Łomża – Mia-
sto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze 
środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2014-2021.

Zanikający zawód 

Młoda dziewczyna pełna obawy,
przyniosła do szewca buty naprawić.
"co to za buty? - myśli szewc stary
przecież te buty są nie do pary.
Jeden z tych butów jest ciut brązowy
a drugi czarny jak łaty krowy."
Zaczął więc czyścić, a potem mierzyć
lecz w to co widział nie mógł uwierzyć.
Jak dobrze wiecie szewc był już stary
zapomniał umyć swe okulary
zatem nie dostrzegł przez brudne szkiełka
że to dziewczęce białe czółenka.

Arek Łakomiak

Aby zostać szewcem, trzeba było ukoń-
czyć szkołę zawodową i zdobyć tytuł cze-
ladnika. Inną drogą do wykonywania tego 
zawodu było ukończenie specjalistyczne-
go kursu. Szewstwo to rodzaj zawodu, któ-
ry zanika, gdyż większość butów wykony-
wana jest fabrycznie.

Praca szewca ogranicza się do po-
mieszczenia zamkniętego. Jest pracą in-
dywidualną i rutynową. Nieodzownymi 

narzędziami i sprzętem w pracy w tym za-
wodzie są: roboczy stół odpowiedniej wy-
sokości, stołek i wisząca lampa oraz regał 

z kopytami czy formami do butów. Narzę-
dzia to młotek, dratwy, szydło, szpilki czy 
kopyto. Zwykły szewc zajmuje się renowa-

cją obuwia, wszywaniem zamków, podbi-
janiem fleków.

Czy opłaca się być szewcem?
Właściciele zakładów są wzburzeni 

- klientów przychodzi coraz mniej. Nie-
którzy tłumaczą jakie są przyczyny upad-
ku tego fachu. Kiedyś buty były bardzo 
drogie, wszyscy o nie dbali i oddawali do 
naprawy. Teraz buty można kupić za 50 
złotych w supermarketach, dlatego za-
miast naprawiać kupuje się nowe. Gdy 
chcemy naprawić buty to chcemy za-
płacić jak najmniej. Jak twierdzą szewcy 
z branży takie usługi kosztują jak i mate-
riały. Szewców w Łomży można policzyć 
na palcach dwóch dłoni. Ten zawód po-
woli umiera. Dużo odeszło na emeryturę 
lub podjęło inną pracę.

W naszym mieście   poprzednio było 
dziesięć zakładów naprawiających obu-
wie. Obecnie zostały tylko dwa zakłady. Je-
den przy ulicy Mickiewicza, zaś drugi przy 
ulicy Małachowskiego. Jest wielki pro-
blem ze znalezieniem zakładu szewskiego 
aby naprawić zdarte podeszwy.

MARIA ROMANOWSKA

Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Fundacja 
Działań 

Lokalnych 
Logos 

Fundacja Działań Lokalnych Logos to 
przedsiębiorstwo społeczne, którego 
celami statutowymi jest m.in. ochro-
na i promocja zdrowia oraz organizo-
wanie inicjatyw na rzecz osób niepeł-
nosprawnych czy seniorów. Oferuje 
również pomoc osobom w trudnej sy-
tuacji życiowej. Żeby móc realizować 
zadania statutowe fundacja otworzy-
ła sklep medyczny Eko-medical, który 
mieści się w Łomży przy ulicy Kazań-
skiej 4. 

Jego klientami są często 
osoby wymagające pomocy 
w zakresie doboru odpowied-
nich produktów wspomaga-
jących poprawę jakości życia, 
w związku z czym Fundacja 
Działań Lokalnych Logos ofe-
ruje im jak najlepsze zaopatrze-
nie medyczne. Potwierdzeniem 
tych działań jest otrzymany 
przez Fundację certyfikat ”Za-
kup prospołeczny” i nagroda 
w konkursie Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej ,,Znak 
Jakości Ekonomii Społecznej 

i Solidarnej”.  Fundacja jest 
również partnerem Karty Du-
żej Rodziny i Łomżyńskiej Kar-
ty Seniora. 

- Jesteśmy Fundacją, któ-
ra ma na celu dobro grup spo-
łecznych, dlatego bierzemy 
udział w Korpusie Wsparcia 
Seniora. Posiadamy Certyfikat 
poświadczający udział firmy 
w Programie Ogólnopolskiej 
Karty Seniora. Nasz sklep me-
dyczny Eko Medical jest rów-
nież Partnerem Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecz-
nej oraz Związku Dużych Ro-
dzin TRZY PLUS w programie 
wsparcia dla rodzin wielodziet-
nych - Karta Dużej Rodziny. 
Przy zakupie naszych produk-
tów w sklepie Eco Medical 
klienci uzyskują rabat 5 pro-
cent. Uczestniczymy w Senio-
radzie i współpracujemy z Klu-
bami Seniorów (dostarczamy 
odpowiedni sprzęt rehabilita-
cyjny i medyczny) -  tłumaczy 
Tomasz Wysocki prezes Fun-
dacji Działań Lokalnych Lo-
gos. - Dla klientów, którzy po 
raz pierwszy podejmą z nami 
współpracę mamy najbardziej 
atrakcyjne propozycje – dodaje 
i zaprasza do sklepu Eko-medi-
cal, który mieści się przy ulicy 
Kazańskiej 4. 
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Jubileuszowa X edycja Powiatowego Międzysz-
kolnego Turnieju Czytelniczego skierowanego 
do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych 
z Łomży i powiatu łomżyńskiego odbyła się 13 
maja 2022 roku, w nowoczesnych wnętrzach 
Hali Kultury na Starym Rynku w Łomży. W tym 
roku młodzież wykazała się znajomością po-
czytnych książek polskiej autorki, Małgorzaty 
Musierowicz, z wciąż uzupełnianej serii Jeżycja-
da: Szósta klepka, Ida sierpniowa, Nutria i Ner-
wus, Kalamburka, Czarna polewka. Konkurs pt. 
Jeżycjada zorganizowany został w ramach XIX 
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek "Bibliote-
ka – świat w jednym miejscu".

Celami konkursu było: zainteresowa-
nie dzieci twórczością Małgorzaty Mu-
sierowicz, rozwijanie umiejętności czyta-
nia ze zrozumieniem, ćwiczenie pamięci, 
koncentracji uwagi, kojarzenia zdarzeń, 
kształcenie umiejętności współpracy 
w grupie.

Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn. 
W konkursie wzięli udział reprezentan-
ci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Piątnicy oraz łomżyńskie szkoły: Szkoła 
Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 

2 im. Władysława Broniewskiego, Szko-
ła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Sta-
szica, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ada-
ma Mickiewicza, Szkoła Podstawowa nr 
9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I. 
Trzyosobowe drużyny zostały wyłonione 
w wyniku eliminacji szkolnych. Konkurs 
składał się z trzech etapów, podczas któ-
rych uczestnicy odpowiadali na pytania 
ustne i pisemne oraz formułowali wypo-
wiedzi na podstawie wysłuchanych frag-
mentów.

Nad przebiegiem konkursu czuwała 
komisja w składzie: Ewa Zabielska – na-
uczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół We-
terynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 
7 w Łomży, Natalia Jankowska - redaktor 
wydawniczy Społecznego Stowarzyszenia 
Prasoznawczego "Stopka" im. Stanisława 
Zagórskiego w Łomży, zastępca dyrekto-
ra Zarządu Fundacji „Glogerianum”, Ka-
rolina Wnuczyńska, bibliotekarka, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Łomży.

W wyniku zmagań czytelniczych lau-
reatami I miejsca zostali uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży: Ma-

W Operze i Filharmonii Podlaskiej, odbyła się 
gala finałowa 18. edycji konkursu Podlaska Mar-
ka. Kapituła konkursu w kategorii „Inwestycja” 
nagrodę Podlaska Marka przyznała Miastu Łom-
ża za Halę Kultury.

Podlaska Marka to jeden z najstar-
szych i najbardziej prestiżowych plebiscy-
tów odbywających się w regionie, organi-
zowany nieprzerwanie od 2004 r. przez 
Marszałka Województwa Podlaskiego 
i niezmiennie cieszący się dużym zainte-
resowaniem regionalnych producentów 
i konsumentów. Jest to przegląd nowych 
rozwiązań, trendów, smaków, które dzięki 
obecności na rynku i swojej doskonałej ja-
kości, przyczyniają się do promocji podla-
skiego w kraju i poza granicami Polski.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanow-
ski odbierając statuetkę z rąk wicemar-
szałka Marka Olbrysia mówił, że decyzja 
o adaptacji zabytkowej hali targowej na 
centrum kulturalne była „strzałem w dzie-
siątkę”. Hala funkcjonuje od roku i spełnia 
wspaniale swoje zadania. Przed przebudo-
wą była to hala targowa, będąca miejscem 

handlu o wątpliwej estetyce i liczbie od-
wiedzających osób. Dzięki przebudowie, 
budynek znajdujący się   w strefie ścisłej 
ochrony konserwatorskiej, zyskał nowy 

estetyczny wygląd zewnętrzny, nawiązu-
jący do historycznego oraz zupełnie nowe 
zagospodarowanie wnętrza. Nowator-
stwo tej inwestycji polegało na całkowi-

tej zmianie dotychczasowej funkcji hali 
targowej, jako miejsca handlu na Halę 
Kultury, w której działania nakierowane 
są głównie na kulturę i edukację. Oferta 
obiektu kierowana jest do zróżnicowanej 
grupy odbiorców: dzieci, młodzieży, do-
rosłych, seniorów, osób niepełnospraw-
nych, grup defaworyzowanych. Zawiera 
ona nowe formy uczestnictwa w kulturze, 
dotychczas nieoferowane przez instytucje 
kultury w Łomży. Warto dodać, że ubie-
głym roku zwycięzcą w tej kategorii zosta-
ło Miejskie Centrum Przesiadkowo – Ko-
munikacyjne w Łomży.

„Przebudowa zabytkowej Hali Targo-
wej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej 
wyposażeniem” kosztowała 18.344.178,53 
zł. Kwota 9.412.150,70 zł pochodziła z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwój zasobów kultury 
DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Hala Kultury Podlaską Marką 2021 roku
Relacja do obejrzenia 
w Telewizji Narew  
i na www.narew.info

ria Filipiuk, Filip Jankowski i Mikołaj An-
drzej Chmielewski pod kierunkiem  Anny 
Chmielewskiej i Marzeny Anny Chętnik. 
II miejsce przypadło uczniom ze Szkoły 
Podstawowej nr 9 w Łomży: Maja Ciuch-
nicka, Iga Litwińska, Marcelina Rzodkie-
wicz, pod kierunkiem Hanny Bajorek. 

III miejsce natomiast zajęli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży: Nata-
lia Przestrzelska, Maria Śledziewska, Julia 
Hnatkowska, pod kierunkiem Katarzyny 
Klewickiej. 

Pozostali uczestnicy otrzymali nagro-
dy pocieszenia oraz pamiątkowe dyplomy.
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Rusza kolejny etap prac przygotowawczych 
dla budowy „szprychy” Centralnego Portu 
Komunikacyjnego nr 3: Ostrołęka – Łomża 
– Giżycko. W poniedziałek 16 maja rozpoczął 
się II etap konsultacji społecznych, którego 
celem jest doprecyzowanie czterech 
wariantów, a następnie rekomendacja 
wariantu inwestorskiego, który 
będzie elementem wniosku o decyzję 
środowiskową. Wybór wariantu miałby 
nastąpić do końca tego roku. Natomiast 
w II kwartale 2023 roku zakładane jest 
przedstawienie elementów koncepcji 
programowo-przestrzennej dla wybranego 
wariantu inwestorskiego.

- We wszystkich gminach, przez któ-
re przebiegają nasze warianty linii ko-
lejowej Ostrołęka –Łomża-Giżycko, 
a są w tej chwili 4, zorganizujemy kolejne 
spotkania z mieszkańcami. One zaplano-
wane są od 16 maja do czerwca. Zachęca-
my by na te spotkania przyjść, zapoznać 
się z tymi propozycjami, wysłuchać na-
szych ekspertów i zadać wszelkie moż-
liwe pytania. Zachęcamy także do tego, 
by zgłaszać swoje uwagi, propozycję ko-
rekt przebiegów, ponieważ wszędzie tam, 
gdzie będzie to możliwe, od strony tech-
nicznej, kosztowej czy społecznej będzie-
my te uwagi uwzględniać. Celem tych 
konsultacji oraz studium wykonalności, 
które opracowujemy, jest wypracowanie 
wariantu inwestorskiego. Czyli z tych 4 
wariantów - wcześniej było ich 8 -  należy 
wybrać ten jeden optymalny, który zgło-
simy do wniosku o decyzję środowisko-
wą, potem lokalizacyjną, a następnie do 
wniosku o pozwolenie na budowę, i któ-
ry docelowo będziemy realizowali. Żeby 
to zrobić chcemy uniknąć kolizji tak, jak 
to tylko możliwe. Mam tu na myśli koli-
zję z zabudową. Chcemy także ominąć 
tereny zielone, czyli chronione. Chodzi 
tu o tereny objęte obszarem Natura 2000 
– tłumaczy Konrad Majszyk, rzecznik 
prasowy CPK.

Potencjalne rozwiązania projektowe w Łomży. 4 
warianty. Wszystkie przez środek miasta 

Jeśli chodzi o potencjalne rozwiąza-
nia projektowe w Łomży w ramach I eta-
pu konsultacji  wypracowano 4 warianty. 
Według ekspertów najkorzystniejszym 
byłoby przeprowadzenie linii przez śro-
dek miasta po terenach zarezerwowanych 
pod budowę kolei już dziesiątki lat temu. 
Tu puste nadal działki na przedłużeniu to-
rów dochodzących prawie do ulicy Sikor-
skiego potem między blokami przy ulicy 
Dmowskiego i Kaktusową do Wojska Pol-
skiego i dalej wzdłuż ulicą Adama Chętni-
ka aż do Nowogrodzkiej. W związku z tym 
wszystkie cztery propozycje przebiega-
ją w zbieżnym śladzie, czyli przez środek 
miasta. Każdy z tych wariantów pozo-
stawia możliwość zdecydowania o wjeź-

dzie i wyjeździe z miasta. Między Łomżą 
a Ostrołęką dwie z tras prowadzą od stro-
ny Konarzyc, mniej więcej istniejącym śla-
dem, następna od Łochtynowa, zaś ostat-
nia  również od strony Konarzyc jednak 
z drugiej strony miejscowości.  

Wariantowanie rozwiązań dla stacji 
kolejowej Łomża przewiduje wytraso-
wanie linii CPK przez Łomżę w miejscu 
placu ładunkowego dla pociągów car-
go. Budowa nowej infrastruktury pasa-
żerskiej, czyli dworca w centrum Łomży, 
oznaczać będzie przeniesienie stacji to-
warowej poza teren miasta. Infrastruktura 
cargo planowana jest w okolicach Kona-
rzyc. Jeśli chodzi o parametry projektowe, 
możliwe są różne rozwiązania w zakre-
sie przejścia linii kolejowej przez Łomżę: 
w poziomie „0” (w poziomie terenu) lub 
„+1” (na nasypie, na murze oporowym 
albo na estakadzie). Przejście w poziomie 
„-1”, czyli np. tunel, nie jest rozpatrywa-
ne. Dworzec kolejowy miałby znajdować 
się tuż obok istniejącego – autobusowego. 
W planach jest budowa bezkolizyjnych 
skrzyżowań kolejowo-drogowych, w tym 
m.in. z ul. Sikorskiego (DK63), Wojska 
Polskiego (DK63) i Nowogrodzką.

- Mamy przykłady z różnych stron Pol-
ski, na przykład z Gorzowa Wielkopolskie-
go, Strzegomia, Wrocławia czy Krakowa, 
który niedawno zbudował estakadę przez 
gęsto zabudowany teren, a pod nią buduje 
teraz park, więc możliwe są też takie roz-
wiązania. One wszystkie w tej chwili są na 
stole – mówi rzecznik prasowy CPK. 

Z prognoz CPK (Pasażerskiego Mo-
delu Transportowego) wynika, że z i do 
Łomży podróżować będzie ok. 2,2 tys. 
pasażerów dziennie. Docelowo na trasie 
Łomża-Warszawa w ciągu doby miało-
by kursować 16 pociągów. 8 w jedną i 8 
w drugą stronę. Podobnie na relacji Łom-
ża-Centralny Port Komunikacyjny. Nato-
miast na trasie Łomża-Łódź tych pocią-
gów byłoby 4. Pociągi pasażerskie mają się 
tędy poruszać z prędkością do 250 km/h 
(lekkie pociągi towarowe: do 120 km/h). 
Mieszkańcy Łomży podróżujący nimi 
mieliby dojechać do Warszawy w godzi-

nę i 15 minut, do CPK w półtorej godzi-
ny, do Łodzi w 2 godziny i 5 minut, zaś do 
Ostrołęki w 15 minut. Pociągi do Warsza-
wy i CPK miałyby kursować co 60 minut, 
natomiast do Łodzi co 240 minut. 

Wariant zachodni proponowany przez miasto 
odrzucony 

Za inną propozycją, wariantem za-
chodnim, optował Urząd Miejski w Łom-
ży. Propozycja zachodniego przebiegu 
linii kolejowej nie spotkała się jednak z ak-
ceptacją wykonawcy, m.in. ze względu na 
uwarunkowania środowiskowe. 

- My, na życzenie władz Łomży, ba-
daliśmy przebieg linii kolejowej po za-
chodniej stronie miasta. Z dotychczaso-
wych analiz wychodzi, że przebieg przez 
środek miasta jest znacznie korzystniej-
szy. Takie rozwiązanie niesie ze sobą 
wiele korzyści dla Łomży i jej miesz-
kańców. Zasadniczo kolej powinna biec 
przez miasto, a nie naokoło. Jest to zwią-
zane z możliwościami inwestycyjnymi 
czy atrakcyjnością dla turystów – prze-
konuje Konrad Majszyk, rzecznik praso-
wy CPK. – Ja przypomnę, że w Łomży 
znajduje się teren bocznicy rozładun-
kowej, który dzisiaj nie jest raczej tere-
nem atrakcyjnym, wręcz przeciwnie, 
jest mocno zdegradowany. Za sprawą 
kolei i nowego dworca, można by ten 
teren ucywilizować. Możemy posłużyć 
się przykładem wielu miast w Polsce, 
gdzie kolej poprowadzona na przykład 
na estakadzie, nie mówię, że tak będzie 
w przypadku Łomży, pod którą znajdują 
się obiekty gastronomiczne, komercyj-
ne czy parki. Dzięki tej inwestycji może-
my sprawić, że teren, który dziś jest zde-
gradowany stanie się wizytówką Łomży. 

Innego zdania jest prezydent Mariu-
sza Chrzanowskiego, według którego wa-
riant zachodni daje miastu dodatkowy im-
puls do dalszego rozwoju poprzez bliskość 
ulicy Meblowej, gdzie znajdują się tereny 
inwestycyjne. Z kolei dzięki sprawnej ko-
munikacji mieszkańcy mogliby szybko 
dotrzeć położonego na obrzeżach miasta 
dworca. 

Kolejne etapy, czyli co dalej?
W ciągu najbliższych miesięcy wyko-

nana zostanie analiza kosztów i korzyści 
oraz tzw. analiza wielokryterialna w celu 
wyboru wariantu inwestorskiego. Prefe-
rowany wariant inwestorski przedstawio-
ny zostanie przez CPK ze szczegółami 
samorządowcom i mieszkańcom wszyst-
kich gmin, przez teren których przecho-
dzi (wraz ze szczegółowymi, propono-
wanymi rozwiązaniami technicznymi 
i projektowymi). Wariant inwestorski zo-
stanie w tym roku włączony do wniosku 
o decyzję środowiskową (wraz z dwoma 
wariantami alternatywnymi). Ostatni 
etap będzie obejmować przedstawienie 
elementów koncepcji programowo-prze-
strzennej dla wybranego wariantu inwe-
storskiego. Przez CPK zostaną opraco-
wane mapy do celów projektowych oraz 
dokumentacja geologiczno – inżynier-
ska. Zakończenie tego etapu zakładane 
jest na II kw. 2023 r.

Od strony realizacyjnej cała inwestycja 
zostanie podzielona na dwie części. Pierw-
sza dotyczy odcinka Ostrołęka – Łomża, 
który ma zostać wybudowany do końca 
2027 r., a druga fragmentu Łomża – Pisz 
– Orzysz – Giżycko, który ma powstać do 
końca r. 2032.

Drugi etap konsultacji społecznych.  
Kiedy i w jakim mieście?

Drugi etap konsultacji społecznych 
w sprawie „szprychy” CPK nr 3 Ostro-
łęka – Łomża – Giżycko zaczął się 
w  poniedziałek, 16 maja, spotkaniem 
w Ośrodku Kultury w Miłkach (w po-
wiecie giżyckim). 17 maja z wariantami 
przebiegów będą mogli zapoznać się 
mieszkańcy Giżycka, 18 maja o 17:00 
mieszkańcy Kolna, a 19 maja –  Pisza. 
23 maja o godzinie 17:00 zaplanowane 
jest spotkanie konsultacyjne w sprawie 
„szprychy” nr 3 w Miastkowie (powiat 
łomżyński), 24 maja o 16:00 w gmi-
nie Kolno. 25 maja konsultacje od-
będą się w dwóch miejscowościach: 
w Zambrowie (godzina 14:00) i Piąt-
nicy (godzina 17:00), a dzień później 
znów w dwóch – w Śniadowie (12:00) 
i Troszynie (17:00). Kolejny tydzień 
zacznie się od konsultacji w Orzyszu 
(30 maja) i Rzekuniu (31 maja). 1 i 2 
czerwca spotkania będą skierowane do 
mieszkańców Łomży (pierwszego dnia 
gminy, a dzień później miasta Łomża). 
Jeśli chodzi o miasto Łomża, konsul-
tacje odbędą się w Hotelu Gromada  
o godzinie 17:00, natomiast w przy-
padku gminy konsultacje zaplanowano 
w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża. 
Ten etap zamkną spotkania 3 czerwca: 
w Ostrołęce i Małym Płocku. Szcze-
gółowy harmonogram II etapu kon-
sultacji zostanie opublikowany dziś 
na stronie www.cpk.pl. Tam także do-
stępna jest interaktywna mapa czterech 
wariantów linii kolejowej Ostrołęka – 
Łomża – Giżycko. 

Budowa „szprychy” CPK nr 3: Ostrołęka-Łomża-
Giżycko. Rusza kolejny etap prac przygotowawczych
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To był wieczór pełen wzruszeń i rado-
ści. 31 pięknych finalistek Miss Ziemi 
Łomżyńskiej 2022 i Miss Nastolatek 
Ziemi Łomżyńskiej 2022  w czwartek 
12 maja stanęło na scenie głównej auli  
Akademii Nauk Stosowanych w Łom-
ży, by walczyć o tytuł Najpiękniej-
szej. Korona Miss Ziemi Łomżyńskiej 
powędrowała do Magdaleny Story 
z Zambrowa. To 23-letnia studentka 
czwartego roku fizjoterapii i drugiego 
roku pedagogiki na Akademii Nauk 
Stosowanych w Łomży. Koronę Miss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2022 
założyła natomiast 16-letnia Gabrie-
la Filipkowska z Łomży. Gabriela jest 
uczennicą II Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Marii Konopnickiej. 

Gala finałowa konkursu, któ-
rego główną organizatorką jest 
od lat Anna Kurządkowska-Ko-
sińska, odbyła się w auli Akade-
mii Nauk Stosowanych w Łomży. 
Poprowadził ją jak zwykle Piotr 
Kurządkowski z debiutującym 
w tej roli Conrado Moreno, zna-
nym z wielu programów telewi-
zyjnych.

- W Łomży jestem po raz 
pierwszy. Co prawda kilkakrot-
nie tędy przejeżdżałem, ale ni-
gdy nie miałem okazji, by się tu 
zatrzymać na dłużej. Mam na-
dzieję nadrobić te zaległości 
w przyszłości, a gala Miss Ziemi 
Łomżyńskiej będzie dobrym po-
czątkiem – mówił Conrado Mo-
reno. - Przy tego typu konkursach 
warto zwrócić uwagę na bardzo 
istotną kwestię, a mianowicie 
odejścia od rozumienia piękna, 
jako wyłącznie tego zewnętrz-
nego, fizycznego. Wydaje mi się, 
że należałoby również spojrzeć 
na tego typu konkursy jako pró-
bę charakteru i sił tych młodych 
dziewcząt. Tak naprawdę one nie 
potrzebują w swoim życiu do-
datkowych stresów, a jednak wy-
chodzą na scenę, mierzą się ze 
stresem, wystawiają się na oce-
nę. Dlatego myślę, że świadczy to 
o ich ambicji i odwadze – przeko-
nywał prowadzący galę. 

15 nastoletnich (15 - 17 
lat) i 16 pełnoletnich (18 - 23) 
uczestniczek, reprezentujących 
m. in. Łomżę, Stare Kupiski, Ełk, 
Kolno, Zambrów, Tarnowo, Za-
las, Ostrów Mazowiecką, Sura-
ły, Kamianki i Ostrołękę prezen-
towało się widzom w strojach 
z elementami ludowymi, spor-
towych, "domowych", wieczo-
rowych, a panie dorosłe także  
w sukniach ślubnych. Ich wyjścia 
przeplatane były materiałami fil-
mowymi dotyczącymi Łomży, 
województwa podlaskiego, prze-
biegu przygotowań oraz akcen-
tami muzycznymi i tanecznymi. 
Finałową Galę Miss Ziemi Łom-
żyńskiej 2022 i Miss Nastolatek 
Ziemi Łomżyńskiej 2022 uświet-
nił  występ Zespołu Pieśni i Tań-
ca “Grajewianie”. Podczas tego 
wyjątkowego wieczoru swoje ta-

neczne umiejętności zaprezento-
wała także wyjątkowo energiczna 
ekipa taneczna Fun Flow Crew 
ze Studia ,,Master Kids”, którego 
założycielem i choreografem jest 
Krystian Pieloch. Podczas finało-
wej gali nie zabrakło również mu-
zycznej niespodzianki. Na scenie 
pojawił się Marcin Wincenciak 
– wokalista, kompozytor, produ-
cent.  Twórca autorskiego projek-
tu muzycznego ,,Vincent” w któ-
rym wydał już jeden minialbum. 
Obecnie pracuje nad pierwszą 
płytą długogrającą. Artystę fascy-
nuje minimalistyczne i delikatne 
brzmienie zahaczające o muzy-
kę filmową. Marcin Wincenciak 
tworzy też muzykę do spektakli 
teatralnych. 

Do finału weszło po 5 preten-
dentek z obu grup wiekowych. 
One musiały także odpowiadać 
na przygotowane przez organiza-
torów pytania. Jedna z pań, gdy-
by mogła podjąć jedną decyzję 
zmieniającą coś na świecie, zade-
klarowała powstrzymanie agresji 
rosyjskiej na Ukrainę.    

Emocje sięgały zenitu, gdy 
jurorzy ogłaszali werdykt. Miss 
Ziemi Łomżyńskiej 2022 zosta-
ła Magdalena Story z Zambrowa.

- Namówiła mnie mama dla 
zabawy, a tu szok... Zupełnie się 
nie spodziewałam - mówiła prze-
jęta Miss ukoronowana przez 
ubiegłoroczną Najpiękniejszą 
Aleksandrę Wasik. 

Wśród nastolatek zwyciężyła 
Gabriela Filipkowska z Łomży. 
Koronę pod nieobecność Miss 
2021 Aleksandry Żebrowskiej 
założyła jej Ewelina Gutowska, 
Miss Nastolatek z 2020 roku.

- Cudowne chwile i cudowne 

dziewczyny, z którymi się zaprzy-
jaźniłam podczas przygotowań 
- powiedziała Gabriela Filipkow-
ska.

Jak tłumaczył zasiadający 
w jury wicemarszałek wojewódz-
twa podlaskiego Marek Olbryś 
wybór nie był łatwy. 

- Miałem ten zaszczyt i przy-
jemność już po raz trzeci spra-
wować funkcję jurora i bardzo 
się cieszę, że niezależnie od tego 
jak od tego jak bardzo zmienia 
się sytuacja wokół nas, można 
być pewnym, że  w wyborach 
Miss Ziemi Łomżyńskiej ze-
tkniemy się z pięknem, wdzię-
kiem, inteligencją, marzeniami 
i aspiracjami wspaniałych mło-
dych pań i dziewcząt. Wybór 
był niesłychanie trudny i z tru-
dem zachowałem obiektywizm, 
gdy okazało się, że w rywalizacji 
jest pani pochodząca z Gałków-
ki, czyli mojej rodzinnej miej-
scowości. Myślę, że wybraliśmy 
dobrze. To zabawa, ale mam 

nadzieję, że dla uczestniczek to 
także nauka i cenne doświadcze-
nie - mówił  z uśmiechem Marek 
Olbryś.

Poza koronami najpiękniej-
sze obsypane zostały prezentami. 
Na gali nie kończą się jednak ich 
obowiązki.  

- Damy sobie chwilę na opad-
nięcie emocji i zaczynamy przy-
gotowania do eliminacji Miss 
Polski - zapowiedziała Anna 
Kurządkowska-Kosińska.

1 Wicemiss Ziemi Łomżyń-
skiej 2022 została Wiktoria Baj-
no z Kolna. Korona 2 Wicemiss 
powędrowała do 19-letniej Mał-
gorzata Kossendaj z miejscowo-
ści Skolity. 

1 Wicemiss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej 2022 została Karo-
lina Kossakowska z Zambrowa, 
2 Wicemiss - Oliwia Ogrodnik 
z Ostrowi Mazowieckiej. 

Tytuły komplementarne:
Miss Internetu Ziemi Łom-

żyńskiej 2022 - Karolina Ostrow-
ska z Łomży. 

Miss Internetu Nastolatek 
Ziemi Łomżyńskiej 2022 - Wik-
toria Sobolewska z miejscowości 
Popowo. 

Miss Akademii Nauk Stoso-
wanych w Łomży 2022 - Klaudia 
Śniadała z Ostrołęki.

Miss Fundacji Anny Ry-
tel 2022 - Dorota Kaliszewska 
z Łomży. 

"Dzikie karty" uprawniają-
ce do udziały w kolejnym etapie 
konkursu Miss Polski  otrzyma-
ły: Aleksandra Bagińska, Barbara 
Stelmaszyńska, Natalia Siudakie-
wicz oraz Aleksandra Drobińska.

Gratulujemy wszystkim 
Laureatkom i już dziś trzyma-
my kciuki za krajowe elimina-
cje do konkursów Miss Polski 
2022 oraz Miss Polski Nastola-
tek 2022. Wierzymy, że to począ-
tek spełnienia marzeń i właśnie 
otwierają się przed Wami jedne 
z najpiękniejszych drzwi. 

Najpiękniejsze na Ziemi. 

ŁOMŻYŃSKIEJ! 
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RÓŻNE/SPRZEDAM

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

Wynajmę mieszkanie 60 m2, (3 po-
koje, kuchnia, łazienka, balkon zabu-
dowany) na IV piętrze w Łomży przy  
ulicy Kazańskiej 5. Opłata za wyna-
jem 1200 zł plus miesięczna opłaty 
za CO, wodę, fundusz remontowy 
(ok. 450 zł). Tel. 504 372 095.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-

jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783. 

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

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

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

Usługi hydrauliczne PLUMBER 
Sobociński Sławomir:  

instalacje CO, instalacje  
wodno-kanalizacyjne, montaż 

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

kolektory słoneczne,  
pełen zakres usług. 

Tel. 516 376 389.

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edy-

ta Sokołowska 
- twoja pew-
ność w rozlicze-
niach z Urzędem 
Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: 
NOWY ADRES Łomża, ul. Nowo-
grodzka 155 d. Tel. 862 173 474,  
606 728 258. 

USŁUGI RTV-AGD 

Serwis ELEKTRO-AGD. Łomża, ul. 
Prusa 14 lok. 75. Tel. 86 2190 900. 
Zakład usługowy RTV – marek Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26A, Łom-
ża. Tel. 862 115 343, 696 884 735. 
Usługi w zakresie naprawy: TV, DVD 
VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY 
KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż 
anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl 

Multi Serwis. Ser-
wis komputero-
wy i RTV, sprze-
daż sprzętu komputerowego. Tel.86 
216 93 79, kom. 606 468 121, Łomża, 
ul. Wesoła 18B 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

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

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

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

MOTORYZACJA 

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

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

Sprzedam Mercedes A klasa - 1,4, 

2002 rok, przebieg 134 tys. km. Cena 
8.900 PLN. Łomża. Tel. 505 903 252.

ZDROWIE/ URODA 

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

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

(ul. Długa na zapleczu 
Dwornej). 

Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

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

Wasz Zegarmistrz od 1981 roku

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

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ  
Piekarnia Piątnica, 
Stawiskowska 53b,  

kontakt w godz. 8–12 
 

tel. 86 219 13 34, 602 490 563, 
piekarnia.piatnica@op.pl
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Bartek Wawrzyniak  z Dębnik ma 
przed sobą jeszcze kilka lat podsta-
wówki, a już zdobył nagrodę za za-
bawną gawędę o strząsaniu z drzewa 
"ziśni" (wiśni) na Regionalnym Prze-
glądzie Kapel, Śpiewaków i Gawę-
dziarzy Ludowych.  Niewiele starszy 
Dawid Sutkowski, wirtuoz gry na 
harmonii pedałowej, wrócił do domu 
w Turośli nie tylko z laurem prze-
glądu, ale także specjalną nagrodą 
imienia Heleny i Bolesława Olbrysiów 
ufundowaną i wręczoną przez wice-
marszałka Marka Olbrysia, i jego mał-
żonkę Bogumiłę. Kurpiowska kultura 
ma przed sobą przyszłość.   

- To są moje strony i moje 
tradycje. Babcia i dziadek brali 
udział w tworzeniu kurpiowskiej 
kultury. Babcia śpiewała i tańczy-
ła w zespole, dziadek był ostat-
nim kurpiowskim lutnikiem, 
tworzył także inne instrumen-
ty muzyczne. Mam wobec nich 
zobowiązanie, aby dbać o "kur-
piowskiego pikselka" w wielo-
barwnym żubrze z naszego logo. 
To przecież wzbogaca o pier-
wiastek mazowiecki nasze całe 
województwo szczycące się róż-
norodnością kultur i tradycji - 
powiedział  wicemarszałek Ma-
rek Olbryś.

Urząd marszałkowski wsparł 
organizację wydarzenia, któ-
re tradycyjnie przygotowują 
Regionalny Ośrodek  Kultury 
w Łomży, władze gminy Zbój-
na i tamtejszy Gminny Ośrodek 
Kultury. W piękne ciepłe popołu-
dnie otwarcia Przeglądu dokona-
li na scenie amfiteatru w Dobrym 
Lesie (po raz pierwszy, dotąd im-
preza odbywała się w Zbójnej) 
wicemarszałek Marek Olbryś, 
wicestarosta Maria Dziekońska, 

wójt Elżbieta Parzych i dyrektor 
ROK Jarosław Cholewicki.       

- Działania, którym towarzy-
szy tak znaczące zainteresowanie 
lokalnych społeczności, są godne 
wspierania - mówił Marek Olbryś.

Za nowy obiekt, amfiteatr 
w Dobrym Lesie, służący kultu-

rze podziękowała wicestarosta 
Maria Dziekońska.  

- Kultura Kurpiów ma swo-
ją odrębność  i koloryt. To bar-
dzo istotny składnik wizerunku 
powiatu łomżyńskiego - stwier-
dziła Maria Dziekońska. - Cie-
szymy się, że jesteśmy Kurpiami 

i serdecznie was zitomy - dodała 
wójt Elżbieta Parzych otwierając 
Przegląd.

Jak poinformował dyrektor 
Jarosław Cholewicki, w regio-
nalnym przeglądzie biorą udział 
twórcy z powiatów grajewskiego, 
kolneńskiego, łomżyńskiego i za-

mbrowskiego. Impreza jest formą 
eliminacji do udziału w Ogólno-
polskich Dniach Kultury Kur-
piowskiej zaplanowanych w tym 
roku na 19 czerwca.       

- Mamy zgłoszonych blisko 
30 wykonawców: zespołów śpie-
waczych i solistów, kapel, instru-
mentalistów, gawędziarzy. To 
łącznie około100 osób - dodał Ja-
rosław Cholewicki.

A potem przez kilka godzin 
przeplatały się na scenie muzyka, 
śpiew, taniec i gawędy.   

Bartek Wawrzyniak przyznał, 
że w kurpiowskie tradycje wszedł 
za sprawą dziadka. Dawid Sut-
kowski rodzinnych tradycji mu-
zykowania nie miał, ale zakochał 
się po prostu w tak niezwykłym 
instrumencie jakim jest harmonia 
pedałowa. Ta, z którą wystąpił, li-
czy sobie około 100 lat. Był zasko-
czony, że to właśnie jemu przy-
padła nagroda przyznana przez 
Marka i Bogumiłę Olbrysiów.   

- Gratuluję wszystkim. Moja 
babcia i dziadek byli artystami 
podobnymi do was. Dziękuję, że 
kochacie to, co robicie - powie-
dział wicemarszałek Marek Ol-
bryś przypominając, że już od 
początku czerwca jednostką sa-
morządu województwa będzie 
Skansen Kurpiowski im. Adama 
Chętnika w Nowogrodzie, w któ-
rym kurpiowska kultura będzie 
miała jeszcze silniejsze niż dotąd 
oparcie.  

Dobry Las

Kurpiowska kultura ma się dobrze  
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Olimpijka z Rio de Janeiro 
Iwona Bernardelli reprezentują-
ca Klub Sportowy Prefbet-Sona-
rol podczas 52 World Military 
Marathon Championship  w Li-
mie (Peru) dwukrotnie stanęła 
na podium tej imprezy. - Nasza 
biegaczka indywidualnie wywal-
czyła brązowy medal z wynikiem 
2:35,31, a wraz z koleżankami - 
Aleksandrą Brzezińską, Moniką 
Brzezińską i Aleksandrą Lisow-
ską - została mistrzynią świata 
w drużynie – informuje Andrzej 
Korytkowski, prezes i szkolenio-
wiec KS Prefbet-Sonarol. Druży-
nowe podium uzupełniły repre-
zentantki Bahrajnu i Litwy.

Jak relacjonuje mistrzyni 
Iwona Bernardelli, warunki do 
biegania maratonu z uwagi na 
wysoką temperaturę oraz wilgot-
ność były trudne. Zawodniczka 
KS Prefbet-Sonarol przez więk-
szość biegu znajdowała się w ści-
słej czołówce, jednak około 27. 
kilometra zaczęły się bóle brzu-
cha, które trwały aż do mety. 

- Nie był to przypadek, bo po 
biegu nasza biegaczka została od-
wieziona do szpitala z zatruciem. 
Jak się okazało jeszcze po 2 osoby 

z polskiej oraz hiszpańskiej ekipy 
miały podobne problemy. Tym 
bardziej cieszą medale, bo poka-
zuje to, że Iwona jest nadal w wy-
sokiej formie, a Mazurek Dąbrow-
skiego wysłuchany na podium 
pozwolił zapomnieć o przejściach 
na trasie i po biegu – przyznaje 
Andrzej Korytkowski. 

Dzięki tej imprezie, Peru 
jest 57.  krajem jaki odwiedzi-
li sportowo (zawody lub zgru-
powania) sportowcy klubów 
prowadzonych przez Andrze-
ja Korytkowskiego (obecnie 
KS Prefbet-Sonarol, a wcześniej 
LŁKS „PREFBET ŚNIADO-
WO” Łomża).

Iwona Bernardelli  
wojskową mistrzynią świata

Mistrzostwami Grupy Zachodniej 
w Trójboju rozpoczął się we wto-
rek (10 maja) cykl zawodów lekko-
atletycznych dla dzieci i młodzieży 
szkolnej na Stadionie Miejskim przy 
ul. Zjazd w Łomży. Organizatorem 
sportowych rywalizacji jest Podlaski 
Szkolny Związek Sportowy.

W maju uczniowie szkół pod-
stawowych rywalizować będą 
m.in. w trójboju i czwórboju 
lekkoatletycznym, a także we-
zmą udział w Igrzyskach Dzieci 
i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. 
W Grupie Zachodniej są dzie-
ci i młodzież ze szkół podstawo-
wych z Łomży, Wysokiego Mazo-
wieckiego, Rydzewa, Zambrowa, 
Szepietowa, Śniadowa, Czyżewa, 
Stawisk, Wizny i Rosochate Ko-
ścielne. Program obejmuje m.in. 
biegi na 60 m, 600 m, 1000 m, 

w skok w dal, skok wzwyż i rzut 
piłeczką palantową.

10 maja godz. 10.00- Trójbój 
LA

12 maja godz. 9.30- Czwór-
bój LA

27 maja godz. 9.30- Igrzyska 
LA Dzieci

31 maja godz. 9.30- Igrzyska 
LA Młodzieży Szkolnej (klasy 
7-8)

Celem cyklu imprez dla dzie-
ci i młodzieży jest promowanie 
systematycznej pracy prowa-
dzącej do osiągania wartościo-
wych rezultatów sportowych. 
Ale pamiętajmy, że najważniejsza 
w tym wszystkim jest współpraca 
z dzieckiem na takim poziomie, 
aby zachęcić je do zdrowego sty-
lu życia poprzez aktywność ru-
chową.

Mistrzostwa LA Grupy 
Zachodniej na Stadionie 

Miejskim w Łomży

Olimpia 
Zambrów 

otrzymała czek
Symboliczny czek na 60 000 złotych 
wręczył władzom Olimpii Zambrów wi-
cemarszałek Marek Olbryś. To pomoc, 
jaką samorząd wojewódzki skierował 
niedawno do klubów sportowych waż-
nych dla lokalnych społeczności.     

Jak poinformował burmistrz 
Zambrowa Kazimierz Dąbrow-
ski, finansowe podstawy funkcjo-
nowania klubu zapewnia samo-
rząd miasta. 

- W dzisiejszych czasach 
sport wyczynowy musi być do-

brze opłacany. Innego wyjścia 
nie ma. W województwie pod-
laskim cały futbol opiera się na 
samorządach, z wyjątkiem oczy-
wiście Jagiellonii Białystok, która 
jest spółką, ma własne źródła do-
chodów. Nie ma jednak zbyt wie-
lu dużych firm, które sponsorują 
sport. Cieszę się, że mniejsze klu-
by stawiają na młodzież i poma-
gają w rozwoju lokalnych talen-
tów - powiedział wicemarszałek 
Marek Olbryś.

Czek wręczył w przerwie me-
czu Sławomirowi Worosilakowi 
z zarządu klubu.  

- Każda złotówka się liczy, wy-
korzystamy je na pewno dobrze - 
zapewnił  Sławomir Worosilak.

Dla burmistrza Kazimierza 
Dąbrowskiego Olimpia to coś 
więcej niż miejski klub  

- Jako stary zambrowianin, 
a do tego były bardzo doświad-
czony trener piłkarski, w tym 
Olimpii, mam marzenie, żeby 
klub grał jak najwyżej. Orga-
nizacyjnie jesteśmy przygoto-
wani, ale wszystko zależy od 
możliwości finansowych. Sam 
budżet miasta nie pozwalana na 
więcej niż na trzecią ligę - pod-
kreślił burmistrz Kazimierz Dą-
browski

A na boisku Olimpia zrobiła 
kolejny krok do awansu wygry-
wając z zespołem MOSP Biały-
stok  3:1. 
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