
Wakacyjna trasa „Bezpieczna Ro-
dzina” dotarła do Łomży w miniony 
weekend. Podlaski poseł Paweł Krutul 
i politycy Nowej Lewicy zorganizowali 
rodzinny piknik z atrakcjami. Otwarta 
forma spotkania sprzyjała rozmowom 
z mieszkańcami. Pojawił się m.in. te-
mat wykluczenia komunikacyjnego, 

które dotyka mieszkańców Łomży. 
Poseł Paweł Krutul chce, by wróciła 
tu kolej. 

- Minęło prawie trzydzie-
ści lat odkąd z Łomży odjechał 
ostatni pociąg. Widzę ogromną 
potrzebę rozwijania tutaj trans-
portu kolejowego. Obecnie jeż-

dżą tu tylko autobusy. Bilety nie 
są tanie. Przykładowo, za prze-
jazd z Łomży do Białegostoku 
zapłacimy około 30 zł. Za podob-

ną kwotę możemy się dostać po-
ciągiem z Białegostoku do War-
szawy. Kiedy zawodzi transport 
publiczny, ludzie są zmuszeni 

korzystać z własnych środków 
transportu. Płacą za to słono. 

TYGODNIK    NR 652    26 LIPCA 2022    ROK XIV    www.narew.info    redakcja@narew.info

POWIAT ŁOMŻYŃSKI      POWIAT KOLNEŃSKI      POWIAT ZAMBROWSKI      POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

Był to trudny rok, ale byli zawsze 
tam, gdzie mieszkańcy Łomży 
i powiatu ich potrzebowali. 22 lipca 
(w piątek) odbyły się łomżyńskie 
Obchody Święta Policji. Wydarzenie 
to upamiętnia 103. rocznicę 
powstania Policji Państwowej. 

Ten dzień był okazją, by 
podziękować funkcjonariu-
szom i pracownikom Policji 
za ich służbę i zaangażowanie. 
Za trud włożony w zapewnie-
nie bezpieczeństwa mieszkań-

com regionu, policjanci odebrali 
awanse na wyższe stopnie służ-
bowe. Komendant Miejski Poli-
cji w Łomży, inspektor Krzysz-
tof Woźniewski wraz z I Zastępcą 
Komendanta Miejskiego Policji 
w Łomży młodszym inspekto-
rem Marcinem Rymarskim wraz 
z zaproszonymi gośćmi pogratu-
lowali awansów oraz złożyli ży-
czenia wszystkim funkcjonariu-
szom i pracownikom. Oficjalne 
uroczystości poprzedziło nabo-

żeństwo w intencji funkcjona-
riuszy, pracowników Policji oraz 
ich rodzin. Msza Święta odbyła 
się w Kościele Rektoralnym pod 
wezwaniem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Łomży.

Łomżyńskie obchody Święta 
Policji odbyły się w Hali Kultury 
w centrum miasta. Ich głównym 
elementem było wręczenie ak-
tów nadania wyższych stopni 74. 
funkcjonariuszom oraz uhonoro-
wanie kilkorga cywilnych pracow-

ników komendy. M. in. do stopnia 
młodszego inspektora awansował 
zastępca łomżyńskiego komen-
danta Marcin Rymarski.            

- Jestem przekonany, że zna-
komicie poradziliśmy sobie 
z nowymi problemami związa-
nymi z pandemią czy napływem 
uchodźców z Ukrainy i nie stało 
się to kosztem wykonywania na-
szych podstawowych obowiąz-
ków, czyli zatrzymywania spraw-
ców przestępstw. Zadecydował 

o tym przede wszystkim wysoki 
profesjonalizm. To kolejna ko-
menda, jaka dowodzę i są tu moi 
najlepsi policjanci. Byliśmy wszę-
dzie tam, gdzie potrzebowali nas 
mieszkańcy miasta i powiatu - 
stwierdził inspektor Krzysztof 
Woźniewski, komendant miejski  
policji w Łomży.   

W gronie wyróżnionych zna-
leźli się m. in. awansowani do 
stopnia starszych posterunko-
wych Kinga Szołak z wydziału 
dochodzeniowo - śledczego i Pa-
tryk Łomotowski z prewencji.

Policyjne święto w Łomży 

Dokończenie na s. 4

Dokończenie na s. 3

Łomża jest wykluczona komunikacyjnie. Podlaski poseł ma pomysł jak to zmienić



Pośród burzy oklasków i po aż 
czterech bisach Filharmonia 
Kameralna im. Witolda 
Lutosławskiego w Łomży schodziła 
ze sceny po koncercie wieńczącym 
41. festiwal Setimana Internacional 
de Musica de Cambra w Montserrat 
w Hiszpanii. 

Koncert odbył się w sobotę 
23 lipca 2022 w samym centrum 
Montserrat, na Plaça l'Esglèsia, 
który szczelnie wypełniła pu-
bliczność. Występ łomżyńskich 
filharmoników, który zamykał 
trwający od 18 lipca 2022 festi-
wal, poprzedziły koncerty zespo-

łów z Hiszpanii, Francji, Włoch 
i Niemiec.

– Nasz repertuar w całości 
składał się z dzieł muzyki pol-
skiej. Zdecydowałem, że właśnie 
rodzimą twórczość powinniśmy 
zaprezentować hiszpańskiej pu-
bliczności – mówi Jan Miłosz Za-
rzycki, dyrektor Filharmonii Ka-
meralnej w Łomży.

Orkiestra rozpoczęła koncert 
od muzyki polskiego baroku: 
Tamburetty Adama Jarzębskiego 
i Symphonii de Nativitate Ano-
nima Polskiego; był także utwór 
polskiego klasycyzmu – Diverti-

mento Macieja Radziwiłła. Ale 
większą część koncertu wypeł-
niła muzyka romantyczna autor-
stwa Fryderyka Chopina i Hen-
ryka Wieniawskiego.

- Pierwszą solistką była japoń-
ska pianistka Nao Mieno, która 
zaprezentowała fenomenalną in-
terpretację dwóch dzieł Chopi-
na: Andante spianato i Wielkiego 
Poloneza Es-dur op. 22 oraz Fan-
tazję na tematy polskie A-dur op. 
13, po której bisowała Noktur-
nem Es-dur op. 9 nr 2 – relacjo-
nuje Mateusz Goc z łomżyńskiej 
filharmonii. 

W roli solisty wystąpiła rów-
nież koncertmistrzyni łomżyń-
skiej orkiestry Izabela Bławat-
-Leofreddi, która brawurowo 
wykonała słynnego Kujawia-

ka Wieniawskiego. Na zakoń-
czenie zabrzmiał kolejny utwór 
tego kompozytora – Dudziarz 
w opracowaniu na orkiestrę 
smyczkową, w którym zapre-
zentowali się Łomżyńscy Filhar-
monicy pod batutą Jana Miłosza 
Zarzyckiego.

Po gromkich oklaskach or-
kiestra musiała czterokrotnie 
bisować, a na sam koniec za-
grała Oberka Romualda Twar-
dowskiego, po którym opusz-
czała scenę pośród owacji na 
stojąco.

– Publiczność reagowała en-
tuzjastycznie. Bisowaliśmy czte-
rokrotnie, a brawa trwały nawet 
wtedy, gdy orkiestra już schodzi-
ła z estrady. Słuchacze wcale nie 
byli zmęczeni, choć była już pra-
wie 1:00 w nocy. Na koniec bur-
mistrz Montserrat powiedział, że 
koniecznie musimy przyjechać 
w przyszłym roku! – podkreśla 
dyrektor Zarzycki.

Warto podkreślić, że mia-
sta Łomża i Monsterrat ściśle 
ze sobą współpracują, bowiem 
w lipcu bieżącego roku dzięki 
projektowi "Erasmus + Soun-
ding Dreams of Europe" nad-
zorowanym przez Departament 
Kultury i Projektów Europej-
skich hiszpańskiej Agencji Na-
rodowej, grupa muzycznie i wo-
kalnie uzdolnionej młodzieży 
z Łomży gościła w Montserrat, 
biorąc udział w wielu ciekawych 
warsztatach. 
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Blisko 250 tysięcy złotych dla 
łomżyńskiej filharmonii 

Blisko 250 tysięcy złotych unijnego dofinansowania otrzymała Filharmonia 
Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży z ministerialnego projektu 
"Kultura bez barier". Grant pozwoli na dostosowanie obiektu do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.

Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
instytucje kultury zostały wyłonione w drodze konkursu na podsta-
wie zgłoszonych wniosków. Otrzymane dotacje wykorzystają do pi-
lotażowego wdrożenia opracowanego w ramach projektu "modelu za-
pewniania dostępności zasobów i oferty instytucji kultury dla osób ze 
szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami".

Łomżyńska instytucja znalazła się w gronie 111 dofinansowanych 
placówek z całego kraju, w tym trzech innych z województwa pod-
laskiego. Środki trafią na realizację projektu "Filharmonia dostępna".

Hiszpański sukces Filharmonii 
Kameralnej w Łomży



Nie jest to również rozwiązanie 
sprzyjające środowisku – mówi 
Paweł Krutul, podlaski poseł. – 
To skandal, że tak duże miasto 
jak Łomża pozostaje wykluczone 
komunikacyjnie. Czas to zmie-
nić! – przekonuje. 

I dodaje, że podwyżki cen 
paliw obecnie rujnują portfe-
le Polek i Polaków. Klub Lewi-
cy podjął interwencję w Orle-
nie, w sprawie marż narzucanych 
przez koncern paliwowy na sta-
cjach tankowania. Jego zdaniem 
cena paliwa mogłaby być co naj-

mniej o złotówkę niższa za jeden 
litr.  

Politycy Lewicy podróżują 
po kraju już prawie miesiąc. Do 
końca wakacji planują odwiedzić 
ponad 100 miejscowości i w każ-
dej spotkać się z lokalną społecz-
nością. Chcą pokazać, że „inna 
Polska jest możliwa” i promu-
ją pakiet rozwiązań „Bezpiecz-
na Rodzina”. W programie znaj-
duje się m. in. postulat budowy 
trzystu tysięcy mieszkań z tanim 
czynszem, waloryzacja świad-
czeń (12-procentowa podwyż-

ka dla emerytów 
i rencistów), ob-
niżenie rat kre-
dytów hipotecz-
nych do poziomu 
z 1 grudnia 2019 
r. i bezpłatne obia-
dy dla wszystkich 
uczniów w szko-
łach.  

- Lewica jest 
po stronie rodzin. 
R o z m a w i a m y 
o problemach, któ-
re dotykają miesz-
kańców wojewódz-
twa podlaskiego 
i kraju. Jest to dla 
nas bardzo ważne. 
W przyszłym roku 

mamy wybory. Chcemy rozma-
wiać z Polakami o ich oczekiwa-
niach i potrzebach. O proble-
mach, które chcemy pomóc im 
rozwiązać i mamy na to konkret-
ne pomysły. Jesteśmy już w poło-
wie trasy i jak mantra przewijają 
się tematy emerytur, wysokich 
cen energii i paliwa, inflacji. Dzia-
łania obecnego rządu nie popra-
wiają trudnej sytuacji, w której 
wszyscy się znaleźliśmy – pod-
kreśla podlaski poseł.

Paweł Krutul jest wiceprze-
wodniczącym Komisji Obrony 
Narodowej w Sejmie. Na sercu 
leży mu bezpieczeństwo naszego 
regionu. 

- Bezpieczna rodzina jest 
bardzo ważna, chcemy walczyć 

z inflacją, z drożyzną, z nie-
równością. Równolegle należy 
dbać o bezpieczeństwo miesz-
kańców województwa podla-
skiego. Lobbuję za powstaniem 
podlaskiej dywizji na terenie 
naszego województwa. Jest to 
bardzo ważne dla bezpieczeń-
stwa regionu i mieszkańców. 
Musimy dołożyć wszelkich 
starań, żeby taka dywizja tu 
powstała I stacjonowała w po-
bliżu przesmyku suwalskiego 
oraz granicy polsko-białoru-
skiej. Problemy codzienności 
schodzą na dalszy plan w ob-
liczu zagrożenia militarnego, 
które niestety nas, Podlasian, 
dotyka szczególnie – podkreśla 
Paweł Krutul. 

3polityka

Komitet Polityczny PiS podjął decyzję o zaak-
ceptowaniu nowej struktury okręgowej partii 
i wybrał również zastępcę sekretarza general-
nego partii - poinformował rzecznik PiS Ra-
dosław Fogiel. Oprócz wyboru 94 pełnomoc-
ników okręgowych komitet polityczny podjął 
uchwałę, w której powołano tzw. opiekunów 
województw. 

- Osoby te będą nadzorować prze-
bieg zmian strukturalnych w Prawie 
i Sprawiedliwości oraz działalność no-
wych pełnomocników okręgowych - 
tłumaczył sekretarz generalny Krzysztof 
Sobolewski. 

Władze Prawa i Sprawiedliwości zde-
cydowały pod koniec maja o nowym po-
dziale struktur partyjnych. Zamiast dzia-
łających 41 okręgów ma być ich 94. Mają 
one odpowiadać tym, które obowiązują 
w wyborach do Senatu. 

- Ich zadaniem będzie przygotowa-
nie nowych struktur do zjazdów okręgo-
wych, gdzie będą wybierane nowe zarządy 
okręgowe – wyjaśniał w połowie czerwca 
Krzysztof Sobolewski.

Wszystkie te zmiany weszły od 1 lipca, 
a na formalne sprawy związane z przeka-
zaniem dokumentacji i objęciem nadzoru 
nad strukturami w poszczególnych okrę-
gach, które obejmować teraz będą okręgi 

senackie, jest wyznaczony czas do końca 
lipca – powiedział Sobolewski. – Na tym 
kończymy etap reorganizacji w PiS i rusza-
my w Polskę – zapowiedział.

Ze względu na zapis w uchwale doty-
czącej nowego podziału partyjnej struk-
tury, że osoby, które zostaną powołane na 
pełnomocników okręgowych nie mogą 

pełnić funkcji ministerialnych, wicemini-
sterialnych oraz być członkami prezydium 
Sejmu i Senatu o to stanowisko nie mogła 
się ubiegać część dotychczasowych sze-
fów okręgów. Chodzi o: marszałek Sejmu 
Elżbietę Witek, wicepremiera i szefa MAP 
Jacka Sasina, szefa MSWiA Mariusza Ka-
mińskiego, ministra infrastruktury An-
drzeja Adamczyka, szefa KPRM Michała 
Dworczyka.

W tym gronie znaleźli się również: 
wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, wi-
ceminister infrastruktury Marcin Hora-
ła, wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel 
Sęk, wiceminister edukacji i nauki Dariusz 
Piontkowski, wiceminister rodziny i poli-
tyki społecznej Stanisław Szwed oraz peł-
nomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za 
Granicą Jan Dziedziczak.

Opiekunem województwa podlaskie-
go został wicepremier i minister akty-
wów państwowych Jacek Sasin, natomiast 
pełnomocnikami w okręgach poseł Ka-
zimierz Gwiazdowski, senator Jacek Bo-
gucki oraz marszałek województwa podla-
skiego Artur Kosicki. Poseł Gwiazdowski 
odpowiadał będzie za okręg obejmujący 
powiaty z północy i zachodu wojewódz-
twa, senator Bogucki za powiaty z połu-
dnia województwa, zaś marszałek Kosicki 
za okręg białostocko-sokólski. 

Jacek Sasin opiekunem podlaskiego, Kazimierz Gwiazdowski,  
Artur Kosicki i Jacek Bogucki pełnomocnikami w okręgach
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- Zawsze myślałam, że po-
licja to dobry pomysł i jestem 
mega szczęśliwa z mego wy-
boru - mówiła młoda funk-
cjonariuszka, która najczęściej 
w pracy styka się z kradzieża-
mi, jazdą pod wpływem alko-
holu czy bójkami. - Zawsze 
chciałem służyć w mundurze. 
To sprawa rodzinna, bo siostra 
też jest w policji. Praca czasa-
mi jest ciężka, ale interesująca 
- dodał jej kolega.

Komenda Miejska Policji 
w Łomży to 228 policjantów 
(w tym 50 kobiet), których 

pracę wspiera 66 pracowni-
ków cywilnych. Z gratulacjami 
i życzeniami dla ich pospieszy-
li obok wicemarszałka Marka 
Olbrysia, m. in. łomżyński bi-
skup pomocniczy Ta-
deusz Bronakowski, 
radny sejmiku Piotr 
Modzelewski, staro-
sta Lech Marek Sza-
błowski, zastępca prezydenta 
miasta Andrzej Stypułkowski, 
samorządowcy, przedstawicie-
le instytucji współpracujących 
blisko z policją, służb mundu-
rowych, harcerzy.          
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W Radziłowie wicepremier Jacek Sa-
sin wziął udział w "Bitwie regionów", 
czyli grajewskiej odsłonie konkursu 
kulinarnego dla kół gospodyń wiej-
skich. Honory gospodarzy pełnili 
wspólnie wójt Radziłowa Krzysztof 
Milewski i starosta grajewski Walde-
mar Remfeld. Samorząd wojewódz-
twa reprezentowali wicemarszałek 
Marek Olbryś oraz radne sejmiku 
Wanda Mieczkowska i Jadwiga Za-
bielska, która była także współorga-
nizatorem wydarzenia jako dyrektor 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa w Białymstoku.

Wicepremier, minister akty-
wów państwowych Jacek Sasin 
mieszkańcom  Radziłowa i po-
wiatu grajewskiego przekazał ob-
szerne refleksje dotyczące ak-
tualnych wydarzeń i głównych 
założeń polityki rządu. Wska-
zując na obecność Michała Wi-
śniewskiego, wiceministra obro-
ny narodowej (pochodzącego 
z Augustowa) mówił o kwestiach 
bezpieczeństwa.            

- Widzimy, jakie są tenden-
cje polityczne za naszą wschod-
nią granicą. To, co się tam dzieje 
oznacza, że musimy być czujni. 
Zdecydowaliśmy się na wzmac-
nianie naszego potencjału mili-
tarnego. Na wypadek nieszczę-
ścia nie ma już planu obrony 
Polski na linii Wisły. Naszym ce-
lem jest obrona każdego kawałka 
polskiej ziemi, aby nie stanęła na 
nim stopa najeźdźcy - podkreślał. 

Wiele uwagi wicepremier po-
święcił też strategicznemu zało-
żeniu  równomiernego rozwoju 
Polski.

- Dbałość o to realizujemy od 
siedmiu lat. Niezależnie od miej-
sca zamieszkania Polacy są oby-
watelami tej samej kategorii, mają 
takie same prawa do realizowania 
swoich aspiracji i marzeń, muszą 
wiedzieć, że państwo o nich dba. 
Podlaskie z racji historycznych 
uwarunkowań znajduje się wśród 

najbiedniejszych regionów kra-
ju ze wskaźnikiem zamożności 
na poziomie 56 procent średniej 
Unii Europejskiej. Staramy się 
to nadrabiać i nie tylko mówimy 
i zapowiadany, ale robimy. Bu-
dujemy zamożność Polski przez 
zamożność regionów. Tylko 
w ostatnim okresie do wojewódz-
twa podlaskiego trafiło z rządo-
wych programów - np. inwestycji 
strategicznych czy budowy dróg - 
4,5 miliarda złotych a dodatkowo 
jeszcze 2,5 miliarda wsparcia dla 
małych i średnich firm, które bo-
leśnie odczuły skutki pandemii. 
To realny wymiar polityki zrów-
noważonego rozwoju - przekony-
wał wicepremier Jacek Sasin.

Jego zdaniem, wsparcie dla 
"Polski małych ojczyzn" ma jesz-
cze inny wymiar.

- Jestem dumny, że realnie 
wspieramy lokalną aktywność 
społeczną. To koła gospodyń 
wiejskich, ochotnicze straże po-
żarne, zaczynamy też program 

kierowany do ludowych zespo-
łów sportowych. Ta aktywność 
to kwintesencja polskości, przy-
wiązania do tradycji manifestu-
jącego się chociażby w kuchni. 
Mamy prawo być dumni z naszej 
odrębności narodowej, zacho-
wać tożsamość, nie rozpłynąć się 
wśród innych narodów.. - pod-
kreślał Jacek Sasin.

W konkursie w Radziłowie 
wzięło udział 11 kół gospodyń 
wiejskich (KGW). Wicepremier 
Jacek Sasin w towarzystwie m. 
in. posła Kazimierza Gwiazdow-
skiego, wiceministra Michała 
Wiśniewskiego, wicemarszałka 
Marka Olbrysia czy wojewody 
Bohdana Paszkowskiego odwie-
dził każde ze stoisk delektując 
się niezwykłymi smakami, m. in. 
golonki, karkówki, babki ziem-
niaczanej, faszerowanej giczy 
wieprzowej, "nutelki chłopskiej", 
faszerowanego szczupaka, knedli 
ze śliwką, jagodzianek, lemoniad 
i wielu innych specjałów 

- Dziękuję za te smaki, któ-
rym nie mogłem się oprzeć, ale 
najważniejsi są ci, którzy te potra-
wy przygotowują. Jesteście wspa-
niałą wizytówką lokalnej Polski 
także ze względu na umiejętność 
wspólnego działania, przechowa-
nia dobrych  tradycji - mówił Ja-
cek Sasin. 

Wicemarszałek Olbryś także 
szukał wśród produktów przy-
gotowanych przez KGW przede 
wszystkim tradycji.  

- Zawsze lubiłem wszelkie-
go rodzaju potrawy z ziemniaka. 
Ważne że to własne wyroby, eko-
logiczne i tradycyjne. A przy oka-
zji rozmawiamy z udziałem przed-
stawicieli rządu o możliwościach 
aplikowania do programów rzą-
dowych, aby dofinansować za-
mierzenia gmin i powiatów, np. 
w zakresie, wyposażania świe-
tlic wiejskich czy infrastruktury 
oświatowej, turystycznej i rekre-
acyjnej - powiedział wicemarsza-
łek Marek Olbryś.

"Bitwa" toczyła się przede 
wszystkim na stoiskach KGW, ale 
kolorowo i muzycznie było także 
na scenie. Pod sceną oko przycią-
gały kukły Jana i Ziabeli (Izabeli), 
czyli tradycyjnych bohaterów ra-
dziłowskich zapustów.   

- To, można powiedzieć, na-
sza wizytówka i staramy się tę tra-
dycję mocno kultywować  - wyja-
śnił wójt Krzysztof Milewski.   

Jak poinformowała dyrek-
tor Jadwiga Zabielska, był to już 
dziesiąty w województwie Piknik 
z produktem polskim, czyli po-
wiatowe eliminacje konkursu ku-
linarnego kół gospodyń. Najlep-
sze z ponad 100, jakie się zgłosiły,  
wejdą do finału wojewódzkiego, 
a podlaski mistrz będzie starto-
wał w rywalizacji ogólnopolskiej.

Konkursowa komisja pracu-
jąca w Radziłowie ogłosiła na 
koniec wyniki, a we wręczaniu 
nagród wziął udział wicepre-
mier Jacek Sasin. Wygrała eki-
pa z Pieńczykowa, która uwagę 
zwracała kowbojskim klimatem 
strojów i stoiska, ale przygoto-
wała bardzo tradycyjnie polską 
i podlaską babkę ziemniaczaną.  

Wyniki:
I miejsce - KGW Pieńczyko-

wo za babkę ziemniaczaną,
II miejsce - KGW Rzędzian-

ki Wąsosz za staropolską golonkę 
Rzędziana, 

III miejsce - KGW Toczyło-
wo za kaczkę pieczoną. 

Żadne z kół nie wyjechało 
z Radziłowa z pustymi rękami, 
bo swoje nagrody i czeki przygo-
towali też burmistrzowie i wójto-
wie. 

Gośćmi konkursu w Radziło-
wie byli m. in. także  wicemini-
ster rolnictwa Lech Antoni Koła-
kowski, przedstawiciele ARiMR 
i innych instytucji związanych 
z rolnictwem, służb munduro-
wych, instytucji i organizacji.         

W Radziłowie o Polsce i smakach Podlasia

Policyjne święto w Łomży 

Relacja w Telewizji Narew  
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Trwające ponad tydzień święto muzy-
ki, podczas którego zaprezentowany 
został swoisty kalejdoskop form mu-
zycznych, zakończyło się Wielką Galą 
w Pałacu. A mowa o XXIX już Między-
narodowym Festiwalu Muzyczne Dni 
Drozdowo -Łomża. W Muzeum Przy-
rody - Dworze Lutosławskich w Droz-
dowie przed licznie zgromadzonymi 
słuchaczami wystąpił Jacek Szymań-
ski oraz jego goście. W programie 
koncertu znalazły się przeboje opero-
we, operetkowe a także musicalowe 
i wywodzące się z muzyki popularnej. 

Finałowa gala Festiwalu z wi-
dzami wśród zieleni dworskiego 
ogrodu to już tradycja. Było po-
godnie, ale chłodno, co odczuli 
niektórzy z wykonawców.       

- To, co w naszej pracy stano-
wi największą  niewiadomą, czy-
li publiczność, była znakomita. 
Nie dość, że była bardzo dobra 
frekwencja, to jeszcze widzowie 
reagowali w sposób świadczą-
cy o dużym wyrobieniu. Artyści 
byli witani i podejmowani w spo-
sób niezwykły. Nasłuchałem się 
od wykonawców przez te dni 
jak wspaniali ludzie tu mieszka-
ją, jak są pomocni, sympatyczni,  
życzliwi. Zauważyłem też zjawi-
sko zauroczenia: debiutanci mó-
wią, że Łomża i nasze okolice są 
piękne, ci, którzy tu powrócili po 
przerwie – że coraz piękniejsze  
- mówił z uśmiechem Jacek Szy-
mański, który prowadził finałową 
galę.

Jak podkreśla Marek Olbryś, 
wicemarszałek województwa 
podlaskiego, partnera wydarze-
nia, Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczne Dni Drozdowo-Łom-
ża choć ma już 29 lat, zawsze 
zaskakuje łączeniem tradycji 
z nowoczesnością, ciekawymi 
formami prezentowania muzy-
ki, repertuarem, osobowościami 
i talentem wykonawców. 

- Także na finałowej gali by-
liśmy świadkami niezwykłego 
kontaktu z muzyką i wykonawca-

mi z całego świata. Z satysfakcją 
samorząd województwa bierze 
udział  w organizacji między-
narodowego wydarzenia, które 
daje nam w regionie smak wiel-
kiej kultury światowych scen mu-
zycznych. To muzyka ze znakiem 
wysokiej jakości. Za rok jubileusz 
30-lecia i myślę, że pozostaniemy 
z organizatorami, bo to znakomi-
ta wizytówka województwa - po-
wiedział wicemarszałek Marek 
Olbryś, który wraz z marszałkiem 
Arturem Kosickim był honoro-
wym patronem Festiwalu, a urząd 
marszałkowski wsparł też  finan-
sowo organizację wydarzenia.

Tegoroczną edycję Festiwa-
lu organizowanego jak zwykle 
przez Regionalny Ośrodek Kul-
tury (ROK) w Łomży, instytucję 
powiatu łomżyńskiego, tworzyło 
18 koncertów z udziałem 25 wy-
konawców. Występowali w ko-
ściołach Łomży, Łap. Szczepan-
kowa, Drozdowa, Jedwabnego, 
Dąbrówki Kościelnej, Stawisk, 
a ponadto w siedzibie Filhar-
monii Kameralnej, Hali Kultu-
ry, auli Akademii Nauk Stoso-
wanych, Centrum Katolickim, 

Domu Senior+ w Łomży oraz 
Muzeum Przyrody – Dworze Lu-
tosławskich w Drozdowie. Roz-
brzmiewała muzyka organowa, 
operowa, musicalowa, religijna, 
narodowa z różnych stron świa-
ta. Widzów nikt nie liczył, ale nie 
brakowało ich na żadnym kon-
cercie.      

- Nie było, na szczęście, pro-
blemów pogodowych czy lo-
gistycznych. Bardzo dziękuję 
wszystkim przyjaciołom, którzy 
pomogli nam Muzyczne Dni po 
pandemicznej przerwie zorgani-
zować, a pracownikom naszych 
instytucji za codzienną pracę, 
aby wszystko się udało – powie-
dział Jarosław Cholewicki, dyrek-
tor ROK.

Festiwal ewoluował przez te 
wszystkie lata. Od początku jest 
na nim obecny Dariusz Wójcik, 
bas, twórca i organizator wyda-
rzeń muzycznych. 

- Przy pierwszej edycji, razem 
z Jackiem Szymańskim, nosili-
śmy stoły i krzesła, a wykonawca-
mi byli po prostu nasi przyjaciele 
i koledzy ze sceny. Od dziesiąte-
go festiwalu pojawiły się hono-
raria, ale to nadal jest bardziej 
kwestia naszych przyjaźni i oso-
bistych kontaktów. Choć coraz 
większa jest rola zauroczenia 
tymi cudownymi miejscami i słu-
chaczami. Artyści przyjeżdżają tu 
z rodzinami, aby miło spędzić kil-
ka wakacyjnych dni – opowiadał 
Dariusz Wójcik. 

Wiele lat „festiwalowego sta-
żu” ma także Rafał Songan.      

- Zawsze przyjeżdżam z rado-
ści. a wyjeżdżam z żalem. Festi-
wal ma  niepowtarzalny klimat, 
publiczność jest znakomicie wy-
edukowana. To słychać, że nie 
reaguje przypadkowo. W mniej-
szych ośrodkach jest niemniej-
sze zapotrzebowanie na muzykę 
z wysokiej półki niż w metropo-

liach – powiedział Rafał Songan, 
baryton.

Debiutantką na Festiwalu 
była natomiast Beatriz Blanco. 
Pochodząca z Wenezueli sopra-
nistka od 40 lat mieszka w Polsce. 
Choć całkowicie klimatu rodzin-
nego kraju nie zapomniała, bo na 
finałowej gali przy 15 stopniach, 
bardzo zmarzła.   

- Jestem pierwszy raz, ale czu-
ję się cudownie. Bardzo ciekawe 
spotkania z kolegami ze środowi-
ska muzycznego. Jacek Szymań-
ski wie, że tworzę też swoją mu-
zykę i zaproponował mi recital 
oparty o nastroje i rytmy mojego 
kraju. Z radością się zgodziłam 
pod jednym warunkiem, że bę-
dzie to 5 lipca, w święto narodo-
we Wenezueli. Chętnie tu jeszcze 
wrócę – stwierdziła Beatriz Blan-
co.

Ceremonialnego zakończenia 
festiwalu dokonuje zawsze staro-
sta łomżyński. Tym razem Lecha 
Marka Szabłowskiego zastąpi-
ła w tej roli  wicestarosta Maria 
Dziekońska.   

- Muzyka jest najbardziej 
uniwersalnym językiem świata. 

Znowu przez festiwalowe dni 
czuliśmy ogień i wzruszenia, 
czego od muzyki oczekiwał  Lu-
dwig van Beethoven – mówiła 
Maria Dziekońska. Przekazała 
podziękowania z udział w reali-
zacji festiwalu w postaci słoików 
miodu m. in. dla wicemarszałka 
Marka Olbrysia, Jacka Szymań-
skiego i Jarosława Cholewickie-
go oraz zaprosiła na jubileuszo-
wą XXX edycję Muzycznych 
Dni w przyszłym roku.

Jak zapowiedział Jarosław 
Cholewicki, już od poniedział-
ku 11 lipca, rozpoczęli z Jackiem 
Szymańskim planowanie kolejnej 
edycji. Dariusz Wójcik marzyłby 
o jakimś specjalnym wydarzeniu 
z tej okazji, np. spektaklu opero-
wym z pełną orkiestrą.    

W finałową galę XXIX Mię-
dzynarodowego Festiwalu Mu-
zyczne Dni Drozdowo - Łomża 
obserwowali m. in. poseł Stefan 
Krajewski i radny sejmiku Jacek 
Piorunek. W jej trakcie odbyła 
się zbiórka funduszy na leczenie 
chorego Filipka z Łomży, który 
musi przejść niezwykle kosztow-
ną kurację genetyczną.     

Muzyka świata w nadnarwiańskim dworze

Relacja 
w Telewizji Narew 

i na www.narew.info
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Kawalerka na 7 metrach kwadrato-
wych: kuchnia, łazienka, sypialnia 
i miejsce do pracy. Mieszkanie na kół-
kach, dzięki któremu można odwie-
dzić wszystkie kraje w Europie. Czy to 
możliwe? Kasia i Łukasz od czterech 
lat żyją bez stałego adresu i udowad-
niają, że można podróżować z wła-
snym domem. Zainspirowali niezli-
czoną liczbę przeróbek dostawczaków 
na kawalerki i zbudowali społeczność 
vanlifersów w Polsce. Przez cały li-
piec krążą po Polsce i zatrzymują się 
w różnych miastach by móc spotkać 
się z osobami ciekawymi ich życia, ży-
cia ideą podróży. Na zaproszenie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Łomży 
w środowe lipcowe późne popołudnie 
odwiedzili także Łomżę. W Hali Kul-
tury opowiadali o życiu w kamperze, 
podróżach oraz budowie vana, do któ-
rego zajrzeliśmy także my...

Marlena Siok: - Jak to się stało, że po-
stanowiliście zostawić życie, które do 
tej pory wiedliście, zbudować dom na 
kółkach i ruszyć w podróż… 

Łukasz: - Wszystko zaczęło 
się niecałe 5 lat temu, jak oglą-
dałem filmik na Youtube ekipy 
Busem przez Świat, pary, która 
podróżuje już 10 lat, takim ko-
lorowym busem, wtedy akurat 
byli na Alasce. Przyglądając się 
relacji z ich wyprawy zakochałem 
się w tej wolności. To było niesa-
mowite, że codziennie zmienia-
ją miejsce pobytu, że codzien-
nie obcują z zapierającymi dech 
w piersiach widokami. Był tylko 
jeden mankament… Oni spali 
w namiocie, mi nie do końca to 
pasowało. Ja jestem raczej z tych 
osób, które wolą spać w hotelu 
niż w namiocie. I całkiem przy-
padkiem Youtube podpowiedział 
mi filmiki o amerykańskich Van-
lifersach, ludziach, którzy żyją 
w pojazdach typu van. I wtedy 
właśnie po raz pierwszy zetkną-
łem się z tym terminem. Stwier-
dziłem, że to coś właśnie dla 
mnie, posiadanie takiego domu 
na kółkach, może nie koniecznie 
takiego gotowego kampera, ale 
przerobionego busa. Jeden, dru-
gi, trzeci filmik i już byłem sprze-
dany. Zawołałem moją żonę do 
biura, gdyż wtedy pracowałem 
zdalnie z domu, i powiedziałem: 
,,Kasia, a może sprzedalibyśmy 
wszystko i tak jak ci ludzie zaczęli 
podróżować?’’ Kasia spojrzała na 
mnie z politowaniem i odpowie-
działa: ,,Ja już kilka lat temu ci to 
proponowałam, ale jeszcze wtedy 
nie byłeś gotowy”. Dwa tygodnie 
później złożyliśmy wypowiedze-
nie z wynajmowanego domu, 

pracy i tak właśnie rozpoczęła się 
nasza przygoda… 

Kasia: - Dla mnie ta decyzja 
nie była trudna. To był akurat mo-
ment, w którym wiedzieliśmy już, 
że w Anglii dłużej nie zostanie-
my. Gdziekolwiek nie pojechali-
śmy na wakacje zastanawialiśmy 
się czy może właśnie to będzie 
to miejsce, w którym zostanie-
my. Braliśmy pod uwagę Portuga-
lię, Maltę, Chorwację. Właściwie 
gdzie nie pojechaliśmy, to chcieli-
śmy się tam przeprowadzać, więc 
kiedy narodził się ten pomysł na 
Vanlife, to ja miałam poczucie, że 
to jest doskonały moment, żeby 
sprawdzić wszystkie  kraje euro-
pejskie, w których w przyszłości 
będziemy mogli zbudować dom. 
Ponadto ja kocham podróże. Za-
wsze byłam  włóczykijem, dlate-
go mnie ten pomysł zelektryzo-
wał. Wiedziałam po prostu, że to 
jest to! 
M. S: - Jak zatem wyglądało tworzenie 
kawalerki na bazie dostawczaka? 

Łukasz: - Na pewno dużo 
dłużej niż na filmikach, które 
oglądałem w necie. Wydawa-
ło mi się, że w 15 minut, bo tyle 
trwa taki filmik, zbuduję kampe-
ra. Okazało się, że to wcale nie 
jest takie proste, zwłaszcza, że nie 
miałem kompletnie żadnego do-
świadczenia. Ale udało się, dzię-
ki podpowiedziom w 3 miesiące 
zbudowałem pierwszego kampe-
ra. W zasadzie wybudowałem go 
w 80 procentach, pozostałe 20 to 
praca Kasi i mojego brata. Uda-
ło się to taką metodą chałupni-
czą, po kosztach, ponieważ części 
były bardzo drogie i starałem się 
szukać zamienników, żeby zrobić 
to jak najtaniej. 
M. S: - Rzeczywiście da się żyć na 7 me-
trach kwadratowych? 

Łukasz: - Jasne! Nam się 
wydawało, że ta podróż będzie 

trwała rok, a ona trwa już 4 lata 
i zaczyna się kolejny. Wcale to nie 
jest takie niewygodne, jakby się 
mogło wydawać, bo gdy potrze-
bujemy przestrzeni, to wystarczy, 
że otworzymy drzwi i mamy pięk-
ny ogród, mamy balony w Kapa-
docji czy ocean w Hiszpanii. A to 
jest niesamowita wolność. 
M. S: - Te 4 lata w podróży to ile od-
wiedzonych krajów? 

Kasia: - Odwiedziliśmy 36 
krajów w Europie. Praktycznie 
wszystkie kraje Unii Europej-
skiej, nie licząc Irlandii, która jest 
wyspą i tam nie udało nam się 
przedostać. Natomiast z takich 
bardziej egzotycznych to Turcja. 
Sprawiła, że nabraliśmy ochoty 
na dalsze wyprawy, i być może 
w przyszłości uda nam się prze-
prawić na inny kontynent. 
M. S: - Czyli nie zamierzacie rezygno-
wać z życia na kółkach? 

Kasia: - Pojawiło się ma-
rzenie, bo tak jak wspominałam, 
szukaliśmy miejsca, w którym 
mógłby być nasz dom, żeby mieć 
ten kawałek ziemi. I utwierdzili-
śmy się w przekonaniu, że miej-
scem tym jest Portugalia. Marzy 
nam się znalezienie kawałka zie-
mi, na której moglibyśmy parko-
wać kampera na zimę, spędzać 
tam ten okres, a później dalej wy-
ruszać w świat i ponownie wra-
cać i przywozić pamiątki. 
M. S: - Przez cały lipiec krążycie po 
Polsce i zatrzymujecie się w różnych 
miastach by móc spotkać się z oso-
bami ciekawymi waszego życia, życia 
ideą podróży, ale także promocją Wa-
szych książek ,,Wielkim Wozem” oraz 
,,Drogą”…

Łukasz: - Tak, wcześniej 
nie mieliśmy okazji spotkać się 
z naszymi widzami. Mamy ich 
rozsianych po całej Polsce, ale 
pandemia uniemożliwiła nam 
zorganizowanie spotkania w  

większej grupie. I to jest właśnie 
pierwsze lato, podczas którego 
możemy spotkać się w normal-
nych warunkach,  porozmawiać, 
pokazać kampera, zrobić sobie 
wspólne zdjęcie… My jesteśmy 
też takimi „misjonarzami” van-
lifu. My zarażamy ludzi tą ideą. 
Pokazujemy, że można, że nie 
trzeba się bać, że nie trzeba być 
bogatym, żeby mieć swojego 
kampera. Wystarczy odrobina 
chęci, trochę oszczędności i da 
się to zrobić. My jesteśmy żywym 
przykładem, że jeśli się chce ten 
sposób podróżowania odkrywać, 
to naprawdę jest to możliwe. Te 
spotkania właśnie temu służą, ale 
jesteśmy tu także po to by opo-
wiedzieć o najnowszej książce 
Kasi - ,,Drodze”.  

Kasia: - W tej książce zo-
stały zawarte przemyślenia, któ-
re pojawiały się właśnie w trak-
cie naszej drogi. Jest to już druga 
nasza książka. Pierwsza ,,Wiel-
ki Wóz” opowiada o pierwszym 
roku naszej podróży. Od pomy-
słu, poprzez budowę pierwsze-
go kampera, aż do dotarcia do 
Portugalii i pierwszej zimy tam 
spędzonej. Znaleźć tam można 
szczegółowy opis tego, co widzie-
liśmy, jak dojrzewaliśmy w trak-
cie tego czasu jako vanlifersi, jak 
on nas zmienił. W książce tej jest 
także opis naszej drogi przez Pol-
skę, pierwszego lata spędzonego 
tu w kamperze, ale także poja-
wiają się Bałkany, Serbia, Alba-
nia, odkrywanie krajów, których 
wcześniej się baliśmy. W związ-
ku z tym dużo w tej książce jest 
właśnie o lęku, niepewności, ale 
także przemyśleń o tych krajach 
i ludziach, których spotykaliśmy 
na drodze.  
M.S: - A, która z podróży była dla Was 
szczególna? 

Łukasz: - Dla mnie taką wy-
prawą, która do tej pory zapadła 
mi niezwykle w pamięć, była po-
dróż do Turcji, której się najbar-
dziej bałem. Wydawało mi się, że 
jest to bardzo niebezpieczny kraj. 
Nie dość, że znajduje się poza 
granicami Unii Europejskiej, to 
jest tam zupełnie inna kultura, 
religia. Bardzo się bałem, że coś 
może nam się stać. Na miejscu 
doświadczyłem czegoś zupeł-
nie innego. To było takie pisanie 
mapy na nowo przez nas. Wszyst-
kie stereotypy, które słyszeliśmy, 
powielane przez wiele osób oka-
zały się nieprawdą. W Turcji było 
po prostu wspaniale. Nie dość, że 
pięknie, tanio, to do tego ludzie 
są bardzo życzliwi. Czuliśmy się 

tam naprawdę bezpieczni, a do 
tego zaopiekowani i  zatroszczeni 
przez miejscową ludność. Dlate-
go Turcja jest u mnie numerem 1. 

Kasia: - Dla mnie też taką 
podróżą życia do tej pory była 
Turcja. Pamiętam ten pierw-
szy moment, kiedy dotarliśmy 
na miejsce, a już 3 lata byliśmy 
w podróży… Poczułam wtedy, że 
dzieje się magia nowego zupełnie 
miejsca. Tam jest zupełnie inna 
waluta, język, więc pierwszy raz 
od dawna na nowo musieliśmy 
przystosowywać się do nowego 
miejsca. Odkrywanie nowych 
miejsc w ogóle ma taką właści-
wość, że mocno osadza nas w „tu 
i teraz”, w słynnej teraźniejszości. 
W związku z tym dla mnie był 
to bardzo intensywny i bogaty 
okres, który bardzo mnie pobu-
dził, dodał mi mnóstwo energii. 
Obudził też we mnie fascynację, 
że odkrywam, że dużo się dzie-
je. Numerem dwa natomiast dla 
mnie jest Norwegia, która zau-
roczyła mnie widokami, niesa-
mowitym krajobrazem, ale nie 
tylko. W Norwegii obowiązuje 
prawo – Allemannsretten, mó-
wiące o tym, że ziemia należy 
do wszystkich, i każdy człowiek 
ma swobodny dostęp do natu-
ry. Ludzie mogą z niej korzystać 
bez granic, łowić ryby, zatrzymy-
wać się na dziko, ale mają na so-
bie obowiązek dbania o nią. I na-
prawdę to działa. Jest tam bardzo 
czysto, nie ma żadnych zniszczeń, 
po prostu widać, że ludzie ota-
czają tę naturę olbrzymim sza-
cunkiem i opieką. To jest coś co 
mnie zafascynowało, coś co bar-
dzo podziwiam i implementuję 
w swoim życiu. A krajobrazowo 
moim zdaniem Norwegia nie ma 
sobie równych. 
M.S: - A zatem jakie kolejny plany?

Łukasz: - Prawdopodobnie 
zmienimy kontynent. Europę 
całą już przejechaliśmy, zarówno 
wzdłuż, jak i wszerz, więc czeka 
nas nowa przygoda na nowym 
kontynencie, ale jeszcze nie wie-
my na którym. Nie możemy się 
zdecydować. Obserwujemy też 
co dzieje się na świecie, bo cza-
sy są niepewne. Sami nie wiemy 
czy to będzie Ameryka, i któ-
ra Ameryka, czy to będzie Afry-
ka, a może Australia. Dlatego nic 
nie obiecujemy… Życie w Vanie 
w ogóle nauczyło nas nie plano-
wać za wiele do przodu, bo wiele 
rzeczy się zmienia, a szczególnie 
uświadomiła nam to pandemia 
i wojna. Ale także pogoda nie-
jednokrotnie przegania nas z jed-
nego miejsca na drugie. Dlatego 
podchodzimy do tego w ten spo-
sób, że nie mamy zbyt szczegó-
łowych i dalekich planów, mamy 
po prostu marzenia…. 

Rozmowa do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info.

Vanlifersi, Kasia i Łukasz  
na spotkaniu autorskim w Łomży
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To nie będzie 
szpital,  

to będzie dom
Pierwszy w Łomży Zakład Opiekuńczo 
- Lecznicy może zacząć przyjmowanie 
pacjentów. Placówka podpisała umo-
wę z Narodowym Funduszem Zdrowia 
na finansowanie do końca tego roku 
łącznie 18 łóżek, w tym 4 dla osób wy-
magających mechanicznego wentylo-
wania. W inauguracyjnym spotkaniu 
5 lipca udział wzięli m. in. wicemar-
szałek Marek Olbryś i członek zarządu 
województwa Marek Malinowski.    

Nowa placówka jest częścią 
Wojewódzkiego Ośrodka Pro-
filaktyki i Terapii Uzależnień 

(WOPiTU). Ta prowadzona 
przez województwo podlaskie 
jednostka ponad rok temu wpro-
wadziła się do gruntownie odre-
montowanego budynku daw-
nego szpitala zakaźnego przy ul. 
Skłodowskiej-Curie. Całe pię-
tro, kosztem 4,8 miliona złotych, 
w większości z budżetu woje-
wództwa,  przygotowane zostało 
na potrzeby Zakładu Opiekuń-
czo - Leczniczego, ale dopiero te-
raz możliwe stało się podpisanie 
umowy z NFZ, choć jeszcze nie 
na wszystkie 30 miejsc.     

- Będziemy rozmawiać, aby to 
finansowanie było na 100 procent 
możliwości. Ten piękny obiekt po-
wstał - mówiąc z niewielką tylko 
przesadą - z gruzów i popiołów. Za 

dużo pieniędzy na to przeznaczy-
liśmy, aby nie wykorzystać całego 
potencjału tego miejsca. Dobra 
wiadomość jest taka, że zaczyna 
działać, jest dobrze wyposażony, 
na piękne pomieszczenia, pełen 
empatii personel i wierzę, że moż-
liwe będzie stworzenie tu atmos-
fery jak w domu - powiedział wi-
cemarszałek Marek Olbryś.  

O szczegółach dotyczących 
pracy ZOL opowiedziała uczest-
nikom uroczystości Renata Szy-
mańska, dyrektor WOPiTU. 

- Nasza placówka przeznaczo-
na jest dla osób, które zakończy-
ły już etapy leczenia szpitalnego, 
ale nie są na tyle samodzielne, 
aby funkcjonować bez pomocy 
bądź są w takiej sytuacji życiowej 

i rodzinnej, że nie będą mogły li-
czyć na odpowiednią troskę. Pa-
cjenci będą objęci fachową opie-
ką interdyscyplinarną ze strony 
lekarzy różnych specjalności, 
pielęgniarek, rehabilitantów, lo-
gopedów, psychologów...  Mamy 
już zapisane osoby, jest też kolej-
ka rezerwowa - mówiła dyrektor 
Renata Szymańska 

W ocenie Marka Malinow-
skiego z zarządu województwa, 
potrzeby związane z opieką nad 
osobami w podeszłym wieku, są 
coraz większe.   

- Bardzo wiele z tych osób 
wymaga takiej opieki, z którą 
rodziny nie zawsze potrafią so-
bie poradzić. Stąd wielka potrze-
ba tworzenia nowych placówek 

w województwie. Miałem nie-
dawno spotkanie z przedstawi-
cielami Rady Seniorów. Znacz-
ną część rozmowy poświęciliśmy 
właśnie temu, wpływa też wiele 
pisemnych wniosków - poinfor-
mował Marek Malinowski.

Z wagi problemu zdaje sobie 
sprawę NFZ.    

- Od kilku lat staramy się 
zwiększać finansowanie i rozsze-
rzać sieć placówek. Z tym w Łom-
ży jest obecnie w województwie 
17 zakładów opiekuńczo - lecz-
niczych. W poprzednim roku wy-
daliśmy na  wszystkie świadcze-
nia   pielęgnacyjno - opiekuńcze 
przeszło 40 milionów złotych. 
Będziemy monitorować realizację 
świadczeń przez ZOL w Łomży 
i obłożenie, ale jestem dobrej my-
śli, że uda się powiększyć kontrakt 
do tych 30 łóżek - powiedział  Ma-
ciej Bogdan Olesiński, dyrektor 
oddziału NFZ w Białymstoku.

Wojewoda Bohdan Paszkow-
ski wskazał, że istnieje zjawi-
sko starzenia się społeczeństwa, 
a w dodatku dochodzi do zmian 
strukturalnych w życiu rodzin-
nym.

- I może takie placówki po-
winny powstawać w każdym po-
wiecie, a może nawet gminie - 
stwierdził.

Goście dyrektor Renaty Szy-
mańskiej, wśród  których byli 
także łomżyńscy samorządowcy, 
zwiedzili lśniące nowością po-
mieszczenia ZOL-u i rozmawiali 
z pracownikami.    

- Wszyscy powinni pamię-
tać, że nie jest to szpitalny od-
dział intensywnej terapii. To ma 
przypominać dom, to ma być 
dom - powiedziała doktor Anna 
Adamczyk-Przychodzeń, lekarz 
anestezjolog i chorób wewnętrz-
nych, a jej słowa uczestnicy uro-
czystości uznali za motto nowej 
placówki.    

Grupa Ratownicza Nadzieja pojawia się zawsze tam, gdzie potrzebna jest 
pomoc. Tym razem 3 ratowników jednostki wraz z wolontariuszami Fundacji 
"Niezapomniani" znaleźli się na Ukrainie. 

Grupa Ratownicza Nadzieja już po raz kolejny dotarła na Ukrainę. 
Niosą pomoc każdemu i pojawiają się gdzie tylko mogą. Tym razem, 
jak przekazał nam Jakub Zimnoch, całość akcji została przeprowadzo-
na z Fundacją "Niezapomniani".

- Ze strony jednostki przekazaliśmy leki, materiały opatrunkowe 
oraz środki medyczne. Poza tym dostarczyliśmy quada wraz z przy-
czepą, które zostały sfinansowane przez amerykańską fundację "Help 
Ukraine With Us". Wszystkie środki zostały przekazane Państwowej 
Straży Granicznej Ukrainy skąd zostaną rozdysponowane w inne 
miejsca.

To już kolejna wyprawa Grupy Ratowniczej na Ukrainę. Życzymy 
bezpiecznego powrotu!

Grupa Ratownicza Nadzieja i Fundacja 
„Niezapomniani” z misją na Ukrainie

Od lewej Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego, Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, Marek Malinowski, członek zarządu województwa 
podlaskiego, Maciej Bogdan Olesiński, dyrektor oddziału NFZ w Białymstoku, Dominik Maślak, dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP i Renata Szymańska,  
dyrektor WOPiTU w Łomży
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„Drzewo migdałowe” 
– Michelle Cohen Corasanti

Opowieść o rodzinie, miłości 
i przyjaźni, której tłem jest konflikt 
od pół wieku wyniszczający krainę 
drzew migdałowych. Powieść przeno-
si nas do opanowanej wojną Palesty-
ny. W tych okrutnych czasach muszą 
odnaleźć się dorośli i dzieci. Poznaje-
my chłopca o imieniu Ahmad. Dora-
sta on w rzeczywistości przepełnionej 
strachem przed tym, co przyniesie 
niepewne jutro. Musi zmierzyć się 
z wieloma nieszczęściami, które spa-
dają na jego rodzinę. Nadzieją na po-
prawę sytuacji jest niezwykły umysł 
chłopca, potrafiący rozwikłać wiele 
trudnych spraw.

Młody Palestyńczyk – Ahmad 
– żyje ze świado-
mością, że nie jest 
w stanie wygrać 
z logiką okrut-
nej wojny. Dora-
sta w środowisku 
p r zes i ą k n i ę t y m 
strachem przed 
utratą domu, pra-
cy albo życia. Naj-
gorsza jest jednak 
obawa o bliskich. 
Nie wiadomo, co 
przyniesie jutro. 
W dwunaste uro-
dziny Ahmad sta-
je twarzą w twarz 
z najgorszymi 
widmami. Sio-
stra traci życie, 

ojciec z jego winy trafia do więzie-
nia, izraelskie wojsko konfiskuje dom, 
a ukochany brat pała żądzą zemsty, 
która może go doprowadzić tylko do 
zguby. Ahmad musi się zaopiekować 
skrzywdzoną rodziną i odnaleźć lep-
szą przyszłość dla siebie. Obdarowa-
ny cudownym umysłem, zdolnym 
przełamać wszelkie matematyczne 
granice, chce dać nadzieję sobie, swo-
im bliskim i udręczonej ojczyźnie.

Konflikt palestyńsko-izraelski 
przedstawiony z punktu widzenia 
młodego Araba, który musi stać się 
z dnia na dzień zupełnie dorosły- 
utrzymać rodzinę, podejmować de-
cyzje, jakich nigdy nie powinno po-
dejmować dziecko i widzieć obrazki, 
których nie powinni widzieć nawet 
dorośli. Życie jego opisane w czte-

rech częściach, przy 
czym w ostatniej ma 
już 67 lat. Z jednej 
strony wielka chęć 
bycia „na równi” 
z Żydami, z drugiej 
ogromne zahamo-
wania związane z re-
ligią i tradycją.

"Drzewo migda-
łowe" to opowieść 
o życiowych warto-
ściach, przełamywa-
niu stereotypów i po-
działów kulturowych, 
a także niesamowitej 
sile woli. Polecam.

TERESA RĘBIŚ

Po co nam 
Samorząd

Zapytuję, dlaczego nasi radni upra-
wiają politykę bez celu? Ich programy 
straciły na atrakcyjności.  Nie potrafią 
wskazać dalekosiężnych celów dla 
rozwoju miasta.  Nie analizują związ-
ku przyczynowo - skutkowego swoich 
decyzji lub ich braku.

W podejmowanych działa-
niach widzę braki w logicznym 
myśleniu. Jest kłopot zarówno 
z celami ideologicznymi jak i pro-
gramowymi. Widzę, że pozostały 
wyłącznie cele polityczne, tj. dą-
żenie do utrzymania władzy lub 
zdobycia władzy.

Samorządy miały zmieniać 
nasze miasta, być przyjazne 
dla mieszkańców, likwidować 
wszelkie bariery utrudniają-
ce nam życie i normalne funk-
cjonowanie, zmieniać spo-
łeczny klimat, podejmować 
obronę bardziej tradycyjnego 
społeczeństwa, szanowania god-
ności każdego człowieka, solida-
ryzmu. Czy tak jest?

Jako mieszkaniec Łomży nie 
potrafię wskazać jakiegoś nowe-
go, ważnego celu naszego samo-
rządu, który służyłby dynamicz-
nemu rozwojowi. Oczekujemy 
zmian, ale nie chcemy ekspery-
mentów.  Dziś żyjemy inflacją, 
która pożera nasze finanse, ale 
po części zjada też efekty spo-
łeczne.   

Z Ratusza mamy sprzeczne 
informacje i sygnały, słyszymy 
demagogię społeczno-ekono-
miczną. Inwestycji innowacyj-
nych jest niewiele. Czy będą bu-
dowane tanie mieszkania? Kolej 
przetnie nasze miasto?  

Nasz samorząd staje wobec 
wielkich wyzwań, które musi 
ogarnąć. Dotyczy to ekologii, 
energetyki, likwidacji samocho-
dów z silnikami spalinowymi – 
do którego roku? Jakie są wyty-
czone zmiany komunikacyjne?   
Samorząd to fundament. Zagro-
żeniem są politycy, którzy mają 
tendencje centralizacji państwa, 
również nasi,  np. weto budżeto-
we.

Zauważana jest polityka 
zmniejszenia wpływów finanso-

wych z podatku PIT oraz stałe 
ograniczanie kompetencji. Rolą 
władzy centralnej nie jest ciągłe 
powiększanie swoich kompe-
tencji kosztem samorządu. Ta-
kie działania mogą doprowadzić 
do wyeliminowania samorządu 
z naszego życia.  Samorząd po-
zbawiony kompetencji i stałego 
finansowania stanie się atrapą po-
lityczną, słuchającą swoich władz 
partyjnych, a nie mieszkańców 
– czego już doświadczamy.  Aby 
tak się nie stało musimy elimi-
nować wszelkie podziały, spory, 
brak współpracy.

Dla dobra wspólnego nale-
ży zacząć ściśle współpracować 
ze sobą. Potrzebna jest partner-
ska współpraca z rządem i orga-
nami wojewódzkimi bez wzglę-

du na układy partyjne w Sejmie. 
Wobec samorządu nie może być 
stosowana polityka zarządzania 
z innego poziomu. Politykę roz-
woju wyznaczają mieszkańcy. 
Dostrzegamy sprzeczność inte-
resów.

Jako mieszkańcy chcemy 
mieć udział w zarządzaniu mia-
stem, budujmy społeczeństwo 
obywatelskie.  Miasto musi 
tworzyć przestrzeń dla rozwo-
ju przedsiębiorstw i usług.  Na-
sze miasto to miasto kreatywne, 
otwarte dla młodych, blisko każ-
dego obywatela, aspirujące do 
miasta nowoczesnego – europej-
skiego.

Czas do wspólnych działań.
  

SENIOR STANISŁAW KASEJA

W Łomży powstaje 
klub Senior +

Miasto Łomża otrzymało dofinansowanie w ramach 
Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2021-
2025 (moduł I) na utworzenie Klubu "Senior +" 
w placówce Klubu Seniora przy ul. Nowogrodzkiej. 
Kwota dofinansowania wyniosła 200 000 zł przy cał-
kowitej wartości zadania 299 500 zł.

Jak mówi Prezydent Miasta Mariusz 
Chrzanowski, pozyskane środki finansowe 
pozwolą na dostosowanie budynku przy ulicy 
Nowogrodzkiej 7A do potrzeb 51 osób star-
szych i osób z niepełnosprawnością.

Zadanie obejmuje zniesienie barier archi-
tektonicznych, wymianę posadzek, drzwi we-

wnętrznych oraz zewnętrznych, utworzenie 
toalety i aneksu kuchennego. Ponadto utwo-
rzenie Klubu "Senior+" w ramach Programu 
Wieloletniego daje możliwość ubiegania się 
w następnych latach o kolejne wsparcie finan-
sowe dla jednostki samorządu w zapewnienie 
utrzymania placówki w ramach modułu II.

Przedmiotem działania ośrodka jest 
w szczególności aktywizowanie środowiska 
seniorów do wspólnego i zorganizowanego 
spędzania wolnego czasu oraz motywowanie 
ich do działań na rzecz samopomocy i działań 
wolontarystycznych na rzecz innych.

Klub Seniora w Łomży funkcjonuje 
w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łomży i na tę chwilę uczęszcza 
do niego około 100 osób.

Czytanie książek 
Czyli podpowiadamy po jaką pozycję sięgnąć.



Symfonią włoską Divertimento D-dur 
Wolfganga Amadeusa Mozart rozpo-
czął się koncert wieńczący sezon arty-
stycznego 2021/2022 Filharmoni Ka-
meralnej im. Witolda Lutosławskiego 
w Łomży. Jak podkreśla dyrektor 
filharmonii Jan Miłosz Zarzycki sezon 
artystyczny 2021/2022 był pierwszym 
w 43-letniej historii zespołu, w któ-
rym muzycy mogli grać w prawdziwej 
sali koncertowej, bo to właśnie równo 
rok temu muzyczna świątynia sztuki 
została oficjalnie otwarta. 

- I to nie tylko w prawdziwej, 
ale także bardzo dobrej. Wszy-
scy nasi goście podkreślają, że ta 
sala ma znakomitą akustykę. Je-
stem z tego powodu dumny, bo 
to jest opinia, która idzie w świat. 
My natomiast jesteśmy bardzo 
szczęśliwi, że wreszcie mamy 
taką siedzibę – mówił Jan Miłosz 
Zarzycki, dyrektor Filharmonii 
Kameralnej im. Witolda Luto-
sławskiego w Łomży.

Sezon artystyczny dla łom-
żyńskiej filharmonii był niezwy-
kle pracowity, zaś dla meloma-
nów z pewnością interesujący.  

- Odbyło się wiele pięknych 
koncertów. Nasza płyta ,,Har-
monia Polonica Nova” otrzyma-
ła dwie bardzo ważne nomina-
cje: do nagrody Fryderyka oraz 
International Classical Music 
Awards. W minionym sezonie ar-
tystycznym nagraliśmy także pły-
tę ,,Polskie Opowieści” z udzia-
łem trzech znakomitych solistów, 
która ukaże się jeszcze w tym 
roku, i będzie zgłoszona również 
do bardzo ważnych nagród. Tak-
że wiele się w minionym sezonie 
działo – wyliczał Jan Miłosz Za-
rzycki.

W uroczystym zakończeniu 
sezonu artystycznego łomżyń-
skich filharmoników wystąpi-
ła skrzypaczka Julia Majewska 
14-letnia uczennica I klasy II 
stopnia Niepublicznej Szkoły 
Muzycznej Instytut Suzuki 
w Gdańsku w klasie pani Anny 
Podhajskiej, laureatka licznych 
Konkursów Muzycznych oraz 
Skrzypcowych. Julia wspólnie 
z łomżyńskimi filharmonika-
mi wykonała poloneza koncer-
towego D-dur opus 4, Henry-
ka Wieniawskiego. Poloneza, 
którego Henryk Wieniawski 
skomponował będąc dokład-
nie w wieku Julii. Był to jeden 
z dwóch pierwszych polonezów 
Wieniawskiego, który powstał 
z inspiracji Karola Lipińskiego, 
któremu utwór jest dedykowa-
ny. 

- Możliwość zagrania z mu-
zykami Filharmonii Kameral-
nej im. Witolda Lutosławskiego 
w Łomży jest dla mnie nagrodą 
w III Konkursie Skrzypcowym 
Muzyki Polskiej im. Wandy Wił-

komirskiej w Częstochowie. Już 
od pierwszych prób byłam za-
chwycona akustyką. Ponadto 
ogromne wrażenie wywarła na 
mnie atmosfera i relacja  między 
dyrygentem a muzykami – tłu-
maczyła podekscytowana Julia 
Majewska.

Julia Majewska nagrodzona 
była gromkimi brawami, które 
kilkukrotnie wywoływały ją na 
scenę. Podobnie zresztą jak pia-
nistę Rafała Lewandowskiego. 
Muzyk otrzymał jednogłośnie 
I nagrodę na konkursie muzyki 
kameralnej we Francji. Regular-
nie koncertuje w wielu krajach 
europejskich oraz w USA. Brał 
udział w znanych festiwalach 
muzycznych. Podczas koncertu 
w łomżyńskiej filharmonii wy-
konał kompozycje Fryderyka 
Chopina – Andante spian-
to i wielki polonez Es-
-dur opus 22 w opra-
cowaniu na fortepian 
i orkiestrę smyczko-
wą.

- Myślę, że w du-
żej mierze to były 
brawa dla Chopi-
na. Jest to bardzo 
efektowny utwór, 
określony, jak kilka 
innych, mianem bry-
lantu. Utwory, którym 
Chopin nadał takie okre-
ślenie mają się po prostu po-
dobać – wyjaśniał Rafał Lewan-
dowski. - Wielki polones Es-dur 
opus 22 znajduje się w progra-
mie większości Konkursów Cho-
pinowskich. Występuje w dwóch 
aranżacjach: zarówno w wersji 
solowej, jak i w wersji z orkiestrą. 
W wersji solowej gra się go zupeł-
nie inaczej, ma się znacznie więk-
szą dozę swobody, natomiast 
w wersji z orkiestrą wymaga on 
znacznie większej koncentracji, 
zarówno od dyrygenta, jak i soli-
sty. On musi być efektowny, ka-
pryśny, ale jednocześnie spójny. 
I to jest bardzo dużo wyzwanie, 
ale maestro Zarzycki i cała or-
kiestra zagrała tak wspaniale, że 
praktycznie w ogóle nie musia-
łem myśleć o tej jedności. My po 

prostu nią byliśmy – nie szczędził 
pochwał pianista. - Zazdroszczę 
Łomży takiej wspaniałej sali, tu 
dźwięk znakomicie odpowia-
da soliście. Pierwszym Andante 
spianto mogłem się po prostu de-
lektować. My w Gdyni nie mamy 
takiej filharmonii, podobna jest 
tylko w Gdańsku – mówił Rafał 
Lewandowski.

W uroczystym zakończeniu 
sezonu artystycznego łomżyń-
skich filharmoników wystąpi-
ła również sopranistka Yeyoung 
Sohn z Korei Południowej. Wy-
konała przepiękną koreańską 
pieśń ,,Mother’s mind”, "Ich 
schenk mein Herz" z operetki 
o hrabinie Dubarry czy "Arię ze 
śmiechem" z operetki Perichola. 

- W wyremontowanej łom-
żyńskiej filharmonii jestem po 

raz pierwszy. Jest tu bardzo 
elegancko, a akustyka jest 

po prostu znakomita. Pu-
bliczność natomiast jest 
dobrze wyedukowana  
- podkreślała Yeyoung 
Sohn.

Niemałym zasko-
czeniem było wyko-
nanie przez filharmo-

ników Łomżyńskiego 
Tanga skomponowa-

nego przez łomżyniankę 
Danutę Waśko, a wyśpie-

wanego przez Jacka Szymań-
skiego.

- To niecodzienne wydarze-
nie. Jakiś czas temu otrzyma-
łem bardzo ciekawą wiadomość 
e-mail od pani Danuty Waśko, 
której jeszcze wtedy osobiście 
nie znałem. Informowała w niej, 
że skomponowała utwór ,,Łom-
żyńskie Tango” i przedstawia go 
ocenie. Ja zapoznałem się z tym 
utworem, który jeszcze wte-
dy był w wersji na głos solowy 
i uznałem, że jest to interesują-
ce, żeby taką kompozycję po-
kazać. Kompozycję łomżanki, 
które nie jest zawodowym mu-
zykiem, ale napisała utwór na 
bardzo dobrym poziomie arty-
stycznym. Poprosiłem naszego 
muzyka, pana Bogdana Szcze-
pańskiego, żeby zaaranżował 

ten utwór na głos z orkiestrą. 
Niestety, nastała pandemia i nie 
było właściwej okoliczności, 
żeby go zaprezentować, aż do 
tej chwili. Uznałem, że koncert 
ten będzie odpowiednią okazją 
– opowiadał Jan Miłosz Zarzyc-
ki, dyrektor łomżyńskiej filhar-
monii.

Danuta Waśko nie kryła 
wzruszenia. Łzy szczęścia prze-
platały się z podziękowaniami 
i gromkimi brawami. 

- Ja właściwie jestem wycho-
wana na tangach. Mój ojciec za-
grał ich naprawdę wiele, ja z resz-
tą też. Refren ten melodii chodził 
za mną od 2017 roku. Pomyśla-
łam, że doskonale nadaje się na 
tango. I tak stworzyłam najpierw 
refren, a później dopisywałam 
zwrotki. Jakiś czas utwór ten leżał 
w szufladzie. Pokazałam go panu 
Michałowi Sawickiemu, śpiewa-
jącemu akordeoniście z Łomży. 
Bardzo mu się spodobał. Posta-
nowił go wykonać oraz nagrać 
i udostępnić w serwisie Youtube, 
za co jestem mu bardzo wdzięcz-
na. Wtedy pomyślałam, że skoro 
ludziom się podoba, to dlacze-
go by nie spróbować czegoś wię-
cej. Do odważnych świat należy. 
Moim marzeniem było usłyszeć 
ten utwór w wykonaniu sekcji 
smyczkowej. Nieśmiało zwró-
ciłam się do dyrektora łomżyń-
skiej filharmonii pana Jana Mi-
łosza Zarzyckiego ujawniając to 
marzenie. I on się nad tym utwo-
rem pochylił. Zupełnie nie spo-
dziewałam się, że ,,Łomżyńskie 
Tango” wykona cała orkiestra. 
Jak widać marzenia się spełnia-
ją – mówiła wzruszona Danuta 
Waśko.

Dumy z mamy nie kryła Jo-
lanta Waśko, która na co dzień 
mieszka w Stanach Zjednoczo-
nych. 

- Wrażenie niesamowite. Usły-
szeć utwór skomponowany przez 
mamę, wykonany przez łomżyń-
ską filharmonię i wyśpiewany 
przez pana Jacka Szymańskiego 
- coś niebywałego. Przepiękne 
zaskoczenie i wzruszenie. Mama 
żyje pełnią życia, spełnia marze-
nia i ciągle ma chęć tworzenia. 
Nic nie jest w stanie jej zatrzy-
mać, nawet wiek. Ona nie potra-
fi żyć, oddychać bez muzyki, bez 
gry na akordeonie, bez śpiewu. 
I to, że utwór mamy został wyko-
nany na wielkiej scenie, przez ta-
kich muzyków dodaje wszystkim 
nam skrzydeł – nie kryła radości 
i dumy Jolanta Waśko. 

Na uroczyste zakończenie se-
zonu artystycznego 2021/2022 
łomżyńscy filharmonicy oraz 
soliści wykonali wspólnie utwór 
"Wiedeń, miasto moich marzeń" 
Rudolfa Sieczyńskiego. 

9Srebrni

Finał sezonu łomżyńskich filharmoników i premiera „Łomżyńskiego Tanga”
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- Jesteśmy tu w znakomity miejscu, 
żeby zrozumieć, że Polska jest pięk-
na i bogata inicjatywami Polaków, 
zwłaszcza tych, którzy chcą żyć nie 
tylko dla siebie, ale też dla innych - 
powiedział  Jacek Sasin, wicepremier, 
minister aktywów państwowych 
goszczący 17 lipca w Łomży na Pod-
laskim Pikniku Rodzinnym zorganizo-
wanym wspólnie przez Województwo 
Podlaskie i samorząd miejski Łomży. 
Wicepremiera powitał Marek Olbryś, 
wicemarszałek województwa pod-
laskiego, a samorząd reprezentował 
także radny sejmiku Piotr Modzelew-
ski oraz silna reprezentacja "marszał-
kowskich" instytucji kultury.

- To wielka radość, że gości-
my wicepremiera Jacka Sasina. 
Inicjatywą pikniku rodzinnego 
bowiem nawiązujemy do polityki 
rządu, który wparcie dla rodzin 
uczynił jednym ze swoich głów-
nych drogowskazów. Możemy się 
także pochwalić wspaniałymi wi-
zytówkami aktywności lokalnej, 
jakimi w subregionie łomżyń-
skim są koła gospodyń wiejskich, 
w kilku przypadkach wspierane 
przez strażaków z OSP. Świetnie 
można się tu pobawić z rodziną - 
powiedział wicemarszałek Marek 
Olbryś.

Wicepremier Jacek Sasin 
swoją obecność na Pikniku Ro-
dzinnym w Łomży rozpoczął 
od wręczenia nagród dzieciom, 
które wykazały się największą 
sprawnością w pokonywaniu 
toru przeszkód.    

- Mieliśmy okazję nagrodzić 
zwycięzców konkursu, ale tak 
naprawdę wszyscy państwo je-
steście bohaterami Pikniku Ro-
dzinnego w Łomży, a przecież 

rodzina to jest w społeczeństwie 
podstawa. Nasz rząd wspiera ro-
dziny, bo na to zasługują. To róż-
nego rodzaju programy społecz-
ne kierowane do najmłodszych 
jak choćby 500+  czy program 
dotyczący wyprawek szkolnych. 
Ale widzę tu także przedstawi-
cieli innych pokoleń, rodziców 
i dziadków naszych małych bo-
haterów, do których także się 
zwracamy. Będziemy tę politykę 
wspierania  najbardziej oczekują-
cych, kontynuować - zadeklaro-
wał wicepremier Jacek Sasin.

W jego wystąpieniu nie za-
brakło nawiązania do obaw, jakie 
przeżywają obecnie Polacy.

- Wchodzimy w bardzo trud-
ny okres, może nawet - można 
powiedzieć - jeszcze  trudniejszy 

niż ostatnie lata naznaczone pan-
demią. Wojna w Ukrainie, wzrost 
cen, kryzys energetyczny... To, co 
dzieje się tak niedaleko stąd za 
wschodnią granicą, wpływa rów-
nież na sytuację w Polsce. Wzro-
sty cen i kryzys energetyczny to 
problemy, które szczególnie od-
czuwają polskie rodziny.  Bę-
dziemy robić wszystko, aby sobie 
z tymi problemami poradzić, bo 
wiemy że Polacy tego wsparcia 
ze strony rządu oczekują. Na to 
wsparcie możecie liczyć - zapo-
wiedział wicepremier Jacek Sasin 
dziękując równocześnie organi-
zatorom  pikniku  za wspaniałą 
inicjatywę oraz prezentację kół 
gospodyń wiejskich,  twórców 
ludowych, lokalnych producen-
tów żywności, instytucji kultury, 

które wzmacniają poczucie pol-
skiej wspólnoty.

W rozmowach z uczestnikami 
pikniku i mediami wicepremier 
mówił także m. in. o programie 
wspierania terenów popegeerow-
skich, współpracy rządu z samo-
rządem województwa w rozwo-
ju infrastruktury turystycznej 
w województwie podlaskim .

- Podlasie ma moc przyciąga-
nia, a jest niestety jednym z na-
juboższych regionów w Polsce 
i Europie. To się musi zmienić. 
Chcemy podnosić bogactwo 
tych terenów i intensywniej pra-
cować nad kwestią miejsc pracy 
dla młodych ludzi  w regionie - 
zapowiedział Jacek Sasin. 

Z przyjemnością potem dał 
się zaprosić na spotkania na sto-

iskach kół gospodyń wiejskich, 
m. in. z Cieloszki, Jankowa, Ma-
twicy czy Tarnowa.

- I jak ja mam trzymać linię - 
westchnął Jacek Sasin zachęcany 
skutecznie do próbowania pasz-
tetów, ogórków, babki ziemnia-
czanej i słodkich domowych wy-
robów.        

- To bardzo cenna inicjatywa - 
taki danie rodzinom czasu i miej-
sce na atrakcyjne i wspólne spę-
dzanie czasu. Szczególnie cieszy 
liczna obecność najmłodszych 
- mówił Mariusz Chrzanowski, 
prezydent Łomży.

Udział w pikniku i spotkaniu 
z wicepremierem Jackiem Sasi-
nem licznie wzięli przedstawicie-
le regionalnego życia polityczne-
go, m. in. wiceminister rolnictwa 
Lech Antoni Kołakowski, sena-
tor Marek Adam Komorowski, 
poseł Kazimierz Gwiazdowski, 
samorządowcy.     

Wokół sceny ustawionej na 
terenie tzw. muszli koncerto-
wej przy ulicy Zjazd przez kil-
ka godzin stale się coś działo. 
Dzieci uczyły się tańczyć i brały 
udział w konkursach, występo-
wały zespoły muzyczne. Kusiła 
bezpłatna wata cukrowa i lody 
oraz dmuchańce. Zapraszały 
stoiska, m. in służb munduro-
wych, a także Podlaskiego Mu-
zeum Kultury Ludowej, Książ-
nicy Podlaskiej, Podlaskiego 
Instytutu Kultury, Opery i Fil-
harmonii Podlaskiej, Muzeum 
Podlaskiego, Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Białymstoku, Urzędu Mar-
szałkowski Województwa Pod-
laskiego. 

Ponad 4 miliony 436 tysięcy złotych otrzyma-
ła Akademia Nauk Stosowanych w Łomży. - To 
środki, które pozwolą bezpiecznie patrzeć 
w przyszłość – podkreślił rektor Akademii Nauk 
Stosowanych dr hab. Dariusz Surowik, odbie-
rając czek z rąk Sekretarza Stanu Ministerstwa 
Edukacji i Nauki Dariusza Pionkowskiego.

Podczas konferencji Sekretarz Stanu 
wyraził uznanie dla kampusu akademii, 
akcentując, że niewiele uczelni ma tak 
wspaniałą bazę dydaktyczną. Minister do-
cenił także szeroką ofertę kierunków i sta-
ły rozwój kadry naukowej.

Potwierdzeniem jakości i presti-
żu jest zdobyte drugie miejsce ANSŁ 
w opiniotwórczym rankingu „Perspektyw 

2022”. Zwiększenie tegorocznej subwen-
cji o ponad 20 procent świadczy o tym, że 
uczelnia bezdyskusyjnie jest w gronie naj-
lepszych w Polsce.

Łącznie z puli 136 mln dodatkowe 
środki otrzymają 34 uczelnie. Jak podaje 
Ministerstwo Edukacji i Nauki, wsparcie 
wyższych uczelni zawodowych to jeden 
z kluczowych obszarów działań resortu. 
Jednostki te pełnią rolę lokalnych centrów 
wiedzy, współpracują z otoczeniem spo-
łeczno-gospodarczym, a przede wszyst-
kim swoją ofertą kształcenia odpowiadają 
na potrzeby rynku pracy w regionie. Do-
datkowe środki będą przeznaczone na roz-
wój poszczególnych uczelni.

Ponad 4 miliony dla Akademii 
Nauk Stosowanych w Łomży 

Piknik Rodzinny z udziałem  
wicepremiera Jacka Sasina w Łomży
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Dzień Rodziny 
i atrakcji  

w Rutkach
"Polne kwiaty" zakwitły po raz pierw-
szy, strażacy pocięli samochód, aby 
uratować rannego, żołnierze pruscy 
i carscy "dawali ognia", talenty błysz-
czały na scenie. Mnóstwo atrakcji cze-
kało w niedzielę 24 lipca na uczestni-
ków drugiej części Dni Rutek. Udział 
w wydarzeniu wzięli m. in. Marek 
Olbryś, wicemarszałek województwa 
podlaskiego i poseł Kazimierz Gwiaz-
dowski.      

Marek Olbryś wręczył wójto-
wi Dariuszowi Modzelewskiemu 
symboliczny czek na 850 tysię-
cy złotych. To dotacja z Fundu-
szu Wsparcia Gmin i Powiatów 
utworzonego w tej kadencji sa-
morządu województwa. Rutki 
wykorzystają pieniądze na dofi-
nansowanie remontów dróg do-
jazdowych do pól w kompleksie 
łąk po byłym PGR Bagno Wizna.  

- Ułatwi to użytkowanie tych 
cennych rolniczych terenów, 
gdzie muszą się pojawiać m. in. 
ciężkie pojazdy dostarczające 
paszę dla zwierząt. W imieniu 
marszałka Artura Kosickiego, 
własnym i całego zarządu woje-

wództwa życzę skutecznej reali-
zacji tych planów - mówił wice-
marszałek Marek Olbryś. 

Drugą część dwudniowego 
święta Rutek, organizatorzy na-
zwali Dniem Rodziny. Wójt Da-
riusz Modzelewski podkreślił 
to otwierając oficjalnie "paradę 
atrakcji" w towarzystwie wnu-
ków.

- Wspieranie rodzin jest 
w pełni zgodne z intencjami rzą-
du polskiego i samorządu woje-
wództwa podlaskiego. Kieruje-
my do gmin i powiatów wsparcie, 

które czyni wygodniejszym życie 
w małych ośrodkach za sprawą 
budowy dróg i chodników, mo-
dernizacji infrastruktury eduka-
cyjnej, kulturalnej czy sportowej, 
ale też pozwala organizować tego 
rodzaju integracyjne wydarzenia 
jak Dzień Rodziny w Rutkach - 
dodał wicemarszałek Marek Ol-
bryś. 

Poseł Kazimierz Gwiazdow-
ski także niedawno przekazywał 
gminie Rutki czeki z rządowych 
programów adresowanych do sa-
morządów, gdzie trzeba zadbać 

m. in. o miejscowości i tereny po-
pegeerowskie.   

- Cieszę się też, że coraz wię-
cej jest pikników rodzinnych, 
które cieszą się dużą popularno-
ścią. To ten rodzaj wydarzeń, któ-
re gromadzą na wspólnej zabawie 
reprezentantów kilku pokoleń - 
dziadków, dorosłych, młodzież 
i dzieci - powiedział Kazimierz 
Gwiazdowski. 

Piknik z okazji Dnia Rodziny 
odbył się na boisku szkoły w Rut-
kach.

- Od wielu lat nasza okazja 
do zabawy to odpust na świę-
tej Anny. A że jest to także czas 
przypominający postać świętego 
Krzysztofa, patrona kierowców, 
tradycyjnym elementem Dni Ru-
tek jest zlot motocyklowy. My 
się z natury dobrze bawimy, nasi 
mieszkańcy są otwarci  gościnni, 
a wspomagają nas rodziny i przy-
jaciele z innych stron - Dariusz 
Modzelewski.

Ze szczególnym przejęciem 
na Dniach Rutek wystąpiły "Po-
lne kwiaty", czyli Koło Gospo-
dyń Wiejskich, które obowiązki 
rejestracyjne sfinalizowało zaled-
wie kilka dni wcześniej.  

- To nasz debiut. Wcześniej 
nigdy tu koła nie było, ale wresz-
cie ucieleśniliśmy nasze ma-

rzenia. Jest nas 79, w tym kilku 
panów, którzy przydają się bar-
dzo do noszenia ciężkich garów 
i przy nas stają się bardzo mili... 
(uśmiech). Mieliśmy tylko ty-
dzień, ale wszystko - jak widać 
- dopięte jest na ostatni guzik. 
Mnóstwo kwiatów, jadła, napit-
ków, gości, serdeczności ...  My-
ślę, że debiut dobrze nam wróży 
i chyba nadajemy się, żeby mieć 
swoje koło - opowiadała, nieco 
z przymrużeniem oka, Katarzyna 
Mieczkowska, prezes KGW "Po-
lne kwiaty" w Rutkach. 

Wraz z koleżankami często-
wała uczestników festynu sma-
kołykami. Na pobliskiej scenie 
tańczyły i śpiewały miejscowe 
talenty. Popularnością cieszyło 
się stanowisko rekonstruktorów 
z Twierdzy Boyen w carskich 
i pruskich uniformach, którzy 
dawali o sobie znać strzałami na 
wiwat z antycznego moździerza. 
Nieopodal zgromadzili się liczni 
motocykliści, a strażacy z OSP 
przeprowadzili widowiskową 
akcję cięcia na kawałki pojazdu, 
aby uwolnić poszkodowaną oso-
bę. Dzieci z radością korzystały 
z dmuchańców i innych atrakcji. 
Jak to podkreślał wójt Dariusz 
Modzelewski: w Rutkach wszy-
scy wiedzą jak się bawić.       

O bezpieczeństwie kraju, działaniach rządu, któ-
re mają Polakom pomóc w przetrwaniu kryzysu 
energetycznego i innych niekorzystnych zja-
wisk, roli rodziny mówił wicepremier Jacek Sa-
sin goszczący na "Imieninach Jana z Kolna", czyli 
święcie miasta. W spotkaniu z mieszkańcami 
towarzyszyli mu m. in. wiceminister obrony Mi-
chał Wiśniewski, poseł Kazimierz Gwiazdowski, 
wicemarszałek Marek Olbryś i burmistrz Kolna 
Andrzej Duda. 

- Pięknieje Kolno, mogę powiedzieć 
w tym miejscu, które się tak bardzo zmie-
niło. Jak się dowiedziałem od burmistrza 
było to możliwe dzięki wsparciu samo-
rządu województwa i bardzo się cieszę, że 
samorządy potrafią tak dobrze współpra-
cować i wspólnie realizować inwestycje - 
mówił wicepremier Jacek Sasin.

Znaczną część wystąpienia wicepre-
mier poświęcił najbardziej gorącym obec-
nie tematom, które poruszał choćby tego 
samego dnia w Radziłowie, czyli bezpie-
czeństwu państwa czy kryzysowi energe-
tycznemu.   

- Nie zostawimy Polaków w trudnym 
momencie , a szczególnie zależy nam na 
wspieraniu Polski lokalnej. Ważne żeby-
śmy byli razem, bo tylko razem możemy 
przejść przez trudne chwile - powiedział 
Jacek Sasin.

Wiele miejsca w swoim wystąpieniu 
poświęcił także problemom społecznym.  

- Wspominamy dzisiaj Jana z Kolna, 
który stąd wyruszył odkrywać świat.  Nie-
stety także wiele osób stąd musiało wy-
ruszać z Polski na przymusową emigrację 

- w poszukiwaniu pracy, godnego życia. Je-
steśmy w województwie, gdzie tak wielu 
jest seniorów. Niestety są dane wskazujące, 
że wśród 10 najszybciej wyludniających 
się gmin w Polsce, 9 jest w województwie 
podlaskim. Seniorów otaczamy szczegól-
ną opieką i zainteresowaniem, a przykła-
dem są np. 13 i 14 emerytura - mówił wi-
cepremier.

Kolejnym wątkiem społecznym do ja-
kiego nawiązał była rodzina.   

- To fundament społeczeństwa i nasze 
polityki. Rodzina to nie tylko podstawo-
wa komórka społeczna, ale to dzięki niej 
możemy przedłużyć byt naszego narodu. 

Zapoznałem się niedawno z alarmującymi 
analizami, które  wskazują, że przy utrzy-
maniu obecnych wskaźników, za 80 lat bę-
dzie tylko 16 milionów Polaków. Dlatego 
prowadzimy tak wiele programów społecz-
nych,  z których nigdy nie zrezygnujemy. 
Stawką jest bowiem silny naród kształtu-
jący losy Europy - podkreślał Jacek Sasin.  

Nie szczędził komplementów pod ad-
resem gospodarzy "imienin Jana z Kolna".

- Polska lokalna to nasza wspaniała wi-
zytówka. Wierzę, że do piękniejącego Kol-
na będą młodzi ludzie wracać, bo znajda 
tu perspektywy na dobre życie. Pan mar-
szałek pomoże, pan poseł zadba, pan bur-

mistrz zrealizuje - zakończył wicepremier 
Jacek Sasin.

Podczas pobytu w Kolnie wicepre-
mier wręczył symboliczne czeki z rządo-
wego funduszu inwestycji strategicznych  
dla samorządów tzw. popegeerowskich. 
Otrzymali je przedstawiciele powiatu kol-
neńskiego i tworzących go gmin. Wice-
marszałek Marek Olbryś dodatkowo wrę-
czył staroście Tadeuszowi Klamie czek 
symbolizujący wsparcie dla budowy drogi 
ze Stawisk w kierunku Jedwabnego.     

- Bardzo dobrego patrona i symbol 
obrało sobie Kolno. Może dlatego "imie-
niny Jana z Kolna" odbywają się w tak 
wspaniałej atmosferze. Widać, że miesz-
kańcy chcą się wspólnie bawić i integro-
wać - powiedział wicemarszałek Marek 
Olbryś.

Scena, z której do mieszkańców zwra-
cał się wicepremier Jacek Sasin, i na której 
potem gościły zespoły muzyczne, stanę-
ła na gruntownie przebudowanym placu 
Wolności. 

- Po raz pierwszy odbywa się tu nasza 
tradycyjna impreza. Bardzo się cieszę, bo 
ta starsza część miasta zaczęła tętnić ży-
ciem. Warto było zainwestować - stwier-
dził burmistrz Andrzej Duda. 

Wicepremier Jacek Sasin spotkał się 
jeszcze nieoficjalnie z samorządowcami, 
którzy sygnalizowali przedstawicielowi 
rządu pewne prawne ograniczenia utrud-
niające inicjatywy samorządowe, z oraz lo-
kalnymi środowiskami politycznymi. 

Deszcz trochę przepłoszył wystawia-
jących swoje stoiska, ale gdy na scenie za-
gościł Don Vasyl ze swymi śpiewaczkami 
i tancerkami, nic już nie przeszkadzało 
w dobrej zabawie.      

Festyn na Jana w Kolnie

Kazimierz Gwiazdowski, poseł na Sejm RP, Dariusz Modzelewski, wójt gminy Rutki 
z wnuczętami i Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego

Od lewej Andrzej Duda, burmistrz Kolna, Jacek Sasin, wicepremier RP, Kazierz Gwiazdowski, poseł 
na Sejm RP, Michał Wiśniewski, wiceminister obrony i Marek Olbryś, wicemarszałek województwa 
podlaskiego
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Łomżyńskie 
Wakacje trwają
Okres wakacji jest czasem wypoczyn-
ku. Można go w ciekawy sposób spę-
dzić również w naszym mieście. 

Szereg atrakcji przygotowa-
ły placówki miejskie lub organi-
zacje pozarządowe przy finanso-
wym wsparciu z budżetu miasta. 
Nie brakuje kameralnych atrak-
cji i wydarzeń dla dzieci oraz do-
rosłych, jak też dużych imprez 
plenerowych. W lipcu i sierp-
niu funkcjonuje także kąpielisko 
miejskie nad Narwią oraz odkryte 

baseny w Letnim Parku Rozryw-
ki. Cały program Łomżyńskich 
Wakacji prezentujemy poniżej.

LIPIEC
• 4-28.07 Planszówki w Bibliotece 
(wtorek, środa)
Miejska Biblioteka Publiczna. 
Oddział dla Dzieci
• 4-28.07 Czytania na śniadanie 
(czwartek)
Miejska Biblioteka Publiczna. 
Oddział dla Dzieci
• 29.07 Letnie Kino Plenerowe
Park Jana Pawła II – Papieża 
Pielgrzyma
• 31.07 Triathlon

• 31.07 Wakacyjna Trasa Dwójki – 
Lato Muzyka Zabawa
Muszla Koncertowa przy ul. Zjazd

SIERPIEŃ
• 1-30.08 Planszówki w Bibliotece 
(wtorek, środa)
Miejska Biblioteka Publiczna. 
Oddział dla Dzieci
• 1-30.08 Czytanie na śniadanie 
(czwartek)
Miejska Biblioteka Publiczna. 
Oddział dla Dzieci
• 5.08 Letnie Kino Plenerowe
Park Jana Pawła II – Papieża 
Pielgrzyma
• 5-7.08 Cafe Kultura

Stary Rynek
• 10.08 Spotkanie autorskie 
z Wojciechem Kudybą
Hala Kultury
• 11-14.08 Cafe Kultura
Stary Rynek
• 12.08 Letnie Kino Plenerowe
Park Jana Pawła II – Papieża 
Pielgrzyma
• 14.08 Koncert Patriotyczny z okazji 
Święta Wojska Polskiego
Sala koncertowa FKWL
• 15.08 Piknik militarny – wojsko na 
swojsko
Park Jana Pawła II – Papieża 
Pielgrzyma
• 19.08 Letnie Kino Plenerowe

Park Jana Pawła II – Papieża 
Pielgrzyma
• 19-21.08 Przegląd Filmów 
Przyrodniczych
Hala Kultury
• 21.08 Piknik Rodzinny
Parking Akademii Nauk 
Stosowanych (d. PWSIiP)
• 26.08 Letnie Kino Plenerowe
Park Jana Pawła II Papieża 
Pielgrzyma
• 27.08 Spektakl „Mała Syrenka”
Tereny sportowo-rekreacyjne nad 
Narwią
• 28.08 Zakończenie Wakacji
Tereny sportowo-rekreacyjne nad 
Narwią

Letnie kino plenerowe to ciekawa 
propozycja na ciepłe wieczory w Łom-
ży. Cieszące się dużym zainteresowa-
niem seanse na świeżym powietrzu 
ruszyły już 8 lipca i potrwają do końca 
wakacji. 

Dzięki różnorodnej tematy-
ce coś dla siebie znajdą zarówno 
miłośnicy filmów akcji jak i wy-
ciskających łzy dramatów. Tego-
roczne kinowe lato w Łomży to 
aż osiem propozycji na udane 
piątkowe wieczory. Inauguru-
jącym wydarzenie filmem był 
komediodramat „Na Rauszu” 
z 2020 roku, traktujący o grupie 
nauczycieli pragnących w prakty-
ce sprawdzić teorię o dobroczyn-
nej, codziennej dawce alkoholu 

na wzmocnienie relacji interper-
sonalnych.  

Lipiec 
29.07 - ,,Jumanji: The next 

Level” (2019)
Sierpień 
05.08 - ,,Baby Driver” (2017)
12.08 - ,,Whiplash” (2014)
19.08 - ,,Robin Hood: Począ-

tek” (2018)
26.08 - ,,Moje wspaniałe ży-

cie” (2021)

Projekcję filmu pełnometra-
żowego poprzedza pokaz filmu 
krótkometrażowego.  Miejsce: 
Park Jana Pawła II – Papieża Piel-
grzyma. Godzina: 21:30. 

Około 100 dzieci z dwóch łomżyńskich parafii: Katedry 
św. Michała Archanioła oraz parafii pw. Krzyża Świętego 
wzięło udział w wakacjach z Bogiem “Augustów za jeden 
uśmiech”. Kolonie parafialne odbyły się w dwóch turnu-
sach na przełomie czerwca i lipca. 

Organizatorami kolonii byli ksiądz Tomasz Gra-
la i ksiądz Grzegorz Pędzich. Księżom pomagali 
animatorzy: Justyna, Sylwia, Nikola, Julia, Natalia 
i Maciej oraz klerycy z łomżyńskiego Seminarium: 
Jacek, Rafał i Łukasz.

W pierwszym turnusie, jak i w drugim, dzie-
ci odwiedziły Pokamedulski Klasztor w Wigrach, 
gdzie zwiedzały obiekty klasztorne oraz apartamen-
ty papieskie, poznając ich bogatą historię. Kolejną 
atrakcją była piesza pielgrzymka do Studzienicznej 
do Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej. 
Przedostatniego dnia uczestnicy wakacji z Bogiem 
“Augustów za jeden uśmiech” wyruszyli na dłuż-
szy spacer do centrum Augustowa, by tam kupić 
pamiątki i pozwiedzać miasto oraz wziąć udział 
we Mszy Świętej. Pozostałe dni dzieci spędziły 
w Ośrodku Cordis organizując ciekawe zabawy, 
gry, zajęcia integracyjne czy wewnętrzne Igrzyska 
Olimpijskie Dzieci.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się pobliskie 
jezioro, zwłaszcza podczas I turnusu, gdy tempera-
tury w ciągu dnia przekraczały 30 stopni. Na poże-
gnanie była uroczysta kolacja i dyskoteka. 

- Dzieciaki wróciły do domów z masą wspo-
mnień i ze łzami w oczach, że to już koniec “Au-
gustowa za jeden uśmiech” - mówi ksiądz Tomasz 
Grala, jeden z organizatorów kolonii. 

Plenerowe kino na leżakach 
Augustów 

za jeden uśmiech
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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.

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: pokrycia 
dachowe, wymiana konstrukcji dacho-

wych, kominy z klin-
kieru, podbitki, mon-
taż okien dachowych 
i włazów, materiały. Łomża, Boguszyce 17, 
Łukasz Just. Tel. 508 637 509.

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.

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 gra-
tis. Tel. 86 218 79 53, 601 804 117. 

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachun-
kowe, Edyta So-
kołowska - twoja 
pewność w rozlicze-
niach 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. 

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

SPRZEDAM RENAULT LAGUNA,  
2.0 benzyna, 2006 rok,  

pierwszy właściciel, kupiona  
w salonie, serwisowana  
w salonie i garażowana.  

Przebieg 165 tys. kilometrów.  
Tel. 538 358 206
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Od 18 lipca 2022 roku Łomżyński Klub Sportowy 
1926 ma nowy zarząd. Został powołany podczas 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Człon-
ków ŁKS, w trakcie którego przyjęta została dy-
misja dotychczasowych władz klubu. 

- Wszystko, co dobre szybko się koń-
czy, chociaż trwało to łącznie 10 lat. 
Dziękuję wszystkim zawodnikom, tre-
nerom, działaczom, sponsorom oraz 
kibicom, których spotkałem na swojej 
drodze. Nowemu zarządowi życzę suk-
cesów i realizacji planów oraz rozwoju 
klubu, na którym nam wszystkim zale-
ży – mówił Łukasz Uściłowski, ustępują-
cy prezes ŁKS 1926. Nowym prezesem 

Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 
został Damian Polnicki. 

Funkcję wiceprezesa zarządu od 18 
lipca 2022 roku pełni Tomasz Bałdyga. 
Członkami zarządu zostali natomiast: Ad-
rian Gołaszewski oraz Jerzy Karwowski, 
zaś skarbnikiem Michał Kotelczuk. 

- Pragniemy gorąco podziękować panu 
Łukaszowi Uściłowskiemu i pozostałym 
członkom poprzedniego zarządu za poświę-
cony czas i zaangażowanie na rzecz Łomżyń-
skiego Klubu Sportowego – mówił w imieniu 
nowego zarządu, prezes Damian Polnicki.

W Łomżyńskim Klubie Sportowym 
1926 zmienił się także trener. Teraz za 

szkolenie zawodników odpowiadał będzie 
Hubert Błaszczak. Jest on absolwentem 
Akademii Wychowania Fizycznego w

Warszawie i posiada licencję trenerską 
UEFA A. Odbył staże trenerskie w Warcie 
Poznań, Koronie Kielce, Jagiellonii Biały-
stok i Brentford FC. W swojej karierze pra-
cował w Kotwicy Kołobrzeg oraz Polonii 
Warszawa w okresie kiedy kluby były w III 
i II lidze. Uczestniczył w awansach obu ze-
społów do wyższych klas rozgrywkowych. 
W Kołobrzegu w zależności

od trenerów pełnił różne funkcje: asy-
stenta trenera, analityka, czy scouta pił-
karskiego. W Polonii zaś pracował w cha-

rakterze analityka. W przeszłości pierwszy 
trener KS Łomianki, Lechia Tomaszów 
Mazowiecki, asystent i następnie pierwszy 
trener Sokół Ostróda w II lidze.

ŁKS 1926 z nowym zarządem 

Wiktor Kosowski, podopieczny trenera 
Tomasza Waldzińskiego w klubie UKS 
Return przy III LO w Łomży, podczas 
turnieju ITF World Tennis Tour Juniors 
organizowanego na jednych z najpięk-
niejszych w Polsce kortów trawiastych 

zlokalizowanych w Michałówku w powie-
cie łowickim dotarł do finału debla.

W turnieju deblowym wraz z Ga-
brielem Łosiewiczem ze Szczecinka po-

konał w pierwszej rundzie parę Christian 
Gronfeldt–Sorensen (Dania) i Kacper Knitter 

(Polska) 6:3 i 6:4; w ćwierćfinale parę z Polski: Dominik Spychalski 
i Marcin Żarski 6:0, 7:5 oraz w półfinale parę Julius Augunas (Li-
twa) i Gregorio Hidalgo (Wenezuela) 6:4, 3:6 (10:5). Finał roz-
strzygnął się na korzyść pary Dorian Juszczak i Jakub Jędrzejczak, 
którzy ostatecznie zostali zwycięzcami turnieju w deblu. 

W turnieju singlowym Wiktor doszedł do ćwierćfinału poko-
nując po drodze kolejno: reprezentanta Danii - Christiana Gron-
feldt–Sorensena, Polski – Kacpra Królikowskiego SKT Proma-
sters Szczecin, ulegając po zaciętym meczu Jakubowi Krawczykowi 
CKT Grodzisk Mazowiecki.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w Mistrzostwach Polski 
Juniorów, które rozpoczną się już niebawem we Wrocławiu!

Krótki mityng 
biegowy 

Łomżyńscy lekkoatleci startowali na 
zorganizowanym przez Klub Sporto-
wy Prefbet-Sonarol Krótkim Mityngu 
Biegowym w Białymstoku. 

- Pierwotnie planowano start 
w Białogardzie na Mityngu Wie-
czornym, ale po kalkulacji kosz-
tów oraz ze względu na długą 
podróż i wysokie temperatury, 
stwierdziliśmy, że lepiej będzie 
zrobić krótkie zawody w swoim 
rejonie - mówi Andrzej Koryt-
kowski, prezes i szkoleniowiec 
KS Prefbet-Sonarol.

Zawody odbyły się około go-
dziny 21, więc już w „przyzwo-
itej” porze doby, jeżeli chodzi 
o ekstremalny wysiłek fizyczny 
w upały. Zawody były dla czę-
ści zawodników ostatnim spraw-
dzianem formy przed Mistrzo-
stwami Polski Juniorów oraz 
Juniorów Młodszych. Najlep-
szy wynik zawodów osiągnę-
ła Martyna Krawczyńska, która 
zwyciężyła w biegu na 800 me-

trów (2:08,41sek.) co jest trze-
cim rezultatem wśród juniorek 
w Polsce w tym roku. Również 
junior Bartosz Jurak zwycię-
żył na 300 metrów (34,93sek.) 
a junior młodszy Rartosz Ro-
giński w tym biegu był drugi 
(36,51sek.). W biegu na 600 
metrów w kategorii U16 Kon-
rad Zalewski (1:31,46 sek.) był 
drugi a Bartłomiej Pleban trzeci 
(1:43,90 sek.), natomiast na tym 
samym dystansie Zuzanna Kali-
nowska U14 biegając ze starszy-
mi zawodniczkami była trzecia 
z dobrym wynikiem 1:49,10. 
Zuzanna Kalinowska i Bartło-
miej Pleban są podopiecznymi 
Justyny Korytkowskiej i trenu-
ją w LŁKS Prefbet Śniadowo 
Łomża a pozostali zawodnicy to 
reprezentanci KS Prefbet-Sona-
rol i trenują pod okiem Andrzeja 
Korytkowskiego.

Podczas RESO Suwałki Pół-
maraton zwycięzcami zosta-
li: Iwona Bernardelli (1:14,32) 
oraz Przemysław Dąbrowski 
(1:06,13), oboje będący zawod-
nikami KS Prefbet-Sonarol. 

Wiktor 
Kosowski 
deblowym 

finalistą
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Podczas rozegranych w Radomiu Mi-
strzostwach Polski Juniorów udział 
wzięła czwórka zawodników Klubu 
Sportowego Prefbet-Sonarol. Najle-
piej z tego grona wypadła Martyna 
Krawczyńska, która zajęła 6. miejsce 
w biegu na 2000 metrów z przeszko-
dami (6:57,47sek.).

- Nasza zawodniczka prowadzi-
ła bieg przez 1600 metrów, jeszcze 
na 150 metrów do mety była trze-
cia i miała „bezpieczną” przewagę 
nad kolejną rywalką. Jak to jednak 
często bywa w biegach przeszkodo-
wych zmęczenie i moment nieuwa-
gi na ostatnim rowie z wodą spo-
wodował bolesny upadek i „kąpiel” 
naszej biegaczki, co skutkowało 
stratą przewagi jaką wcześniej mia-

ła i w konsekwencji spadek z me-
dalowego miejsca. Po pokonaniu 
ostatniej przeszkody zrezygnowa-
na dotruchtała do mety zajmując 
szóstą lokatę – relacjonuje Andrzej 
Korytkowski, prezes i szkolenio-
wiec Ks Prefbet-Sonarol.

W biegu na 400 metrów Bar-
tosz Jurak zajął drugie miejsce 
w finale B co dało ostatecznie 10. 
lokatę z najlepszym wynikiem 
w sezonie 49,60 sek. Wracający po 
miesięcznej przerwie spowodowa-
nej kontuzją Piotr Dąbrowski uzy-
skał czas 49,83 sek. co dało finał B. 

- Nie chcąc ryzykować zde-
cydowaliśmy, że Piotr stanie 
tylko w blokach i nie pobiegnie 
w finale B, aby nie kusić losu. 

Szkoda bardzo Piotra bo przez 
kontuzję naderwania mięśnia 
nie pojedzie na Mistrzostwa 
Świata do Cali (Kolumbia)- 
jego wcześniejszy wynik 47,71 
sek. mieścił się w sztafecie 
4x400m i wystarczał, aby zostać 
powołanym do reprezentacji na 
tę imprezę – mówi Andrzej Ko-
rytkowski.

Rekord życiowy w biegu na 
400 metrów przez płotki uzyskał 
Jakub Stefańczyk a jego czas 60,88 
sek wystarczył do 17. lokaty.

Juniorzy biegali na Mistrzo-
stwach Polski, natomiast senior 
Mateusz Niemczyk wziął udział 
w VIII Mili Tucholskiej zajmując 
trzecią lokatę.

Kolejny bardzo dobry wynik osiągnę-
ła Martyna Krawczyńska (KS Prefbet-
-Sonarol), która startując  stadionie 
warszawskiego AWF-u w Mityngu 
Młodzieżowym zmierzyła się z dy-
stansem 1000 metrów. Podopieczna 
Andrzeja Korytkowskiego wygrywa-
jąc bieg osiągnęła świetny rezultat 
2:47,18 sek., co jest obecnie najlep-
szym wynikiem w Polsce na tym dy-
stansie w kategorii juniorek. 

Ten czas jest jednocześnie 
nowym rekordem województwa 
podlaskiego w tej kategorii wie-
kowej, a poprzedni ustanowiony 
przed 16 - laty należał również 
do wychowanki trenera Koryt-
kowskiego - Anny Pruszkowskiej 
i wynosił 2:49,69 (2006).  Obec-
nie Martyna otwiera  tegorocz-
ne polskie tabele rankingowe 
juniorek również na 1500 me-
trów z przeszkodami, a na 2000 

m. z przeszkodami jest trzecia, 
natomiast na 800 m. czwarta. 
Na tych samych zawodach Kon-
rad Zalewski zajął trzecią loka-

tę w kategorii młodzików z cza-
sem 1:31,59 sek. Martyna jest 
uczennicą Liceum Mistrzostwa 
Sportowego w  Łomży, a Konrad 

to absolwent Szkoły Podstawo-
wej w Kobylini-Borzymach. Od 
1 wrześnie również zasili szeregi 
LMS Łomża.

Jak zwykle zawodnicy klu-
bu startowali również  w biegach 
ulicznych i górskich.

Sylwia Walczak wygrała Bieg 
Ryński o puchar burmistrza mia-
sta Ryn na dystansie 10 km. Czas 
zawodniczki na wymagającej tra-
sie to 41,07 min. 

Iwona Wicha zwycięży-
ła w biegu górskim Tatra Trail 
w Zakopanem a zawody rozegra-
no na dystansie 16 kilometrów  
przy przewyższeniu 600 metrów.                                                                

Natomiast prosto po zgru-
powaniu w Szklarskiej Porębie 
Iwona Bernardelli  wystartowała 
w XX Biegu św. Jakuba w Lębor-
ku zajmując na dystansie 10 km 
drugą lokatę z czasem 34.44 min. 
Na tych samych zawodach Mate-
usz Niemczyk zajął trzecie miej-
sce (31.15 min). Bieg ukończyło 
329 osób.

Kolejny medal Mistrzostw Polski wywalczyli 
zawodnicy Klubu Sportowego Prefbet-Sonarol.       
Tym razem bogaty medalowy dorobek klubu 
wzbogaciła Wiktoria Grabowska, która podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, czyli Mi-
strzostw Polski Juniorów Młodszych, wywalczy-
ła brązowy medal na dystansie 1500 metrów 
z przeszkodami. 

Podczas zawodów rozegranych w Biel-
sku-Białej zawodniczka KS Prefbet-Sona-
rol uzyskała wynik 5:11,63 sek. co jest jej 
rekordem życiowym. 

- Wynik tym bardziej cieszy, gdyż bieg 
był rozgrywany typowo na miejsca w wol-
nym tempie, ale  za to z bardzo mocnym 
finiszem, co świadczy, że możliwości wy-
nikowe zawodniczki są większe. Wikto-
ria cały bieg znajdowała się w czołówce 
biegu, a na 300 metrów do mety zaczęła 
długi finisz co skutkowało oderwaniem 
się trzech zawodniczek od reszty stawki. 
Nasza „przeszkodówka” srebrny medal 
straciła na ostatnich metrach tracąc zaled-
wie 0,09 sek. do drugiego miejsca. Jednak 
i tak jesteśmy bardzo zadowoleni bo jest to 
pierwszy indywidualny medal tej zawod-
niczki – mówi Andrzej Korytkowski, pre-
zes i szkoleniowiec KS Prefbet-Sonarol. 

Czołówka biegu na 1500 m prz.
Roksana Piechowska (Talex Borzy-

tuchom) 5:10,41
Natalia Cygan (Stal Stalowa Wola) 

5:11,54
Wiktora Grabowska (PREFBET-SO-

NAROL) 5:11,63
Kamila Augustiniok (MKS-MOSM 

Bytom) 5:17,65
Wiktoria Grabowska jest uczennicą Li-

ceum Mistrzostwa Sportowego przy Aka-
demii Nauk Stosowanych w Łomży, na 
stałe mieszka  w gminie Zaręby Kościel-
ne. W roku szkolnym 21/22 otrzymała na-
grodę prezesa Rady Ministrów za wysokie 
wyniki w nauce.

Oprócz startu na Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów Młodszych zawodnicy KS 
Prefbet-Sonarol startowali też w biegach 
ulicznych. 

Mateusz Niemczyk zwyciężył w biegu 
Wilcza Dycha w miejscowości Osieczna 
na Pomorzu bijąc czasem 31.12 min. re-
kord trasy.

Bieg Królowej Bony na dystansie 5 km 
w Różanie zakończył się zwycięstwem Da-
miana Świerdzewskiego, a wśród kobiet 
Monika Nawrat zajęła druga lokatę.

Wiktoria Grabowska z medalem Mistrzostw Polski 

Krawczyńska  
z najlepszym  

wynikiem  
w Polsce

Mistrzostwa  
Polski Juniorów
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