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Protokół nr LVI/22 
z obrad LVI uroczystej  sesji Rady Miejskiej Łomży, 

które odbyły się w dniu 15 czerwca 2022  roku 
w Hali Kultury w Łomży 

 

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji uczestniczyło 23 

radnych, co stanowi  100 %  ogółu radnych. 

 

Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta. 

Przed rozpoczęciem obrad o godz. 10:00 w Katedrze odprawiona została Msza Św. w 

intencji mieszkańców miasta  

Obrady rozpoczęto o godzinie 1200, a zakończono o godz. 1307. 

Sesję rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odegraniem Hejnału Miasta.  
 

Po odegraniu Hejnału Miasta 
 

Alicja Konopka – Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 

 Otworzyła  obrady  uroczystej sesji Rady Miejskiej Łomży  w 604 rocznicę 

nadania Łomży praw miejskich. 

Następnie Chór  Kameralny „Amici” odśpiewał Gaude Mater Polonia.  

Alicja Konopka – Przewodnicząca Rady Miejskiej.  
 

 Powitała  przybyłych na  Sesję  gości; przedstawicieli miast partnerskich, 

przybyłych na Dni Łomży parlamentarzystów, reprezentantów władz lokalnych, 

samorządowych, wojewódzkich i kościelnych,  dyrektorów spółek, zakładów 

budżetowych, instytucji kultury, rektorów wyższych uczelni, placówek oświatowych, 

przewodniczących zarządów osiedli oraz mieszkańców, dziękując im  za  przybycie.  

Poprosiła  Prezydenta Miasta o zabranie głosu  
 
 
Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża 

W okolicznościowym wystąpieniu  w 604 rocznice nadania praw miejskich 

podkreślił, że  jako władze samorządowe cały czas stoją przed wyzwaniem dalszego 

dbania o podnoszenie standardu życia w Łomży. Przypomniał również wykonane w 

ostatnich latach  inwestycje, między innymi: przebudowę zabytkowej hali targowej na 

Halę Kultury, budowę Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnego, szereg inwestycji 

w infrastrukturę drogową, oświatową i sportową, modernizację sali koncertowej 

Filharmonii Kameralnej oraz  trwającą rewitalizację Starego Rynku. Podkreślił, że w 

ocenie wielu wykorzystali szanse, jakie miały samorządy, a to wszystko, co zostało 

zrobione, przez wiele lat będzie służyło  mieszkańcom, podobnie jak przedsięwzięcia, 

które chcą zrealizować przy wsparciu środkami z Programu Inwestycji Strategicznych 
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Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 

na lata 2021-2027, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i innych 

zewnętrznych źródeł wsparcia. 

Nawiązał do trwającej przez ostatnie dwa lata walki z pandemią koronawirusa, 

jak również  zakończenia  w tym okresie wielu ważnych inwestycji w  mieście oraz 

organizacji ciekawych wydarzeń. Podkreślił, że tylko przez te dwa pandemiczne lata 

miasto pozyskało ponad 135 mln zł środków zewnętrznych na realizację ponad 

dwudziestu różnych zadań inwestycyjnych.  

Zauważył, że trwający rok 2022 jest czasem wielkiej niepewności w polskiej 

gospodarce, a wraz z jego początkiem wszystkie samorządy, w tym również Miasto 

Łomża, muszą mierzyć się z podwyżkami cen towarów i usług, a także stóp 

procentowych, przy jednocześnie niższych planowanych dochodach bieżących. 

Sytuacji nie poprawia wojna w Ukrainie i związane z nią nowe zadania podejmowane 

przez samorządy. Jest jednak przekonany, że wspólnie sobie z tym wszystkim 

poradzą  i uda się pokonać pojawiające się przeciwności, czego sobie i mieszkańcom 

życzę. 

Zauważył, że tematem przewodnim dzisiejszej sesji jest Jakub Waga, którego 

150. rocznica śmierci obchodzona jest w tym roku.  Przybliżając sylwetkę 

przypomnieć, że w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Lokalnego i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego, miasto otrzymało dofinansowanie projektu pn. „Łomża – 

Miasto, w którym żyję i pracuję”, który obejmuje opracowanie dokumentacji na 

renowację parku miejskiego Jakuba Wagi. Dodał, że w  ramach obchodzonego Roku 

Jakuba Ignacego Wagi, w dniach   19 - 21 sierpnia zorganizowany zostanie festiwal 

filmów przyrodniczych.  

W dalszej wypowiedzi podkreślił, że Dni Łomży to czas radosnego świętowania 

i integracji mieszkańców. W tym roku sprzyjającymi ku temu wydarzeniami będą 

piątkowy jarmark średniowieczny w Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma i 

sobotnie koncerty na muszli koncertowej przy ul. Zjazd na które wszystkich serdecznie 

zaprasza. 

Zauważył, że święto  miasta to także czas spotkań z  gości z miast partnerskich, 

które pozwalają na wymianę poglądów i doświadczeń, poszukiwanie nowych 

płaszczyzn współpracy oraz zacieśnianie wzajemnych relacji. W tym roku będą gościć 

w Łomży delegacje z litewskich Solecznik, bułgarskich Kazanłyka i Triawny, włoskiego 

Casalmaggiore, a przede wszystkim z ogarniętej wojną Ukrainy: Borysławia, 

Nowogrodu Wołyńskiego i Kołomyi. Do tych miejscowości w większości trafiły 

transporty z pomocą humanitarną przygotowaną przez  mieszkańców miasta na 

początku konfliktu zbrojnego. 

Z okazji 604 rocznicy nadania praw miejskich życzy, by Łomża cały czas była 

dobrym miejscem do zakładania rodzin, edukacji dzieci, podejmowania pracy, 

wypoczynku oraz godnego, dostatniego i bezpiecznego życia. Wszystkim 

zgromadzonym na  uroczystej sesji, jak również mieszkańcom i gościom  życzy 

udanego, pełnego pozytywnych wrażeń i atrakcji świętowania Dni Łomży. 
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Kamil Leszczyński  - Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów 

 

Przybliżając postać  Jakuba Wagi botanika, syna Ziemi Łomżyńskiej w 150 

rocznicę śmierci przypomniał, że urodził się w 1800 roku w Grabowie koło Łomży, jako 

szósty syn. Naukę pobierał w kolegiach pijarskich w Szczuczynie, Łomży oraz w 

Szkole Wojewódzkiej w Warszawie. Ukończył  Uniwersytet Warszawski .  Na stałe do 

Łomży powrócił w 1828 roku i został nauczycielem. Przez całe życie związany z Łomżą 

i ziemią łomżyńską, nauczyciel, przyrodnik i botanik, twórca dzieła „Flora Polska”, które 

zawiera opisy 1061 gatunków dziko rosnących krajowych roślin. Zmarł 23  lutego 1872 

roku, pochowany na cmentarzu przy ul. Kopernika. 

 

Następnie odbyła się krótka projekcja filmu wprowadzająca w świat fauny i flory, 

które były przedmiotem badań naukowych Jakuba Wagi. 

 

Teresa Grużewska - Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich 

Przypomniała pracę Jakuba Wagi w kwestii systematyzacji nazw roślin,  

wyliczając ile bardzo rzadkich gatunków znalazł pod Łomżą słynny przyrodnik.  Mówiła 

o Narwi, która jako jedna z nielicznych rzek w Europie ma rozlewiska, a w jej dolinie 

żyje około 1000 gatunków, których nie ma w innym miejscu. Podkreślała również 

walory lecznicze tej roślinności, zachęcając do korzystania z ich właściwości.  

Krzysztof Jurgiel - Poseł do Parlamentu Europejskiego 

 

 Dziękując za zaproszenie na uroczysta sesje pogratulował Prezydentowi,  

Radzie, mieszkańcom dbania o historię, jak również  osiągnięć ostatnich lat.   

Przybliżył również działania jakie podejmuje w ramach działalności w 

Parlamencie Europejskim. Zachęcał do przystąpienia do dalszych prac nad 

opracowaniem strategii zadań dla Łomżyńskiego Obszaru Rozwoju, przy 

wykorzystaniu środków unijnych, przypominając, że dochodzi do tego Krajowy Plan  

Odbudowy, który już został  zatwierdzony.  Podkreślił, że możliwości jest sporo, 

potrzebna jest strategia i współpraca. życzy więc, aby wypracować wspólnie kierunki 

rozwoju, zadania i przystąpić  do ich realizacji.  
 

Lech Szabłowski - Starosta Łomżyński  
 

 Zabierając głos dziękując za zaproszenie wyraził swoje refleksje związane z 

dzisiejsza rocznica i wydarzeniem. Zauważył, że Powiat Łomżyński i Miasto Łomża, to 

dwa samorządy, natomiast jedna wspólnota. To co dzieli, to granice administracyjne i 

tylko granice administracyjne. Przybliżył następnie wspólne działania i zadania, które 

służą zarówno Ziemi Łomżyńskiej, jak i Miastu Łomża.  

 Pogratulował następnie osiągnięć, nawet tych drobnych, które tworzą wielka 

całość służąca mieszkańcom Łomży.  
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Następnie  złożył życzenia  sukcesów i aby spełniły się oczekiwania radnych, 

inicjatywy Prezydenta i jego Zastępców, aby mieszkańcy miasta żyjąc w lepszych, 

coraz bardziej godnych warunkach  byli zadowoleni, a miasto Łomża było dla nich 

prawdziwym domem.  
 

Aleksander Gadżanow  
 

Odczytał okolicznościowe listy od Margarity Ganevej – Ambasador Republiki 

Bułgarii w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Emanuila Manolova - Burmistrza Pavlikeni. 

 

Na zakończenie sesji został odegrany  Hejnał Miasta, po czym Sztandar Miasta 

został wyprowadzony.  
 

Alicja Konopka  – Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Zamknęła obrady LVI uroczystej  sesji Rady Miejskiej Łomży. 

 

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Łomży 

 
Alicja Konopka 

 
 
Protokołowały: 
 
D. Śleszyńska 
 
I. Jankiewicz 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


