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NISSAN 
~ 

Krzysztof Musiński 
Authorized dealer No 026 

15-124 Białystok, ul. Gen. Andersa 87 
tel. (085) 653 9747, 6525150, fax (085) 652 50 50 

Zapraszamy do salonu i serwisu 
codziennie w godz. 9-17 





KONTAIOY 
TYGODNIK REGIONALNY 

rok ' założenia 1980 
Ukazuje się w województwie podlaskim, 
części województwa mazowieckiego, 

Nowym Jorku, Chicago i Toronto 

Adres: 
18-400 Łomża, Aleja Legionów 7 

tel.: (0-86) 216-42-43, (0-86) 216-42-44, 
(0-86) 216-40-22, lax. (0-86) 216-57-11 

www.kontakty-tygodnik.cóm.pl 
redakcja@kontakty-tygodnik.com.pl 

Redaguje zesPół: 
Joanna Gospodarczyk, Alicja Niedźwiecka, . 
Gabriela Szczęsna, tel. (0-86) 215-35-69, 

. Maria Tocka, tel. (0-86) 215-35-70, 
Wladyslaw Tocki (red. naczelny) tel. (0-86) 216-40-22 

Oddział w Białymstoku: 
, . ul. Lipowa 14 

Janina Werpachowska, Andrzej Koziara, 
Janusz Niczyporowicz, Grżegorz Szerszenowicz, 

Jan Oniszczuk 
teUlax (0-85) 744-65-61 

Oddział w Suwa-Ikach: 
ul. Utrata 2B, I piętro 

Slawa Zamojska, Piotr Laskowski, 
Bożena Dunat 

tel. (0-87) 566-60-66, teUiax (0-87) 566-35-12 

Stale współpracują: 
Teres!) Adamowska, Jacek Cholewicki, Adam 
DObrońsKi, Stanislaw Kędzielawski, Krystyna 

Michalczyk-Kondratowicz, Joanna Szeligowska, 
Wenanty Z Kruk, Barbara Paszkowska (Szczuczyn), 

Michal Mincewicz (Orla) 
Rysunki: Zdzislaw Romanowski, Jerzy Swoiński 
Felieton: Wiesia w Wenderlich, Adam Dobroński 
Zdjęcia: Gabor L?rinczy, Slawomir Stempczyński 

Wydawca: . 
Spólka Dziennikarska ,Gratis" Sp. z 0.0. 

Prezes: Wladyslaw Tocki 
Adres: 18-400 Łomża, Aleja Legionów 7 

tel. (0-86) 216-42-43 

KsięgowośC: Elżbieta Bączek (g/6wna księgowa) 
tel. (0-86) 2t5-35-67, 

Jolanta Bączek, tel. (0-86) 215-35-66 
MaSZYnistka: Janina Gawrońska 

Biuro ogłoszeń "Kontaktów": 
Kierownik: Alina Michalowska 

Przedstawiciel: Cezary Lemański 
18-40Q Łomta, Aleja Legionów 7 

tel. (0-86) 215-35-71, lax (0-86) 216-57-11 
tel. kom. 0-602748-099 

Kolno: 
Kolneński Dom Kultury 

ul. Konopnickiej l, tel. (278) 22:21 

Ostrołęka:" 
Agencja )NFÓRMEDIA' 

07-4.000s1rolęka, ul. 11 Listopada 5 a 
tel./lax (0-29) 760-91-92 I 

Ostrów Mazowiecka: 
,BORAM' Aldona Mierzejewska 

07·300 Ostrów Mazowiecka 
ul. Broniewskiego 56 a, tel. (0-29) 745-34-12 

Ksero ,Miniaturka ' PI. Ks. Anny Maz. 4 

Suwałki: 
,LOCUM' S.C. 
ul .. Utrata 2b ' 

- tel. (0-87)566-35-12 

Wysokie Mazowieckie: 
Wypożyczalnia Kaset Video , VIDKIG' 

ul. Długa 22, tel. (75) 24'08 

Zambrów: 
Agencja ,Globtour' 

al. Wojska Polskiego 22, tel. (271) 25-25 

Kolportaż: 
RUCH SA, Poczta Polska, ,Kolporter', 

sieć własna wydawcy 

Obróbka zdjęc barwnych: 
Gabs-Foto, Łomża, Stary Rynek 16, tel. 216-77-16 

Skład: 
STudio Maciejewscy 

Białystok, ul, Mickiewicza 56 
_. teUlax (0-85) 732-34-84 

e-mail: maciek.maciejewski@pro.o~etpl 

. Druk: 
SPPP ,Pogoń', Bialystok, ul. Mickiewicza 56 

tel. (0-85) 732-91-74 
e-mail: pogon©cskpl 

Materia/ów nie zamówionych redakcja nie zwraca 
i zastr~ega sobie prawo' dokonywania skrótów. 
., Za treść ogłoszeń redakcja i wydawca -

nie ponosi odpowiedzialności. 

Podlaskiejest tym skrawkiem Polski, gdzie spotykają 
się dwa duże wyznania chrześcijańskie: katolicyzm i pra
wosławie. Nigdzie indziej w kr.yu nie 'ma podobnego 
przenik.itnia "stref wpływów". W latach dziewięćdziesią
tych stosunki między dwoma największymi Kościołami 
nie zawsze układały się najlepiej. Nie brakowało wypo
wiedzi i gestów, sugerujących rywałiza~ę i ledwie skry
waną niechęć. Wystarczy przypomnieć sppr o monaster 
w Supraślu czy aktywność polityczI;lą hierarchii obu wy- ' 
znań po dwóch-stronach barykady. 

Od czasu jednak, gdy nastąpiły zmiany na stanowis
kach metropolitów, czyli miejsce arcybiskupów Szymec
kiego i Sawy zajęli abp. Zięba i Jakub, stosunki między 
Kościołami poprawiły się. Obaj metropolici zdobyli się 
na prZY,jazne gesty; znikła też dawna prestiżowa rywalizacja o pierwszeństwo. 
. Być może jest to zasługa zmieniających się czasów, a obaj hierarchowie są ~eprezent~ta
mi riowej generacji? A może jest to zasługa ich charakterów i osobistej kultury? Tak czy 
owak bardzo istotne źródło napięć n.a Bjałostocczyźnie wydaje się o wiele mniej aktywne niż. 
jeszcze kilka lat temu. (O wewnętrznych problemach Polskiego Autokefalicznego KoŚcioła 
Prawosławnego: str. 10) 

Kadrówka 
Wojewoda podlaski Marek Strzaliński. po

wołał Mikołaja Lin~ewicza na stanowisko 
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Dro
gowego 

WłADYSŁAW TOCKI 

Ja~sąsia~d 
z sąsiadem 

Na zaproszenie , marszałka województwa 

Sławomira Zgrzywy gościła w Białyms!oku de
legacja białoruskiej Rady Deputatów Obwo

du Grodzieńskiego. . Inspektorat Transportu .progowego jest 
nową jednostką administr,acji wojewódzkiej. 
Obowiązek j ej utworzenia nakłada na woje
wodów Ustawa o transporcie drogowym z 
września 2001 roku. Do zadań Inspektoratu 
należą: kontrola transportu samochodowego 
'z pominięciem pojazdów osobo_wych i cięża
rowych do 3,5 tony; kontrola transportu sa
mochodowego pod względem posiadanych 
przez kierowców uprawnień i licencji d o wy: 
konywania usług transportowych; kontrola 
przestrzegania przez kierowców czasu pracy i 
stanu 'technicznego pojazdów. 

Podczas spotkania z marszałkiem oraz- -

przedstaWicielami Urzędu Marszałkowskiego 

Inspektorzy (do końca roku będźie ich 
czterech) będą mieĆ do dyspozycji oznako
wany pojazd i . zostaną wyposażeni w tzw. 
środki przymusu bezpośredniego. Zaczną 

działać w listopadzie. Do tego czasu będą 
- szkolić się na specjalistycznych kursach. 

Kr~sztof Pilawa, dotychczas powiatowy 
lekarz weterynarii w Su:wałkach, powołany 
został natomiast przez wojewodę podlaskie
go na stanowis~o wojewódzkiego lekarza we
terynarii. Krzysztof Pilawa jest absolwentem 
Wydziału Weterynarii Szkoły 'Głównej Go
spodarstwa Wiejskiego w Warsżawie. Ukoń
czył także podyplomowe stud~um promakty
ki i lęcznictwa c~orób bydła oraz adm~istra
cji weterynar)jnej. 

i Sejmiku Samorządowego mówiono o współ

' prilcy w kulturze i edukacji, gospodarce, tu-

rystyce i sporcie, funkcjonowaniu Euroregio-

nu "Niemen" i zasadach działahlOŚci samo
rządu w Polsce. 

Kontakty Podlaskiego z Obwodem Gro
dzieńskim rozpoczęły się w 1995 roĘu. ÓW-, 
cześni wojewodowie -'białostocki i suwalski 

podpisali wówczas porozumienia o wspqłpra

cy. W grudniu 2001 roku wojewoda podlaski 

podpisał list intenc)jny w sprawie dalszej 
współpracy. Efektem obe,cnego spotkania 

. ma być podpisanie w 'niedalekiej przyszłoś_ci 

porozumienia o współpracy samo~ządów: 

Kontakty P?dl~kiego 'i Obwodu Gro- . 
dzieńskiego odbywają się także w ramach 

Polsko-Białoruskiej Komisji Międzyrządowej 

do spraw Współpracy Transgranicznej oraz 
Euroregionu "Niemen" (organizowanie im

prez kulturalnych, sportowych, spotkań 

gospodarczych). Marszałek Sławomir Zgrzy

wa jest przewodniczącym . polskiej grupy 

roboczej do spraw współpracy międzyregio
nalnej. 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 
im. B. Jańskiego W Łomży-

TOWARZYSTWO 
FINANSOWE 

Ponadto o.ferujemy atrakcyjne 
kredyty ratalne. 

Łomża, ul. Plac Kościuszki 1, 
tel. : ( 086 ) 216-52-40: 

rak. 05 1-0 

Zajęcia rozpoczynają się dnia 22 lutego 2002 roku, 
Szczegółowych informacji udziela Dziekanat 
Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 
im. B.' Jańskiego w Łomży przy ul. Krzywe Koło 9, 
te l. 216-70~50 

rak. 106-0 
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Znaki 
czasu 

Centrum 'Europy 

ców wędrują drogą elektroni

czną do Wytwórni Papierów 

Wartościowych w Warszawie, 

gdzie powst~ą prawa jazdy, a 

gotowy dokume~t trafia do 

Łomży w ciągli tygodnia. Dłużej 

muszą poczekać wymieniający 

stare prawa jazdy na nowe, zwła

szcza gdy w ~zędach gmin nie 
zachowały ' się ich kompletne 

dokumenty. 

• Adam Małysz wygrał pier
wszy w tym roku konkurs Pucha

ru Świata. Po 'Zwycięstwie z rado

ści calował ziemię. 
NOWY STATUT PODLAS

KIEGO URZĘDU WOjEWÓ
DZKIEGO PRZYGOTOWUJE 
WOJEWODA Marek Strzaliński 
i jego współpracownicy. Zgodnie 
z zaleceniami oszczędnościowy
mi rządu premiera Leszka Mille
ra, w Urzędzie będzie mniej wy
dzialów Gest 19, według projek
tu ma być 9) i mniej stanowisk 
kierowniczych. W Łomży i Su
wałkach pozostaną niewielkie 

d elegatury PUW, zajmujące się 

sprawami wym~gającymi obec
ności urzędników w "terenie": 
geodezją, architekturą, ochroną 

środowiska. 

NA USUWANIE SKUTKÓW 
ZIMY administratorzy dróg róż

nych kategorii (od krajowych po 
osiedlowe i wiejskie) wydali już 
bardzo pokaźną część pieniędzy, 

przeznaczonych na cały rok. Ma
gazyn Zarządu Dróg Publi
cznych, w którym znajdowala się 

sól do posypywania jezdni, jest 
pusty, choć zapas miał wystar
czyć do lutego. Około 60.0. tysię
cy złotych musiało wydać Miej
skie Przedsiębiorstwo . Gospo
darki Komunalnej i Mieszkanio-

J 
wej w Łomży 'w grudniu i sty-
czniu, a na cały rok ma 90.0. tys. 

CENY CIEPŁA I CIEPŁEJ 

WODY PODNOSZĄ od lutego 

przedsiębio~twa ciepłownicze 

w Spwałkach i Łomży. W suwal
skim PEC aż o 12,5 procent, mi
mo protestów największych od
biorców. W Łomży podwyżka wy
niesie 7 procent. Dwie najwięk
sze łomżyńskie spółdzielnie mie
szkaniowe, ŁSM i "Perspekty
wa", nie przewidują wzrostu 
czynszu. Możliwa jest -natomiast 
zmiana stawek w budynkach 
komunalnych. 

O TYTUŁ NAUCZYCIELA 
DYPLOMOWANEGO na 
przełomie roku 20.0.1 i 20.0.2 
ubiegał~ się prawie 30.0._ peda
gogów w Podlaskiem. Awans 

wiąże się z niewielką podwyżką 
zarobków, które ' jednak w tym 
roku zostały "zamrożone". 

ZA NIEEKONOMICZNE 

UZNAŁA DYREKCJA POL
SKICH KOLEl PAŃ
SlWOWYCH POŁĄCZENIA 

Białystok - Szczecin, Suwałki -
- Łódź Fabryczna, Białystok -
- Suwałki (godz. 19.50.), Biały-

stok - Czeremcha (godz. 19.51) 
i Hajnówka - Cisówka. Nie 
oznacza to natychmiastowej lik
widacji, ale poddanie uważniej
szemu badaniu frekwencji. 

!fi KONTAIOV 

"PODSUMOWAŁO" SIĘ PO 
2 LATACH STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDÓW Dorzecza Bi; b

rzy na spotkaniu w Rajgrodzie: 

skupia 11 miast i gmin położo

nych w, Biebrzańskim Parku Na

rodowym lub jego otulinie. Naj

większy sukces: opracowanie sy

stemu zagospodarowania odpa

dów stałych w kilku gminach. 

PRODUCENT DZIANIN 

FUTERKOWYCH, białostocka 

"Biruna" (opanowała połowę 

rynku w Polsce) otworzy w lu

tym mię w Graj ewie. Zatrudni 

25 pracowników. 

O ZWIĘKSZENIE SUBWEN-

_CJI NA LITEWSKIE SZKOŁY, 

pieniądze na dokończenie litew

skiego dQmu kultury w Puńsku, 

otwarcie przejścia granicznego 

dla samochodów półciężaro

wych apelowali polscy Litwini 

do podlaskich parlamentarży

stów. Na' spotk~u w Sejnach 

był wicemarszałek Sejmu Litwy 

Arturas Skardżius i ambasador 

Litwy w Polsce Darius Deguiis. 

NOMINACJE SĘDZIOW-

SKIE wręczył prezydent Aleksan-
- d er Kwaśniewski kilku przedsta

wicielom Temidy w Podlaskiem: 

Bogusław janusz Dobrowolski 

powołany został na sędziego Są-' 

du Apelacr.jnego w Białymstoku. 

Sędziami sądów- rejonowych zo

stali: Alicja Iwona Dubij-Mitera 

w Białymstoku, Dariusz Krzy

sztof Kozłowski w Suwałkach, 

Barbara' Półtorak w Sok,óICe, 

Grzegorz Skrodzki w Zambrowie 

ijan Stanulewicz w Łomży. 

ZARZUT P~ĘCIA ŁA

PÓWKI w wysokości 5 tysięcy 
_złotych przedstawiła łomżyńska 

prokuratura dwóm policjantom 

"drogówki" Komelldy Miejskiej 
Policji w Łomży. Zawiado!llienie 

o popełnieniu przestępstwa zło

żyli pracownicy Komendy. Fun

kcjonariusze (7 i 12 lat pracy w 

policji) zostali zawieszeni w 

czynnościach służbowych. 

KOLEJNĄ SENSACJĘ WY-

• Trwają ferk. Tylko 1,5 m ln 

z około 6,7 mln uczniów skony-

sra z zorganizowan ych 

zimowych. 

• Komisja Europejska zabie
ga, aby obywatele Unii , którzy 

zamieszkają w Polsce, mogli ku

pować u nas domy le tniskowe 

zaraz po wejściu naszego kraju 

do UE. Rząd polski chc.e, aby na 

możliwość zakupu czekali pięć 

lat. 

• W kraju j est od półtora do 
dwóch milionów niepełnospra

wnych dzieci, których rodzice są 

alkoholikami. Co najmniej poło

wa żyje w warunkach zagrażają

cych zdrowiu i rozwojowi : poin

formowała Państwowa Agencja 

ds. Rozwiąz~ania Problemów 

Alkoholowych . 

• Aż jedną czwartą zwolenni
ków straciła w ostatnim miesiącu 

Samoobrona. Poparcie dla rzą

dzącej koalicji SLD-UP spadło o 

j eden procent. (sondaż PBS). 

EUROREGION "PUSZCZA 
BIAŁOWIESKA" powstał po 
podpisaniu porozumienia władz WOŁAŁ Eugeniusz . Kaczyński, 
powiatu hajnowskiego z władza- handlowiec z Zambrowa, który 

• Z ofertą pracy- na p lan ra
cjach truskawek i cytrusów dla 

ponad trzech i pół tysiąca Polek 

wystąpili hiszpańscy plantatorzy. 

• Film ,,!"larry Potter i kamiel) 

filozoficzny" , propaguje wiarę w 

magię i godzi w wartości katolic

kie, uważają mieszkańcy Tarno

wa, którzy wystosowali protest 

do Wydziału Edukacji Urzędu 

Miasta. 

mi Białorusi. Starosta Włodzi- . zasłynął już z umieszc~ania 
mierz Pietruczuk chciał wydać 

przewodnik po całej Puszczy 

(dzieli ją granica z Białorusią), 

oznaczyć szlaki turystyczne, ot-

worzyć turystyczne przejścia 

graniczne. 

. DO SĄDU GOTOWE SĄ 

IŚĆ WŁADZE ZAMBROWA, je-

żeli potwierdzą się niepokojące 

wieści o znacznym obniżeniu na

kładów z budż,etu państwa na 

dodatki mieszkaniowe, wypłaca

ne przez gminy. Burmistrz. Kazi-

. mierz Dąbrowski skierowął '\II tej 

sprawie p~mo do wojewody 

Marka Strzalińskiego sygnalizu

jąc; że ubiegłoroczny niedobór 

z tego tytułu w kasie miasta wy

niósł 70.0. tysięcy złotych, a w 

tym sytuacja może się znacznie 

pogorszyć, jeżeli przr.jęty zosta
nie budżet państwa -w propono-

wanej wersji. 

ZALEDWIE TYDZIEŃ NA 

PRAWO JAZDY OCZEKIWAĆ 
MUSZĄ mieszkańcy powiatu 

łomżyńskiego. W starostwie 

wprowadzony został komputero

wy system "Kierowca" , który 
umożliwi skrócenie procedury 

administracr.jnej. Dane kierow-

przed swoim sklepem klatki, dy-

bów i 'kajdanek na sklepowych 

złodziei. Teraz wystawił przed 

sklepem tablicę ze zdjęciami 

przyłapanych na kradzieży. Eu

geniusz Kaczyński twierdzi, że 

'clzięki swoim pomysłom ograni

czył kradzieże w sklepie do mini
mum. ·Żaden z klientów dotąd 

-nie złożył na niego skargi na po

licję ani w prokuraturze. 

• W minionym roku na krajo

we drogi wyjechało 327 tys. 251 

nowych aut; o 32 proc. mniej 

niż rok wcześniej. Mimo to pro

ducenci nie ooniżają cen nawet 

na ubiegłoroczne egzemplarze. 

DOBRODZIEJ "WIĘZIEŃ" 
Z udziałem szefa Służby Więziennej w kraju Aleksandra Nawroc

kiego, dyrektora Okręgowego Inspektoratu SW w Białymstoku Krzy
sztofa Kellera oraz biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka odby
fo się oficjalne otwarcie Zakladu Karnego w Czerwonym Borze. Tuż 
przed gośćmi pojawiłi się także pierwsi osadzeni (pisaliśmy o nich w 
poprzednim numerze). Zajmują cele z pięknym widokiem na las, a 
ze 'względu na półotwarty charakter więzienia mogą bez przeszkód 
poruszać się wewnątrz budynku. Pierwsza grupa przygotowywać bę
dzie miej!lca dla następnych. Według planów Ministerstwa Sprawied
liwości, w Czerwonym Borze powstanie także ' areszt śledczy i oŚro
dek odwykowy dla więźniów. Dla powiatu zambrowskiego i łomżyń

skiego istnienie Zakladu Karnego ma duże znaczenie ekonomiczne: 
kilkadziesiąt (na razie) miejsc pracy oraz rynek zbytu dla rolników, 
piekarni, hurtowni spożywczych, przemysłowych. 

Zaklad Karny od początku dobrze wpisuje się w problemy naj
bliższego środowiska: dyrekcja życzliwie wspierała akcję "Kulig z 
aniołem", organizowaną w Czerwonym Bo~e. Dochód przeznaczo
ny został dla chorego Grzesia (szerzej: str. 9). 



ORKIESTRA 
WYGRAŁA 300 000 ZŁ 

Ponad 120 tysięcy złotych w 
Białymstoku, ponad 80 tysięcy w 
Suwałkach i Sejnach, ponad 100 
tysięcy w Łomży, Zambrowie , Wy
sokiem Mazowieckiem i Kolnie 
to efekt finałowego grania Wiel
kiej Orkiestry ŚwiąteczneJ Pomo
cy w Podlaskiem. Koncerty, kwe
sty i licytacje, specjalne skarbonki 
Qak w PBK SA w Łomży) na rzecz 
fundacj i Jurka Owsiaka "grały" 
także w wielu mniejszych miej
scowościach. Nie skończyło się j e
szcze liczenie bilonu w obcych 

. walutach, którego kilkaset kilo
gramów zebrali kwestarze. Ośro
dek publicznej Telewizji Polskiej 
w Białymstoku nie zorgan i zował 

ani nie relacjonował "orkiestro
wych" wydarzeń jako jedyny w 
Polsce. 

I DZIEŁO POGRANICZA I 
Dyskusje, seanse ItImowe, spektakle teatralne, wieczory autorskie, 

· koncerty znajdują się w programie spotkania, zorganizowanego w 
dziesięciolecie Ośrodka "Pogtanicze - Sztuk, Kultur, Narodów" w 
Sejnach. 

Z tej okazji przybyli i przybędą do miasteczka goście z'kraju i zza 
granicy: przedstawiciele samorządów, ambasad oraz organizacji kultu
ralnych z Czech, Izraela, Litwy, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wę
gier. Zaproszony został także ambasador Izraela w Polsce Szewach 
Weiss. Znany pisarz Pawel Huelle poprowadzi warsztaty literackie dla 

· uczniów klasy dziedzictwa kulturowego, prowadzonej przez Ośrodek 
"Pogranicze". Odbędzie się również Środkowo europejskie forum 
Kultury, Koncert kapeli klezmerskiej, spotkanie z Andrzejem Strumił
lo i wernisaż jego prac. 

Jubileusz "Pogranicza" zbiegł się z otwarciem Domu Pogranicza, 
mieszczącego się w siedzibie dawnej poczty. -

"Pogranicze" jest znakomitym . przykladem ukazującym, jak bez 
uprzedzeń religijnych, narodowościowych, kulturowych, z mądrym 
czerpaniem z bogactwa wpływów pogranicza ' sztuk, kultur, narodów, 
rodzą się nowe wartości, a przede wszystkim tolerancja. 

DRAPIEŻNY PECHOWIEC UGOTOWANA 
MĘSKOŚĆ 

Pewien myszołów włochaty (nasz 'zimowy przybysz ze Skandynawii), za
miast polować drapieżnym zwyczaj em z powietrza, znieruchomiał przy dro
dze na łąkach między Wizną a Crądami Woniecko. I tu , na swoje szczęście, 
został dostrzeżony przez wędkarza. Mężczyzna przyniósł ptaka do siedziby 
administracji Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego' Doliny Narwi w 
Drozdowie. 

- Natychmiast oddaliśmy myszołowa w ręce lekarza weterynarii Janusza 
Karpińskiego z Łomży - mówi dyrektor Parku Ryszard Modzelewski. -
Okazało się, że drapieżnik ma nie tylko złamane skrzydło, ale także naszpi
kowane śrutem. Opatrzonego ptaka zawieźliśmy do zoo w Białymstoku, 
gdzie wszystkie zwierzęta prz)jmowane są zawsze bardzo ciepło . 

- Nasz podopieczny miewa się coraz lepiej i ż)je jak angielski król -
stwierdza żartobliwie kierownik zoo dr Michał Sasinowski. - Ba, pokazał 
nam, że nie tylko ma dobry apetyt, ale także swoje kulinarne upodobania: 
za nic nie chce jeść myszy, natomiast z wielką ochotą mięso . Cóż" nasz pa
cjent, nasz pan. 

Myszołów włochaty, j eden z największych zimlUących u nas skrzydlatych 
drapieżników z północy, w Polsce obję tyj es t ścisłą ochroną gatunkową . 

FERIE Z POLICJĄ 
Policja kontroluje autobusy 

przewożące na zimowiska dzieci i 
młodzież . Organizatorzy wypo-. 
czynku, a także rodzice uczniów, 
proszen i są o kon'takt z po-licją 
(tel. 997 lub 112 komórkowy) 
przed wyruszeniem autobusu w 
drogę , w celu sko ntrolowania je
go stanu technicznego i trzeźwo
ści kie rowcy. 

KULĄ W MEDAL · 

Pewnego dojrzałego (67-

lat) mieszkańca Białegosto

ku wyrwał ze snu straszliwy 

ból krocza: Jak się okazało, 

za sprawą żony, która chlus

nęła na niego dziesięc1oli

trowy garnek wrzątku, po-, 

wodując dotkliwe poparze

nia. Dopiero dwa dni póź

niej powiadomił o swej nie

zwyklej przygodzie policję, 

żądając pociągnięcia dojrza

łej (63 lata) połowicy do od

powiedzialności karnej. 

Brązowy medal w pchnięciu 

kulą (15,83 m) zdobył w Halo
wych Mistrzostwach Polski Junio
rów Młodszych w Spale Konrad 
Czarnowśki, uczeń klasy II Te
chnikum Rolniczego w Krzyżewie 
(gm. Sokoły), podopieczny, Alek- ZDRADLIWY LÓD · 

I sandra Puchalskiego. ~onrad, 

który jest }akże dyskobol.em (w 
tej dyscyplinie zdobył w ubiegłym 
roku także brąz na Mistrzostwach 
Polski LZS Juniorów Młodszych 
w Spale) trenuje od 3 lat. 

- .Przed nami następny waż
ny sprawdzian w obu dyscypli
nach w Mistrzostwach Polski Ju
niorów Młodszych we Wrocławiu, 
które rozegrane }ostaną w lipcu 
- mówi Aleksander Puchalski. 
- Obaj mamy nadzieję na je-
szcze lepszy wynik. 

Bawiące się na lodzie dzieci, wędkarze, ludzie skracający sobie dro- . 
· gę to często ofiary załamal}ia się lodu. W Podlaskiem naj tragiczniejsza 
pod tym względem okazała się zima 1997/199'8, kiedy strażacyzanoto
wali 75 takich przypadków, w których śmierć poni0sło 6 osób. " 

Na szczęście stra~ jest coraz bardziej przygotowana, by nieść ram-
I nek: w 5 jednostka~h ratowniczo-gaśniczych (w Augustowie, Białyrft

stoku, Lomży, Suwałkach i Siemiatyczach) służbę pełni 93 płetwonur
ków, dysponują 15 łodziami silnikowymi, l wiosłową i 5 saniami lodo
wymi, drabinami umożliwiającymi rozłożenie ciężaru na lodzie i do-
tarcie do tonącego. ' 

Ratowanie to konieczność. By dochodziło do niej coraz rzadziej, 
strażacy pomagają także budować bezpieczne lodowiska. Pi> odwilży 
zima na pewno wróci. Nie.c~ nie "zamarznie" nam rozsądek. , 

Na zdjęciu: na szczęście, to tylko ćwiczenia ... 

ZAPROSILI NAS: 

• Wicemarśzałek Senatu 
Rzeczpospolitej Polskiej - na 
prezentację laureatów i wyróż

nionych konkursu "Przyjaźni 

środowisku". 

• Krajowa Izba Gospodarcza 
Centrum Promocji w Wa1.:sza
wie - do udziału w VII Mi'ę

dzynarodowych Targach "E ty
kieta/Labelshow" w Moskwie. . 

• Dziekan Wydziału Inżynie
rii Produkcji Szkoły Głównej 

'Gospodarstwa Wiejskiego W I 

Warszawie i dyrektor Muzeum 
Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa ' 
Kluka w Ciechanowcu - na ot

warcie wystawy "W dawnym 
sklepie z narzędziam i". 

". Rzecznik praSowy Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewó
dztwa Podlaskiego w Białym

stoku - na spotkanie marszał
ka, przedstawicieli Urzędu i 
Sejmiku Samorządowego z de
legacją Rady Deputatów Obwo
du Grodzieńskiego. 

• Prezes Zarządu Polskiego 
Radia Białystok - na uroczyste 
otwarcie nadajnika w Łomży. 

• Zastępca podlaskiego ko
meridanta wojewódzkiego Pań~ 
stwowej Straży Pożarnej w Bia
łymstoku - na akcję urządza- o 

l1:ia lodowiska przez strażaków. 

• Rzecznik prasowy wojewo
dy podlaskiego - na spotkanie 
woj ewody z zarządem i wójtami 

powiatu moniecki~go. 

• Właściciel "Dworu Soplico-• 
wo" w Białowieży - na uroczy
ste otwarcie. 

• Łomżyński Sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
- na podsumowanie akcji. 

• Przewodniczący Zarządu 

Oddziału Rejonowego Polskie

go Związku Emerytów, Renci~ 
\ stów i Inwalidów w Łomży -
na zabawę karnawałową . . 

• Przewodniczący ' Rady 
Osiedla nr 12 w Łomży - na 
uroczystość ogłoszenia - wyni

ków i wręczenia nagród w kon

kursie "Animais 2001". 

• Samorząd !Jczniowski Ze~ 
społu Szkół Ekonomicznych w 

Łomży - na wybory . Miss ' 
Ekonpmika. 

. ' Zarząd . Główny Towarry- : 

stwa PrZ)jaciół Ziemi Łomżyń
skiej w Łomży oraz HankJ Bie
licka - na Podwieczorek z 

Hanką· 

• Dyrektor I Oddziału Ban
ku Przemysłowo-Handlowego· 

PBK S.A. w Łomży - na kon
cęrt karnawałowy. 

Dzię~ujemy. 
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Dobra wiadómość clia podlaskiej prawicy: na pięć miesię~y przed wyborami 
białostocki SLD postanowił popełnić zbiorowe samobójstwo 

K
łopoty największej, bia

łostockiej, organizacji 

SLD w Podlaskiem ma

ją źródła w ostatnich wyborach 

parlamentarnych. Podobnie jak 

w innych regionach kr~u, tu 

także wielu lokalnych aktYwi

stów zwycięskiego Sojuszu po

czuło się niedocenionych i nie

sprawiedliwie pominiętych w po

wyborczym podziale łupów. Wy

wierali silną presję na władze re

gionalne partii, aby te znalazły 

im satysfakcjonujące (i dobrze 

płatne) zajęcie. W Podlaskiem 

to ogólnokrajowe zjawi,sko ma 

jednak pewną specyfikę. 

Przed- dwoma laty przewodni

czącym SLD w nowym wojewó

dztwie podlaskim zostal łomżyń
ski poseł Mieczysław Czerniawe 

ski. Lider nie ufal kierownictwu 

bialostockiego SLD. Wielu jego 

członków od dawna było związa

nych z jego głównym rywalem 

Włodzimierzem Cimoszewi-

czem. Aby zneutralizować zna

czenie tego środowiska, Czer

niawski wynalazł w Białynlstoku 

inną grupę ambitnych dzialaczy, 

którzy do tej pory niczym się w 

dzialalności part)jnej nie wyróż

nili. Promowal ich skutecznie 

kosztem starej kadry. Ludzie ci 

szybko z~etrzyli swoją szansę: 
notowania SLD rosły, nie było 

więc wątpliwości, kto przejmie 

władzę w kraju. Lider nie skąpił 

im obietnic. J ednemu z nich, Ja

nuszowi Kochanowi, podobno 

przyrzekł urząd wojewody. Przez 

wiele tygodni był on oficjalnie 

przedstawiany jako przyszły wo

jewoda podlaski. 

Po wyborach wojewodą zostal 

Marek Strzaliński z Łomży. Naj

bliżsi bialostoccy współpraco

wnicy Czerniawskiego nie dosta- -

li nic, choć gremialnie postawili 

się "do dyspozycji". Członko

stwo w radzie nadzorczej malej 

rumy skarbu państwa dla Ko

chana dalece nie zaspokoiło am

bicji tej grupy. 

J
UŻ w kilka tygodni po wybo

rach z kół SLD w Bi<lłym

- stoku zaczęły docierać nie

pokojące odgłosy. Mówiono o 

narastającej -niechęci_ do posła 

Czerniawskiego i zapowiedziach 

rewanżu na najbliższym _zjeź~zie 

miejskim. Na czele tej rebelii 

stali najbliżsi współpracownicy 

-lidera z okresu' kampan-ii. Zja

wisko to nazwano buntem preto-

rianów, nawiązując do nazwy 

straży -przybocznej rzymskich 

wodzów z okresu republiki. 

Sprawa stala się na tyle poważ- 

na, że na początku sobotniego n 
Zjazdu MIejskiego SLD Mieczy

sław Czerniawski odczytal apel, 

podpisany przez siebie, wice

przewodniczących Rady Woje

wódzkiej i wojewodę, w którym 

prosił delegatów o zaniechanie 

rozliczeń i rozgrywek personal

nych. Wspominal o zbliżających 

się, wyborach samorządowych, 

jako najważniejszym celu stoją

cym przed lewicą. 

Wystąpienie regionalnego li

dera nie spodobało się większo-

oprócz zbuntowanych pretoria

hÓw, weszło środowisko "twar

dogłowych": starych towarzyszy, 

aktywnych w PZPR, od Jat pró

bujących bez powodzenia prze- 

bić się do władzy w partii. Po sa

li krążyły tajne instrukcje, na ko

go głosować i kogo skreślać. 

MaszYnka do głosowania za
działała sprawnie. Przewodni

czącym Rady Miejskiej, z dużą 

przewagą głosów, został Janusz 

Kochan; sekretarzem kandydat 

"twardogłowych". Do -Rady we

szli "sami swoi" z nielicznymi 

Mimo dobrej passy i głośnych zapewnień o "końcu pra

wicowej historii" miasta, największa lewicowa partia skłó

ciła się wewnętrznie i pozbawiła swoich największych atu

tów. 

Bunt pretorianów 

ści delegatów. Jeden z nich, 

przedstawiciel "grupy Kochana" 

Marek Jarmoc, bezpardonowo 

zaatakował Czerniawskiego. Wy

pomniał mu, że nie ma czasu 

zajmować się pracą w regionie, a 

zwłaszcza nie zna i nie rozumie 

Białegostoku. "Pan jest z Łom

żY" ,- zakończył swoje wystąpie

nie, które spodobalo się wielu 

delegatom. 

J
ednak nie słowa były najważ

niejsze. Od poćzątku było 

wiad<?mo, że wybory do 

miejskich w~dz part)jnych są 

ustawione. "Spółdzielnię" zało

żyły trzy najliczniejsze koła (na 

21 wszystkich), w skład których, 

w}jątkami (m.in. wicewojewody 

Jerzego Półjanowicza); wszyscy 

radni lewicy zostali solidarnie 

wycięci, a parlamentarzyści, wi

dząc co się święci, w porę wyco

fali się z kandydowania. 

Według najnowszych informa

cji wybory samorządowe mają 

odbyć się 16 czerwca. W BlaiJm

stoku SLD wiąże z tą datą duże 

nadzieje. Padają hasła o prze

rwaniu "prawicowej historii" 

miasta, które nieprzerwanie od 

12 lat rządzone jest przez różne 
koalicje partii i organizacji pra

wicowych i narodowych. Rosną

ce od kilku lat notowania lewicy 

sugerują, że nie jest ona bez 

szans. Do tego potrzebny jest je

dnak wspólne działanie i gigan

tyczny wysiłek. 

W 
ubiegłą niedzielę bia

- łostocki SLD (750 

_ członków) pozbawiła 

się swoich największych atutów. 

Przede wszystkim jest skłócony. 

Zwycięska grupa radykalnie od
cięła- się od reszty, m.in. od śro

dowisk intelektualnych; skłóciła 

z władzami wojewódzkimi SLD; 

skutecznie przepłoszyła parla

mentarzystów, a przede wszy

stkim upokorzyła swoiC;h ra

dnych. Trudno sobie wyobrazić 

skuteczną batalię o wejście do 

samorządu miejskiego bez wy

korzystania wiedzy i doświadcze

nia radnych. W zwycięskiej koa

licji nie ma bodaj jednego czło

wieka z doświadczeniem samo

rząd 0\\1}'ffi , które może być bez

cenne choćby przy tworzeniu 

programu wyborczego. 

Warto też pamiętać, że obec

ny zespół radnych lewicy w miej

skim samor~ądzie, liczący na 

starcie 18 osób, jest tworem 

koalicY.inym: BKS Lewica i Pra

wosławni Razem. Oprócz SLD 

są tu Unia Pracy i środowisko 

blisko związane z Cerkwią. W 

tym gronie nie ma pełnej zgody 

co do dalszej współpracy z lewi

cą. Nowe władze miejskie Soju

szu, nie krY.iące s';Vego parcia do 

stanowisk w samorządzie, mogą 

okazać się tym bardziej niestra

wne dla koalicjantów. A bez sze

rokiej współpracy z potencjalny
mi sojusznikami SLD nie ma w 

Białymstoku większych szans na 

wyborcze zwycięstwo . 

Wszystko wskazuje na to, iż w 

czerwcu wybierać będziemy tak

że wójtów, burmistrzów i prezy

d entów wszystkich miast. Trud

no sobie wyobrazić, żeby kandy-

_ dat lewicy na prezydenta Białe

gostoku nie był zatwierdzany 

prz«,;z part)jną centralę. A to 

może oznaczać konflikt z obec

nymi, bardzo ambitnymi, wła

dzami miejskimi SLD. 

P tym co stało -się _ O P~d~zas II Miej
skiego Zjazdu 

SLD w Białymstoku, szanse tu

tejszej prawicy w najbliższych 

wyborach samorządowych wzro

sły. Jeśli uda się jej stworzyć 

wspólny front i wyłonić kandy

data na prezydenta (strawnego 

dla mniejszości prawosławnej) 

to przedlużenie "prawicowej hi
storii" miasta jest bardzo praw

dopodobne. -

JAN ONISZCZUK 

~ KONTAJOV 



Ksiądz obiecywał dobrą płacę i pracę. Dotrzymywał drugiej części przyrzeczenia: 
pracować mogliśmy dowoli, zapłaty nie -widzieliśmy do dziś 

K ilka lat temu ks. 
Jarema Sykulski, wice
,kanclerz Kurii w Ełku, 

założy~ Stowarzyszenie "Integra
cja Europy". Stowarzyszenie ,po
stawiło' na młodych, których , za 
2,5 tys. zł 'od głowy uczy proeu
ropejskiego myślenia w Wyższej 
Szkole Suwalsko-Mazurskiej. 
Nauka jest uwieńczona tytułem 
licencjata. Aby przekonać do 
unijnych idei mniej zasobnych, 
ks. Sykulski przejął i zaczął wy-
1ławać tygodnik "Krajobrazy". 

W St~warzyszeniu Sykulski 
jest przewodniczącym, w Wyż" 
szej Szkole Suwalsko-Mazurskiej 
założycielem oraz kanclerzem, w 
redakcji był właścicielem. 

Jako tygodnik nieboszczki 
PZPR, "Krajobrazy" miały około 
30 tys. nakładu i ugruntowaną 
pozycję na rynku wydawniczym. 
,Po 1990 r. przeszły w prywatne 
ręce. W 1999 r. zdychający tytuł 
kupił ksiądz Sykulski. "Mówił, 

że przywróci pismu świetność. 

Po chrześi:.ijańsku ' obiecywał 

dobrą płacę za dobrą pracę. Do
trzymał' tylko drugiej części 

przyrzeczenia. Pracować mogliś
my do woli", ' opowiadają dzien
nikarze. 

Myśleli, że' ksiądz zechce zro
bić porządną gazetę. Dziś myślą, 

że miał chęć na pieniążki, leżące 
na re<:lakC)jnym koncie. Dzięki 
wsparciu posła Henryka Gory
szewskiego udało się wytargo
wać z Ministerstwa "Yspółpracy z 
Zagranicą dotację na , wkładkę, 

poświęconą współpracy przygra
nicznej i wspóhlej Europie: pod 
koniec 1989 r. Ministerstwo 
przelało na konto pisma, sprze
dającego się w nakładzie około 
tysiąca egzemplarzy, pierwszą 

transzę w wysokości około 80 
tys. zł. Pieniądze zostały na kon
cie, gdy redakcję przejął ks. Ja
rema Sykulski. 

P dwóch latach 

O ksiądz znudził się 
działalnością pra

sową. Wkładka nie ukazała się 

do , tej pory, po rządowych pie
niądzach słuch zaginął. W czer
wcu 2001 r. Jarema Syktilski 
sprzedał tytul J akubowi Dzia~,

kowi z Sosnowca. 

"Zapłacę panu jutro. Poju
trze", obiecał pracownikom. Po
tem przestał odpowiadać na te
lefony. Wreszcie stwierdził, że 
rozliczeń powinien ' dokonać 
Dziadek. Listy wysyłane do Sos
nowca wracały z adnotacją "ad
resat nieznany". ' 

Trzech pracowników redak
cji, dwie starsze, schorowane 
osoby i kobieta w ciąży, skiero
wało do Sądu Pracy pozwy z żą
d~iem wypłaty zaległych wyna- 
grodzeń. Domagali się też wypo-

wiedzeń i świadectw pracy, bez 
których nie mogli zatrudnić się 
gdzieś indziej. W sumie chodziło 
o kilka papierków i około 10 tys. 
złotych. Kolejna pracownica po
trzebuje tylko pieczątki' na doku
mencie, poświadczającym sto
sunek prący, bo bez tego nie 
dostanie zasilku porodowego. 
Ale ksiądz kanclerz nie ma 
ochoty na honorowe gesty. 

Na początek Sąd nie mógł 
ustalić adresu ks. kanclerza Jare-

19-300 Ełk, pl. Katedralny l", 
wJ.jaśnili powodowie. 

Uzbrojony w takie szczegóło
we wJ.jaśnienia listonosz odna
lazł właściwe drzwi. Ksiądz nie 
stawił się na rozprawę i we 
wrześniu 2001 r. zapadł wyrok 

, po "!-yśli skarżących. Argumenty 
księdza, który odwołał się od 
wyroku, przekonały Sąd kolejnej 
instancji. Uznał, że wprawdzie 
Sykulski był wł<lŚcicielem 100 
procent udziałów w spółce, wy-

Europejczyk 
w sutannie 

my Sykulskiego. "Ksiądz kan
clerz ' J arema Sykulski zamie
szkuje w ' Suwałkach przy placu 
Piłsudskiego 2, I piętro, pier
wsze drzwi na prawo, ponadto 
jest kanclerzem Wyższej Szkoły 
Suwalsko-Mazurskiej w Suwał

kach, ul. M.C. Skłodowskiej 5" 
ponadto jest wicekanclerzem 
Kurii Biskupiej Diecezji Ełckiej, 

dająceJ "Krajobrazy", ale nie był 
pracodawcą 'Skarżących, bo 
umowy pracy podpisywał z nimi 
poprzedni właściciel. 

Jeden z oszukanych na
pisał do biskupa: "Prosiłem 
księdza ,kanclerza o poży

czkę na przeżycie; Obiecał zate

lefonować w tej sprawie tego sa-

mego dnia. Czekałem przez blis

ko trzy tygodnie. Niestety, bez

skutecznie. Trzech moich synów 

studiuje w Lublinie. Zbliżają się 

święta, które w mojej rodzinie 

, będą smutne i głodne". Odpo

wiedzi nie otrzymał do tej pory. 

Wszystko to nie zaszkódziło 
opinii, którą cieszy się w północ

no-wschodniej Polsce Europej

czyk w sutannie Jaretna Sykulski. 

Kilka tygodni temu otrzymał od 

Podlaskiego Urzędl! Marszał

kowskiego za symboliczne pie

niądze niewykolic~ony budynek 

Szpitala Psychiatrycz~ego. Bę

dzie się tu mieścić Wyższa Szko

ła Suwalsko-Mazurska, mająca 

obecnie 2,5 tysiąca słuchaczy. 

Podlaskim wicemarszałkiem jest 

, Dariusz Ciszewski, do niedawna 

przewodniczący Zarządu Regio

nu "Poj~zierze" NSZZ "S", wi

ceprezes Stowarzyszenia "In te: 

gracja Europy", świeżo upieczo

ny licencjat Wyższej Szkoły Su

walsko-Mazurskiej. 

BOŻENA DUNIN 

Władze Augustowa zaprzestały bezprawnej eutanazji 
bezpańskich zwierząt 

Prokuratura Rejonowa w Au- Przedsiębiorstwo -Transportowe 

gustowie umorzyła postępowa- Necko, ewidentnie łamano usta-
nie w sprawie masowej eutanazji wę o ochronie zwierząt. Prawo 
psów i kotów w Punkcie Prze- 'dopuszcza eutanazję wyłącznie 

trzymywania Bezpańskich przy ze względów humanitarnych, sa-
ulicy Słowackiego w Augustowie. nitarnych lub gospodarczych. 

Zawiadomienie o bezpra- Tymczasem w Augustowie na 
Wl/-ym uśmiercaniu zwierząt zło- podstawie- lokalnej uchwały usy-
żyli powiatowy lekarz weteryna- piano ' wszystkie czworonogi, 
rii Marek Pirsztuk oraz inspek- które tramy do punktu i przeby-
tor Towarzystwa Opieki nad wały w nim dwa tygodnie. Były 
Zwierzętami w Suwałkach Zenon _ to psy i kpty ~dłowione nie tylko 
Kowalewski. Ich zdaniem, w w mieście, ale również w kilku 
Punkcie prowadzonyin przez okolicznych gminach. Prokura-

Afera z 'plusem 

tura Rejonowa w Augustowie, 
która badała sprawę, umorzyła 
ją z powodu braku dowodów 
popełnienia przestępstwa. Afera 
przyniosła jednak kilka pozyty
wnych rezultatów. 

Jeszcze w mini~nym roku 
władze miasta zdecydowały się 
na przemianowanie Punktu na 
schronisko, Jak zapewnia bur
mistrz Augustowa Leszek Cieś

lik, obecnie usypiane są tam tyl
ko zwierzęta chore, które w opi
nii lekarza weterynarii nie roku
ją powrotu do zdrowia. - Nasz 
inspektor, który w grudniu wizy
tował schronisko, nie stwierdził 
żadnych uchybień - potwierdza 
Marek , Pirsztuk. - Obiekt nie 

był przepełniony, zwierzęta 

przebywały w dobrych warun
kach. Z rejestrów wynikało, że w 
ostatnim kwartale uśpiono oko
ło 20 zwierząt. Wszystko wskazu-

- je na to, że sytuacja uległa zna
cznej poprawie. 

Inspektor Towarzystwa Opie
ki nad Zwierzętami Zenon Ko
walewski również planuje w naj
bliższym czasie kontrolę. 

- Mam nadzieję , że tym ra
zem wypadnie pozytywnie. , Na 
razie jeszcze trochę poczekam, ' 
aby zarządca , schroniska miał 

czas na dopięcie wszystkiego na 
ostatni guzik - mówi. 

7 

KOH1AIOY ~ " 



8 

, 

SERDECZNY PLĄS I 
14 tysięcy 750 złotych przy

""niósł bal charytatywny, zorgarii
zowany przez Stowarzyszenie 
Rodzice Dzieciom Troski Spe
cjalnej w Piątnicy. Sprawcą całe
go "zamieszania" był pracownik 
socjalny Stowarzyszenia, Henryk 
Chojnowski. 

W prZ)jaznych progach Hotelu 
"Baranowski" były nie tylko plą
sy; także aukcja prac plasty
cznych podopiecznych organiza
cji i loteria fantowa. 

- Organizując bal, chcieliśmy, 
podziękować naszym dotychcza
sowym sponsorom i jednecześ
nie pozyskać kolejnych. Myślę, 
że to również nam się udało -
mówi Romuald Mreła, prezes 
Stowarzyszenia. Pieniądze 

przeznaczymy na wykonanie 
projektu 'zakładu rehabilitaC)j
no-produkC)jnego w Górkach 
Sypniewie, który będzie służył 
niepełnosprawnym mieszkań

com Ziemi Łomżyńskiej. 
Sponsorami balu byli: Zakład 

Usług InwestyC)jnych Novum, 
Browar Łomża, Pepees Kro
chmalnia, Zakład Produkcyjny 
spólki "Miś", Oddzial Powsze
chnego Banku Kredytowego, 
Hurtownia "Imperial", Przed
siębiorstwo Ochrony "Purzec 
czko", Firma Handlowa "PTZ", 
Sklep "B es t" , Danuta Marczak, 
Cukiernia "Weronika", Zakład 
Wędliniarski Marka Sasinow
skiego (Rutki), Andrzej Wrób
lewski, Jadwiga Ruszczyk, firma 
kosmetyczna Avon, firIJ.la kom
puterowa Kom-Bud, Gabs Foto, 
Foto Wrzos, plastycy Kazimierz 
Wojewoda, Kazimierz J;,.ewan
dowski, Henryk Osicki, Mieczy
sław Mazur, Janusz Czarny; 
"Kontakty", Motel "Zacisze" 
(Piątnica)~ Jan Brodowski, Wie
sław Pruszko, Tadeusz Pruszko, 
Bernard Szymański, Jan Kur
piewski, Jan Chojnowski, Zbi
gniew Chojnowski, Stanisław 

Kuligowski, Stacja Paliw Toma
sza Sierzputowskiego, Cukiernia 
Janusza Rakowskiego, Marian 
MazUr, Wojciech Jankowski, 
Hurtownia "Promis" , adwokaci 
Zofia i Lech Koziołowie, Jacek 
Kozioł, Wincenty Wybranowski, 
Haliria i Zdzisław Wołkowyccy, 
Anna Anusewicz, Adam Anuse
wicz, Ewa Krasowska, Iwona 
Gosk, Waldemar Piceluk, Sklep 
"Elektron", ,Hurtownia "Oklei
na", Przedsiępiorstwo Handlo
wE) "Grymal" , Hurtownia 
"Błysk", Spółka "Terrazyt" -
Okna i Drzwi, "Instalator", 
Łomżyńska Spółdzielnia Mie
szkaniowa, Spółdzielnia Mie
szkaniowa "Perspek.tywa", Dru
karnia ,JDA", Drukarnia "Libra 
Print", Sklep Mięsny Ireny i 
Krzysztofa Jankowskich, Kwia
ciarnia "Marzenie", Kwiaciarnia 
"Róża", Kwiaciarnia "Storczyk", 
Kwiaciarnia p. Kamińskiej, Hur
townia "Zorza", Hurtownia 
"Epoka", PrzedSiębiorstwo Wie
lobranżowe "Clob" , Firma Bu
dowlana ,,Akbakar" , Restauracja 
"Pod Łosiem", Hurtownia 
"Dantex" , PH "Sanmet" , dyrek
tor Zespołu Szkolno-Przedszkol-

~ KOHTAJOY 

SZARLOTKA BABCI ... 

"W domu babci jest słodko i 
pachnie szarlotką". To wiedzą 
wszystkie wnuki. I te, które mają 
dwa, ,trzy lata. I te, ~tóre mają 
czterdzieści kilka lat. 

Marianna Misiewicz z Zam
browa 26 stycznia kończy 100 
lat. Bilans życia jak u każdego: 
na jednej szalce dobre wspo
mnienia, na innej te smutne. 
Urodziła czworo dzieci. Uśmie
cha się, gdy wymienia: "Lucjan, 
Celinka, Jadwiga, Ireneusz". 
Każde narodziny były wielką ra
dością. Ale jedna córka już nie 
żyje ... 

- Mąż zginął w wypadku, 
gdy koniem odwoził córkę do 
pociągu do Kołak Kościelnych. ' 
Gdy zostałam wdową, najmłod
szy Ireneusz nie chodził jeszcze 

, do szkoły. Lubiłam pracować i ' 
dzieci nigdy nie były głodne. 

Rosły, uczyły się, najpierw cho
dziłam z nimi na szkolne zaba
wy, a potem były ich wesela -
uśmiecha się. 

Dziś Marianna Misiewicz cie
szy się szczęściem I pięciorga 

wnucząt i ośmiu prawnucząt. 
Nie ma już koleżanek w swO

im wieku, odeszły sąsiadki z jej 

ulicy. POZ,?stały w pamięci. Gdy 

, odwiedzała Genię Pruszyńską, 

bywało, na progu jej domu mó

wiła: "Mam niedobre dwadzie

ścia złotych, może i wy coś ma

cie". I zwykle sąsiedzi też mieli 

jakiś "nie dobry" ' pieniądz. Któ

ryś z mężów szedł do sklepu i 

tak zaczyn ala się zabawa. Bo ży

cie to przecież nie tylko troski. 

Marianna Misiewicz nigdy nie 

chorowała, pierwszy raz w życiu 

była w szpitalu latem ubiegłego 

roku, gdy złamała nogę . Była 

najstarszą pacjentką. 

- Wiek, a 'tak szybko wszy

stko przemknęło i przeszło. Re

cepta na stuletnie życie? - za

stanawia się chwilę ; - Żadne Je

karstwo. Praca, dużo ruchu i za

do~olenie z tego, co się ma i co 

się robi - wylicza spokojnie. 

• 
Elżbieta Olszewska z Sobole

wa (gmina Suwałki), która 17 

stycznia skończyła 111 lat, jest 

najstarszą kobietą w Polsce. 

Życie zaczęła tragicznie: pioc 

run zabił jej matkę, która niosła 

ją na ręku: DwuletnieJ'Elżbiecie 

nic się nie stało. 

Najstarsza babGia uważa, że 

długie życie w dobrej kondycji 

jest zasługą pszczół. Hodo~ała 
je całe życie. Spożywała miód, a 

bywało, że pszczoły wielokrotnie 

ją pożądliły. 

Elżbieta Olszewska miała 

czworo dzieci. Owdowiała w 

1959 roku. Dochowała się oś

miorga wnuków i siedemnaścio

rga prawnuków. 

Dziś chętnie wspomina prze

szłe czasy. Lubiła las, gdzie czę

sto zbierała grzyby i jagody, a 

także zabawę, taniec i śpiew. 

Skarży się na serce i dot:kQ,ęła ją 

choroba Alzheimera. 

Na zdjęciu: Marianna Misie

wicz z córką Celiną Myszy!,'iską, 

nego w Piątnicy Urszula Jaromi
niak, Hurtownia Spożywcza 

"Mariola", Serwis RTV Mirosła
wa Prostka, Piekarnia Grzego
rza Karwowskiego i Leszka Kos
sakowskiego (Piątnica), Zakład 

Piekarniczo-Cukierniczy Kazi
mi~rza Śledziewskiego, Jarosła
wa Ś1edziewskiego i Jarosława 
Milewskiego (Piątnica), Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, 
PH "Drobiarz", Ekoland (Kupis
ki), Jerzy Galanek, Stacja Paliw 
Ryszarda Goska, Zakł,ad Rzeźni

czo-Wędliniarski Ł.T. Oblace
wicz (Mońki), Stacja Unasien
niania Zwierząt oraz Ireneusz 
Mąjewski (Piątnica), PPHU 
"Sławex" , BHU "Homklar" , 
Piekarnia "Sulima" . 

Bagienne porządki 

W Biebrzańskim Parku Naro

dowym trwa "odkrzaczanie". , To 

niezbędny zabieg, służący dóbru 

naj cenniejszych gatunków pta

ków (między innymi batalion, 

kulik wielki, wodniczka, rycyk), 

bytujących na otwartych łąkach 

bagiennych. Pod nóż idą więc 

,zarośla brzozowe, wierzbowe, 

turzyca. Kiedy jeszcze 20 lat te

mu nadbiebrzańskie łąki były 

koszone przez rolników, ptaki 

miały tu prawdziwy raj. Teraz 

trzeba zabiegać o to, by zecEcia

ły znów zakładać gniazda tam, 

gdzie ich natu.ralne miejsce. 

W planie ochrony Biebrzań

skiego Parku Narodowego wyci

nanie i usuwanie krzaków prze

widywane jest na łąkach o po

wierzchni około ~2 tysięcy hek

tarów. Wielkie koszenie rozpo

częło się w 1995 roku. Na prze

łomie 2001/2002 wykoszono 

około 200 hektarów, a do końca 

2002 będzie około 1000. To 

przedsięwzięcie na wiele lat. 

Bagienne porządki fmansują 

Ekofundusz oraz Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowisk'",. i 

Gospodarki Wodnej. 
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Zamiast czipsów, gum, lizaka, daj dla -Grzesia choć piątaka 
Kaśka z Wygody i Mała z 

Baczy Suchych, dwie urodzi
we kasztanki, to prawdziwe 
anioły bez skrzydeł. "Bardzo 
łagodne i mądre", mówią go
spodarze, czyli w sam raz na 
kulig 'po Czerwonym Borze, 
zorganizowany przez "Kon
takty" i firmę Przewozy Au
tokarowe "Mazurek" Wojci~
cha Runo i Andrzeja Dłuż
niewskiego. 

Ale choć dla Kaśki i Małej 
taka atrakcja to nie nowina, 
zaprzężone do sań nie wie
dzą, że uczestniczą w wiel
kim wspólnym dziele: rato- ' 
wania cierpiącego na postę
pujący zanik mięśni 9-letnie
go Grzesia Poniechowskiego 
z Łomży, ucznia Szkoły Pod
stawowej nr 10 im. Jana Paw
ła II. 
~ przejazd autokarem do Czer
wonego Boru, przejażdżkę sa
niami, ognisko z bigosem, her
batą i kiełbaskami trzeba było 
wysupłać 13,50 zł. Koszty ud3ło 
się zminimalizować. Dzięki ży

czliwości firmy "Widok" Wojcie
cha Iwanowskiego z Zambrowa, 
produkującej okna i drzwi z pcv, 
Nadleśnictwa Łomża, dyrekcji 
Zakładu Karnego w Czerwonym 
Borze or~z Jarosławowi Baczew
skiemu z Wygody i Mieczysławo
wi Dorobisowi z Baczy Suchych, 
dochód powiększy serdeczne 
konto o ponad 10 tysięcy zło

tych. 
Przed Grzesiem wielka szan

sa powrotu do zdrowia. Ale bar
dzo kosztowna: operacja w Ko
rei Południowej za 150 tysięcy 
dolarów, czyli ponad 600 tysięcy 
Złotych! 

- W tej chwili, dzięki Ojcu 
Świętemu, który przekazał 10 ty
sięcy dolarów, oraz innym wspa
niałym ludziom, zebraliśmy ra
zem około 60 tysięcy złotych -
mówi Jadwiga Poniechowska. -
Wierzę, że z każdym dniem nasz 
syn jest coraz bliżej najważniej
szego dla mnie i męża celu. 
rdmiany w poruszaniu się chłop
ca rodzice zauważyli z pierwszy
mi jego krokami. Zaniepokojeni 
poszli z dzieckiem do neurolo
ga. Lekarka załeciła obserwację . 

- I tak zwodziła nas trzy la
ta! - wsp omina J adwiga Ponie-

I chowska. - Zażądałiśmy skiero
wania na specjalistyczne bada
nia do Warszawy. W klinice neu
rologii natychmiast postawiono 
diagnozę : postępujący zanik 
mięśni! \ 

Lekarze n ie mieli wątpliwo
ści: w wieku 8-10 lat Grześ bę
dzie skazany na wózek inwali
dzki. I tak się stało. Z czasem 
choroba oznacza przykucie do 
łóżka ... I śmierć. 

Jednak pojawila się nadzieja. 
Prof. Ewa Fidziańska powiedzia
ła: "Ratunkiem jest przeszczep < 

Kulig 
tkanek w Korei Południowej". A 
potem wymieniła tę ogromną 

kwotę .. · 
Przykładem cudu medycyny 

za wielkie pieniądze jest Miłosz 
z Kędzierzyna, jeszcze do nieda
wna zupełnie unieruchomiony. 

- Natychmiast nawiązaliśmy 
kontakt z jego rodzicami - 
wspomina Jadwiga Poniechow
ska. - Operowany był w paź~ 
dzierniku 2000 roku, a już kilka 
miesięcy później badający go le
karze w Stanach Zjednoczonych 
byli zdumieni wynikami: objawy 
choroby szybko zaczęły się co
fać. Kiedy w lipcu ubiegłego ro
ku odwiedziliśmy Miłosza, trzy
mał w ręce kubek z herbatą. To 
wielki sukces! Postanowiliśmy z 
mężem nie czekać już aui. minu
ty dlużej; postanowiliśmy opo
wiedzieć o naszym nieszczęściu 
całemu światu i szukać ratunku 
gdzie się da. 
, Udostępnienie konta przez 

Polski Czerwony Krzyż w Łom
ży, apele, ro~paczliwe listy do 

f'Irm, instytucji i osób prywat
nych, redakcji gazet, radia i telec 

wizji w całym kraju. 
li ubiegłypl roku Grześ prze
szedł badania w Stanach Zjedno
czonych. Doktor. z kliniki z ' 
Memphis, _ już na sam widok 
chłopca, powiedział: "To dziec
ko do całkowitego wyleczenią". 

Do akcji _ ratowania Grzesia 
włączyła się jego klasa III c i ca
ła "dziesiątka" z rodzicami. Cze
goś tak spontanicznego świat na 
pewno nie widział! Apel w for
mie listu do dzieci i dorosłych, 
pód hasłem "Bądź aniołem! Po
móż Grzesiowi!", jego klasowi 
koledzy odczytali podczas 
zebrań z rodzicami i rozpoczęli 
pierwszą zbiórkę pieniędzy. Wy
nik kwesty: 1150 złotych~ W 
świetlicy odbyła się loteria fan
towa (dochód 240 złotych), klub 
s~koIny zorganizował dyskotekę 
(420 złotych). Pedagog Małgo
rzata Ustowska zwróciła się z 
apelem o "anielską" akcję do 
pedagogów łomżyńskich szkół. 

z aniołem 

Informacja o chorobie Grzesia i 
wielkim przedsięwzię!=iu ratowa
nia jego zdrowia umieszczona 
została na internetowej stronie 
"dziesiątki". Był także apel do 
Rodziny Szkół im. Janą Pawła II 
w całym kraju. 

- Kiedy zbierali~my pienią~ 
dze, dzieci natychmiast przeli
czały ich wartość na dolary -
wspomina Barbara Nowakow
ska, jedna z wychowa\.Vczyń klasy 
Grzesia. - 'Ciągle pytały, czy to 
dużo ... Trudno było ukryć wzru-
szenie .. . 

Przed świętami Bożego Na
rodzenia klasa pisała listy do Mi
kołaja. Ust Grzesia był najkrót- . 
szy: "Proszę . Cię , przynieś mi 
zdrowie". 

- Jest w nim wielka wiara, 
że stanie się cud, na który tak 
czekamy - mówi Jadwiga Po
niechowska. - Po którymś ba
daniu zapytał: "Mamo, prawda, 
że będę chodził?" O~powiedzia

łam: ,-,Tak". Bo ja też wierzę. 

Jest w nim wielka siła życia. Ona 
utwierdza nas w przekonaniu, że 
przed nami wszystko. Wszystko, 
czyli zdrowie naszego syna. 

W wielkiej sile życia Grzesia 
swoje ważne miejsce ma ~że 
jego klasa. 

- To moje koleżanki i kole
dzy. I mój najlepszy prZY,jaciel 
Łukasz Bajaka - mówi. 

Łukasz jest wszędzie tam, 
gdzie Grześ: i na lekcji (ta sama 
ławka), i na przerwie. 

Mateusz N owak z mainą uło
żyli wierszyki, zachęcające 40 ra
towania kolegi. 

- "Zamiast czipsów, gum, li
zaka, daj dla Grzesia choć piąta
ka" - recytuje jednym tchem. 
~asją Grzesia jest matematyka. 

- Z ortografią idzie mi tro
chę gorzej, ałe jakoś sobie radzę 
- mówi. - Chciałbym praco
wać nad programami kompute
rowymi. To wcałe nie takie trud
ne! 

Imponuje optymizmem. Zaw
sze pogodny, zawsze ciekawy 
świata. 

- Z całego serca - dziękuję 

wszystkim, którzy wspieraj<t nas 
w tej tragedii - mówi Jadwiga 
Poniechowska. - Dziękuję Oj
cu Świętemu, dziękuję społe
czności SzkoJy nr 10, dziękuję 
tym, których znam i których nie 
znam. Nie jesteśmy sami. I to 
jest m oj a wielka siła życia. 

GABRlELASZCZĘSNA 

Pieniądze' na ratowanie Grze
sia można wpłacać na konto Pol
s1gego Czerwonego Krzyża: 

PBK O/Łomża nr 11101343-. 
-401340000543 z dopiskiem 
"pomoc dla Grzesia". 

Na zdjęciach: kulig z anio
łem w Czerwonym Borze oraz 
Grześ z mamą, wychowawczynia
mi Małgorzatą Listowską i Bar
barą Nowakowską oraz całą swo
ją klasą· 

g 

I 

I' 

KOHTAIOY ~ 
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Fanatycy i łacinnicy 
Intronizowany 31 maja 

1998 r. zwierzchnik polskiego 

prawosławia metropolita Sawa 

kilka qliesięcy później wstrzy

mał nawet specjalnym dekre

tem kolportaż czasopisma 

,;Bratczyk" w parafiach diecez

ji warszawsko-bielskiej. 

, Wydawnictwo w liście ot

wartym wyrażało zdziwienie i 

podkreślało wierność swoje

muKościołowi i j ego główne

mu pasterzowi. Między wier

szami natomiast , można do

strzec złość i żal. 

Oba katechizmy są ważne. 

Wydany przez "Bratczyk" 

to prawosławie w pigułce, 

skondensowany obraz orto

doksr.jnej wiary. 

Opublikowany wspólnie z 

j ezuitami z Krakowa, autor

stwa m.in. teologów ze słynne

go Instytutu św. Sergi,usza w 

Paryżu, to orędzie przychylne 

Światu, otwarte na judaizm, 

ekumeniczne. Duch myśli o. 

Bulgakowa, Evdokimowa, Cle

menta, . Bierdiajewa odbija się 

łagodnie w każdej frazie kilku

setstronicowego tekstu. Tryb 

ex cathedra nie qla tam miej

sca. Jest bliski duchowi czasów 

i ekumenicznej współpracy 

między, wyznaniami chrześci

jańskimi w Polsce. 

W kościele prawosławnym 

jest podział na zwolenników 

jednej i drugiej opcji, których 

określa się odpowiednio mia

nem "fanatyków" i "łacinni

ków". 

Z katechizmów podział roz

szerzył się ostatnio na język, 

jakim w Eucharystii ma mówić 

polska Cerkiew. Wiosną 200 l 

roku Święty Sobór podjął bo

wiem decyzję o zastąpieniu w 

liturgii języka staro-cerkiewno

słowiańskiego językiem pol

skim. 

Jesteśmy Polakami 
Nasz rozmówca pozostanie 

anonimowy. J est blisko związa

ny z hierarchią kościelną. 

Przyznaje, że j est rozdarty 

konfliktem, jaki za chwilę 

przetoczy się -przez polskie 

cerkwie, ale nie ma wątpliwo

ści, że decyzja podjęt~ przez 

,sobór była słuszna. 

Prawosławie w Polsce musi 

!fi KONTAIOY 

Czy prawosłaWiu w Polsce grozi podział? 

Wierni Polskiego Autokefalicznego ' Kościoła Prawosła- Hajnówki. Niech tylko 

wnego mają dwa katechizmy. 

1 ed'en z nich ukazał się w wydawnictwie "Bratczyk" z 

Hajnówki. Opracowany został na podstawie wydania syno

dalnego z 1938 r. 
W "Bratczyku" od początku powstają publikacje pod

ważające sens ekum~nicznego dial'ogu. Jest to niewątpliwy 
wpływ poglądów części greckiego duchowieństwa z Góry 

Atos. Jednym ze stałych współpracowników " Bratczyka" 

jest hieromnich Gabriel (Krańczuk), mieszkaniec Atosu. 

podjąć dialog ze światem, a to 

jest możliwe tylko za pomocą 

języka zrozumiałego dla mło

dego pokolenia. Tym językiem 
jest polski. Nie ukrywa przy 

tym, · że taka decyzja ma cha

rakter również socjotechni

czny, bo spowoduje w dalszej 

perspektywie przełamanie ste

reotypu, który każe statysty

cznemu Polakowi-katolikowi z 

Podlaskiego postrzegać pol

skie prawosławie jako forpo

cZ,tę roSf.iskiej Cerkwi. 

- Niezmiennie jesteśmy 

postrzegani jako "Ruscy", a 

przecież wielu z nas czuje się 

Polakami - mówi duchowny. 

- Kościół, o czym trzeba stale 

.przypominać, to e.ojęcie szer

sze niż kategoria narodowo

ściowa. W Polsce j est t~ praw

da ciągle kwestionowana. 
I . 

Kwestionowana tak samo 

przez księży rzymskokatolic

kich w rodzaju dyrektora Ra

dia MarY.ia, jak i, z zupełnie in

nego powodu, prze~ niektó

rych białoruskich działaczy i 

pub' cystów z Białegostoku, 

którzy naj chętniej widzieliby 

liturgię w języku białoruskim. 

Nie chcemy reform 
Sporo prawosławnych nie 

chce żadnej reformy. W para

fIi na warszawskiej Woli je

szcze ni,edawno kilku wiernych 

gwałtownie protestowało prze

ciwkQ nowej liturgii. 

Metropolita Warszawy i ca

łej Polski Sawa na razie, praw

dopodobnie pod wpływem 

temperatury tych protestów, 

wstrzymał się od zmian w tej 

, param. 

....:.... To 

tropolita 

kwestia czasu. Me

postępuje bardzo 

roztropnie, gdyż nie chce ofi

cjalnie popierać żadnej opcji. 

Z tego, co jednak wiem, całym 

sercem jest za reformąjęzyko

wą. Główni przeciWnicy zmian 

to duchowni starej daty. Na 

pytanie, jak mamy ich przeko

nać do zmian, metropolita 

zwykł mówić, że jak świat świa

tem, to zwykle najpierw umie

rają starzy - mówi nasz roz

mówca. 

Antychryst! 
- To antychryst! Chce nas 

przyłączyć do katolików, ale 

my na to nie pozwolimy!

mówi ze złością prawosławna z 

spróbuje! Niedoczekanie je

go!. .. 

Metropolita popełnia 

poważny błąd. Chce iść z du

chem czasu, a przecież widać, 

jak wygląda ten świat. 'Staro

cerkiewno-słowiański to -język 

święty, tak jak łacina u przed

soborowych katolików. My nie 

chcemy takiego Kościoła, któ

'ry niczego nie wymaga, dosto

sowuje się do świata, Wprowa

dza świeckie nowinki i demo

kratyczne procedury. Popatrz 

na niektóre protestanckie Ko

ścioły na Zachodzie, to kom

pletnie świeckie instytucje, 

które z fałszywej tolerancji i 

schlebiania ludzkim słabo

ściom uczyniły bałwana. To już 

się, niestety, stało z katolikami 

w Polsce - twierdzą młodzi 

ludzie, blisko związani z Bra

ctwem Prawosławnym. 

Pełny tekst prawosławnej 

liturgii w języku polskim został 

wydrukowallY w Klasztorze 

Męskim Najświętszej Marii 

Panny w- Supraślu. Formalną 

decyzję o jej ostatecznym 

wprowadzeniu podejmie 

wkrótce Sobór Polskiego Au

tokefalicznego K9ścioła Pra

wosławnego. 

, Nie wyklucza się również 

czasowego utrzymania dwuję

zykowych wersji nabożeństw. 

Zadecydują o tym w demo

kratycznym głosowaniu sami 

wierni. 

ARKADIUSZ PANASIUK 

Na zdjęciu: zwierzchnik 

Polskiego Autokefalicznego -

Kościoła Prawosławnego w Pol

sce, metropolita Sawa liczy, że 

opór duchownych starej daty 

r:ozwiąże się w sposób natural

ny: ,Jak świat światem, zwykle 

najpierw umierają starzy.,," 

,W Polsce mieszka około 

600 tysięcy wyznawców prawo

sławia. Najwięcej w Podlas

kiem, ponad połowa. Tu. też 

znajduje się ńajważniejsze 

miejsce kultu, Święta Góra w 

Grabarce (pow. Siemiatycze) z 

przepiękną cerkwią, skrom

nym żeńskim monastyrem, 

źródłem i lasem tysięcy krzyży. 



Tropem pozorów 

Brak odpowiedzi na pyta
nia, co naprawdę stało się z 

Katarzyną, obciąża w dużej 

mierze policję z Kolna. Choć 

rodzice Katarzyny dwa dni po 

zaginięciu znaleźli spodenki 

zięcia z plamami krwi, ą pięć 
dni później zeznali, że ich cór

ka mogła być zabita przez zię-

• cia, podali udokumentowane 
motywy (była bita, wniosła 

sprawę o rozwód, rozprawa 
- miała się odbyć za dwa dni; 

mąż i teść grozili, że gdy bę

dzie się domagać podziału ma

jątku, zginie) policja 16 dni 
nie robiła nic. Dopiero 26 

czerwca przesłuchała męża Ka
tarzyny, od 27 czerwca zaczęła 

przesłuchiwać jej koleżanki. 

Dopiero 27 lipca pod nacis

kiem rodziców i prywatnego 
detektywa Krzysztofa Rutkow

skiego wystąpiła o ",zatrzyma
nie rzeczy", czyli zakrwionych 

spodenek, leżących w sądzie 

od 12 czerwca na Komendzie 

Powiatowej Policji pod 

kaloryferem. 

Nieustanne zainteresowanie 

sprawą, zatr,udnienie prywat

nego detektywa, skargi rodzi
ców na opieszałość przyniosły 
skutek. Wprawdzie nawet po

bieżną ("na oko" ) lustrację 
domu policja dokonała 

dopiero prawie miesiąc 

po zaginięciu Katarzyny 
(7 lipca), samochodu 

jej męża oraz teścia i 

ubojni teścia dwa tygo-

dnie później (20 lipca) to akta 

dowodzą "ogromu- pracy wło
żonej w wr.jaśnienie sprawy" . 
Bo oto we wrześniu, czyli po

nad trzy miesiące od zaginię

cia, przeszukuje zakład masar
niczy męża Katarzyny... z uży

ciem psa do zapachów, a mie
szkanie z urządzeniami na ba

danie mikrosiadów i podcżer

wienią na wykrywanie krwi. Po 

co, po upływie tak cUugiego 
czasu? Odpowiedź nasuwa się 

tylko jedna: zwierzchnikom, 

do których skarży się rodzina 
Katarzyny, można pokazać 

"wielość działań". Komu by 
się chcialo analizować daty? 
Prawidłowość takiego myśle

nia w pełni potwierdzają odpo

wiedzi na skargi, które otrzy
muje matka Katarzyny: policja 

w Kolnie podjęła sze~eg czyn
ności, zmierzających do 

wyjaśnienia ... 

ZBRODNIA DOSKONAŁA? 

Kolorowa, podniszczona fotografia. Duże zbliżenie: rados

ny uśmiech, błysk w oku, lekko uniesione brwi, gęste czarne 

włosy. Piękna, młoda kobieta. Na odwrocie ktoś napisał: Kata

rzyna. Gdy zaginęła w nocy z 9 na 10 czerwca 2000, miała 26 

lat ... 

Minęło ponad półtora roku. O jej losie nadal nic nie 

wiadomo. 

Zdecydowanie odrzucić można hipotezę, że wyszła z domu i 
ruszyła w Polskę. Co naprawdę się stało? 

Została uprowadzona i zamordowana? 

Zamordowana i wywieziona? 

Niema 
sprawy 

Tropem krowy 

- Proszę przejrzeć jakie
kolwiek akta postępowania w 

przypadku zgłoszenia zaginię

cia krowy z pastwiska. Jeżeli 
nie podejmie się tropu natych

miast, nie "przetrzepie" po
dejrzanego od ręki, sprawę 

można sobie darować. A po 

dwóch tygodniach? Nie ma na

wet co liczyć na cud. Chyba że 

ktoś później umoczy, uda się 
powiązać wcześniejsze przy

padki takich samych kradzieży. 

I skłonić do przyznania się. Bo 
udowodnić nic się już zazwy

czaj nie da - mówi "prywat
nie" doświadczony policjant z 
Łomży. 

Tropem powiązań 

Teść Katarzyny kilka lat te

mu mieszkał w Kolnie. Naj-

pierw prowadził kantor, po

tem masarnię i rzeźnię. "Grał 
pana, chciał pokazać, że wiele 
może, że w Kolnie coś zna

czy", mówią ci; którzy go znali. 

Sąsiedzi z ul. Łabno pamię

tają poliCY,jne samochody wy
stające godzinami przed ma

sarnią co drugi, trzeci dzień. 
"Czasem zawoziłem węgorze 

do wędzenia, też ich tam wi

działem", potwierdza mieszka
niec drugiego końca miasta. 

W masarni i rzeźni zawsze jest 

sporo odpadów. Pożywiały się 

nimi "sponsorowane" kol
neńskie policY.ine psy. W 
każdym razie osobista 

znajomość z niektórymi 
policjantami teścia Ka-: 

tarzyny nie ulega wąt

pliwości. Jakie miało 

wpływ na przebieg p o
stępowania w sprawie 

jej zaginięcia? To 
właśnie, między inny
mi, powinni skn,lpulat

nie zbadać zwierzchni

cy policjantów z Kolna. 
Znajomość, sama w so-

bie nie krY.iąca nic 

zdrożnego, niesie jednak 

nie tylko sympatię. Dzięki 
niej można wiedzieć o róż

nych, skrywanych sprawkach 
funkcjonariuszy. A gdy się wie, 

że o mnie ktoś coś nie najcie

kawszego wie, nie musi mi na
wet o tym przypominać, by 

moje postępowanie było wo
bec niego inne. 

W każdym razie policja po
winna zdawać sobie sprawę, że 

mieszkańcy Kolna mocno wią

żą ich kontakty z teściem Kata

rzyny i ic.h opieszałym działa
niem po jej zaginięciu. Skru

pulatne wr.jaśnienie wszystkie
go ma jeszcze inny wymiar: 

mógłby ewentualnie oczyścić z 

odium podejrzeń teścia i męża 
Katarzyny. A to ciężkie odium. 

Ciągnące się pokoleniami. 

Tropem sygnałów 

Po wcześniejszych tekstach 

otrzymałem sygnały, które być 
może wniosą coś nowego. Cze

kam na inne. Może ktoś tamtej 

nocy zauważył obcych lub ob
cy samochód pod domem Ka
tarzyny? Może ktoś wie, co wy

daje mu się mało ważne? Może 
wie, ale się boi? Czekam. Gwa
rantuję pełną anonimowość. 

WłADYSłAW TOCKI 
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Laleczki z kalendarza 
Milą tradycją stało. się, że wiele firm, zwłaszcza najbardziej renQmQwa

nych, wita nQwy rQk wydaniem specjalnie dla nich zaprQj ektQwanegQ ka
lendarza. Niektóre z tych wydawnictw to. prawdziwe dzieła sztuki. Nie tyl
ko. służą PQtrzebną w danej chwili infQrmacją, ale także prQwadzą w świat 
wyznawanych przez firmę warto.ści jej prQduktów i Qsiągnięć . 

W regiQnie Qd kilku już lat Qpinią najpiękniejszych cieszą się kalenda
rze wydawane przez BrQwar ŁQmża. Kalendarz prezentująĆy kufel warZQ
negQ w ŁQmży, złQcistegQ napQju zdQbył nawet II nagrQdę w O gólnQpQl
skim Przeglądzie Kalendarzy. 

- Taki sukces zQbQwiązuje - mówi dyr. TQmasz Dudziński z łQmżyli
skiego. brQwaru. - W tym roku PQstanQwiliśmy PQłączyć wdzięczną fQrmę 

p rQmQcji naszych wyrQbów, j aką j est kalendarz fU'mQWY, z prQmQwaniem 
regiQnalnej tradycji i kultury. Było. to. Q tyle łatwe , że niemal Qd samego. 
PQczątku na e tykie tach naszego. piwa PQjawila się para w strQj ach kW'piQ~

skich. "ŁQmżyńskie Laleczki " są d QskQnale rQzPQznawane na rynk u piwa, 
a Qkreślenie to. na stale .weszlQ d o. słQwnictwa nie tyłkQ łQmżyńskich piwQ

szy. 
TegQroczny kalendarz BrQwaru ŁQmża przed stawia stylizQwaną etykie

tę piwa ŁQmża WybQrQwe. Nie jest to. jednak wierne QdwzQrQwanie tego. 
produktu, gdyż miejsce tradycyjnych " laleczek" ząj ęła para tancerzy z Ze
sPQłu Pieśni i Tańca "Kurpie ZieIQne", u branych w QryginahIe strQj e ludQ
we. Wspaniała kQIQrystyka , młQdQŚć, świeżQść i witalnQść dQsłQwnie "rQZ
sadzają" etykietę, nadąjąc calQści bardzo dynamiczny charakter. 

- Myślę, że stwQrzQny pl'zez białQstQcką Agencję ReklamQwą A ... Z 
proj ekt dQskQnale Qddaje to., w jaki sPQsób rozumiemy hasło. umieszczQne 
na QpakQwaniach piw marki ŁQmża: "TradycY-ine z przyszłQścią" - dQdał 

dyr. Dudziliski. 
CałQŚĆ uzupełnia tło., które stanQwi gęstwina liści chmielu, czyli pQdsta

wQwegQ składnika łQmżyńskiegQ napQj u. 
Również w tym roku kalendarz BrQwaru ŁQmża został zgłQszQny do. 

kQnkursów na najładniejszy kalendarz w wQjewództwie i w kraju. 
Życzymy PQwQdzenia! (Promocja) 

Kto wygrał z Browarem Łomża 
"Piwo. ŁQmża tradycY-ine z przyszłQścią", tak brzmi prawidłQwe hasło. 

świątecznej krzyżówki. SpQśród 1268 dQbrych QdpQwiedzi nagrQdy ufun-

Na \~ę~~enie nagród z~~:~~~~~ :!i~::~:~~~~Lll;~' sala konfp,rp,·,,''''-

na BrQwaru ŁQmża (ul. Po.znańska 121) Q gQdz. 12.00. Wszystkich prQsimy 

Q zabranie dQkumentu stwierdzającego. tQżsamQść. 

Ządze i pomyłki 
Niewspółmierną łago.dnQść kary zarzuciła augustQwska prokuratura 

wyrQko.wi Sądu RejQnQwegQ w AugustQwie, który za czyny lubieżne na 
trzech kQbietach skazał Andrzeja P. na ro.k po.zbawienia Wo.lno.śct Zwła
szcza że jego. Qfiarami były dwie, nieletnie dziewczynki Qraz młQda, dwu
dziesto.letnia kQbieta. 

PrQkuratura, biQrąc Po.d uwagę wszelkie Qko.licznQści łagQdzące, czyli 
Qpiliię psychiatrów twierdzących, że prawdo.PQdQbieństwo. pQpełnienia 
ko.lejnego. przestępshva przez Andrzeja P. jest miliimalne, Qraz to. , że w 
chwili dQko.nywania czynów był w stanie uPo.jenia alko.ho.IQwego., zażądała 
3 lat więzienia. Sąd, wykazując dużą wyro.zumialo.ŚĆ, skazał go. na naj niższą 
z mo.żliwych w tym p'rzypac:lku kar (maksymalna kara w przypadku tego. ty- ' 
pu przestępstw - 10 lat). Do. o.głQszenia wyrQku Andrzej P. Qdsiedział sie
dem miesięcy w areszcie. Po. ro.zpra~e decyzją Sądu ZQstał zwo.lnio.ny. 
Gdyby wyro.k się uprawQmQcnił, mógłby ubiegać się Q zawieszenie reszty 
kary. . 

Sąd Okręgo.wy w Suwałkach skierowal sprawę do. Po.nQwnegQ rQzpa
trzenia. 

- Wydając wyrQk, Sąd RejQno.wy zasto.So.wał procedurę nie występują
cą w prawie karnynl - uzasadnił decyzję sędzia Dariusz SłQmczyński . -
DQpierQ gdy wszystkie Po.myłki zo.staną naprawiQne, będzie mo.żna rozwa
żyć kwestię kary dla o.skarżo.nego.. 

~ ' KONTAIOY 

Profesor poprosił, w~ale nie żartem, żeby 
nie widział aż tak c 

1 Od razu nabrali za
ufania do. tego. szczupłego. , 

• drQbnegQ lekarza, który wy
kQnał PQnad 300 takich Qperacji. 
SpQkQjnie przedstawiał szczegóły 

stQsQwanej przez siebie me tQdy, 
cierpliwie o.dpQwiadał na pytania. 

Mecenas Jacek KQziQł ma 39 lat, 
ale Qperacjami chirurgicznymi ,inte
resQwał się Qd dawna. Nie dlatego., 
że zamierzał zdawać na medycynę . 

Tradycję palestry miał we krwi p o. 
rodzicach, adwQkackim małżeń

stwie, znanym daleko. PQza ŁQmżą. 

Jednak w czasie studiów p rawni
czych na Uniwersytecie Wal'szaw
skim, Qprócz kQdeksów i paragra
fów, zajmQwał się wnikliwie prQble
matyką skracania jelit, wycinania 
żQłądka i Qdsysania tłuszczu . 

Wiele la t później Jacek KQzio.ł , 

już jako. m ecenas, bawił z wizytą u 
rQdzilIY swej małżQnki. WiedziQny 
ciekawQścią, wszedł na wagę prze-

mysłQwą, używaną do. ważenia tu
czników. Wskazówka wychyliła się 

dQ.. . 230 kilQgramów! Naprawdę 
się przeraził. Przez cały dzień myś
lał tylko. Q sQbie. 

Dwa i pół rQku temu, wczesną 
jesienią, natknął się w którymś z ty
gQdników na artykul Q m etQdzie 
pro.fesQra Mariana Pardeli. Za
dzwQnił natychmiast do. Jacka Hry
niewicza,' swego. starszego. Q 13 lat 
przxjaciela, właściciela masarni w 
PQdgórzu. Obaj, przyznają, jedli i 
pili bez umiaru, jakby nie wiedzie
li, że to. grzech. Jakby zapQmnieli, 
że życie jest dłuższe i ciekawsze niż , 

trasa między pełną lQdówką a suto. 
zastawiQnym sto.łem. 

- Wziąłem z SQbą Jacka i. .. Po.-
jechaliśmy mówi mecenas 
KQziQł. 

- Bałem się nie tyłkQ związa

nych z Qperacją niebezpieczeństw, 
ale i tego., czy wytrzymam bez je
dzenia, najo.gólniej mówiąc, za d u
żo. i za dQbrze - śmieje się "mięs

ny" przedsiębiQrca. 
Nie czuje się urażQny, jeśli na

zwać go. Qbżartuchem ("Nie żałuję, 
że tak smako.wicie się napychałem. 
Mam teraz co. wSPQminać", wzdy
cha z rQzrzewnieniem na myśl Q 
starych tłustych czasach). 

2 - Marzeniem każdego. 

grubasa jest Po.łQżyć się 

• spać grubym, a Qbudzi ć 

chudym - QPQwiada mecenas. -
Ta Qperacj a dawała szansę na speł
nienie się wielu więcej marzeń. 

Jacek Hryniewicz uważa, że jego. 
marzenia są typQwe dła więksZQści 
tłuściQchów: PQbiegać, pQjeździć 

na rowerze, pójść na basen. Po.spa
cerować. Albo. najzwyczajniej: wejść 
po. schQdach na drugie czy trzecie ' 
piętro. i nie dyszeć niczym zd Dbyw
ca GiewDntu (nigdy nie zdQbyli 
górskiego. szczytu). Jacka KQziQła 
często. dręczyła Qbawa, że w · pe
wnym momencie życie jego. własnej 

rQdziliy Qgraniczy się tyłkQ d o. usłu

giwania mu. 

W)j azd do. kliniki tral, tQwali na 
pół rDzrywkQwQ. PQdnQsiła ich na ' 
duchu świadDmDść, że do. gabinetu 
wchQdzą znacznie grubsi. J eden z 
mężczyzn w PQczekalhi ważył PD-, .tI. 

nad 300 kilDgramów. Miał dużo. 

gQrsze niż Qni rQkQwania, nie speł

niał żadnych warunków: słabe ser
ce, pDdwójna przepuklina. Z PQ
czątku prQfesDr nie chciał nawet 
słyszeć D przxjęciu go. na Qddział, 

W kOłku uległ prośbQm. Nie rQku~ 
jący wówczas nadziei waży teraz o 
PQnad sto. kilo. mniej. Najpierw 
przeszedł Qperację serca, PQtem 
dwa miesiące żył Q samej wQdzie, 
NQcami śnił Q chlebie. 

Jesienią 2000 rQku mecenas KD' 
ziQł ważył 220 kilQgramów, a w naj
szerszym miejscu w pasie mierzyl 
184 centymetry ("Ręce stawały się 
za krótkie, żeby co.kQlwiek mQżna 
było. przy sQbie zrobić") . Jego. stru'
szy tQwarzysz ważył "zaledwie" 176 
i pół. 

Dzięki Qpiliii prQfesDra, że nad
waga zagraża ich zdrQwiu i życiu, ' 
Qtrzymali z łQmżyńskiej Kasy ChD' 
rych promesę na PQkrycie kQsztów 
Qperacji. Gdyby nie to., każdy mu· 
siałby wyłQżyć z własnej kieszeni Dd 
6 do. 8 tysięcy złQtych, z czego. pQlo. 
wę na mechaniczny szew, tak zwany 
stebler. , 

- IstQtą metQdy prQfesQra jest 
załQżenie na najwyższej części żo· 

łądka steblera, czyli specjalnej tyta· 
nQwej Qbrączki Q średnicy centy' 
metl)a, która PQwQduje, że tuż PQd 
przełykiem PQwstąje żQłądeczek o 
PQjemnQści QkQłQ 50 gramów -
wxjaśnia mecenas. 

UtwQrZQna w ten sPQsób mmia· 



'y uważali na państwowe fotele, bo dawno 
dużych mężczyzn 

turka właściwego narządu limituje 
porcję pożywienia do jednej czwar
tej szklanki oraz uniemożliwia 

przxjmowanie go w dużych kawał

kach. Napełniony żołądeczek daje 
• ponadto uczucie sytości. Orga
~ nizm, nie niepokojony przez doma
r gający się nieustannie strawy mózg, 
! przystępuje do spalania zapasów, 
~ czyli odłożonego latami tłUSZCZ).I. 

~ 3 -Musiałem na nowo na-
~ , uczyć się jeść. Jak niemał 
~ • każdy otyły, nie gryzłem, 

j
lecz łykałem pokarmy, wręcz po
chłaniałem zachłannie wszystko, na 
co miałem ochotę - mecenas się

. ga po mały serek homogenizowany. 
, Z szafki w)jmuje słoiczek odżywki 

dla niemowląt. Tyle będzie jadł na 
obiad rok albo i dziesięć, dopóki 
nie zdecyduje o zdjęciu metalowej 
przegrody. 

W kwestii j edzenia mecenas 
wciąż sobie nie wierzy. Dlatego nie 

planuje usunięcia steblera. Dopóki 
go ma, towarzyszy mu stale lęk, że 
Jeśli zje "za dużo i za dobrze", 
nadmiar będzie musiał.. . zwrócić. 

Bije się w piersi, przyzn.yąc, że 

"Coca-Cola to jest to". Przed ope
racją wypijał trzy litry codziennie. 
Podobnie Hryniewicz, który mógł
by ją, gdyby nie dyscyplina obrą-

. czki, pić od rana do nocy. Uwielbia 
także czekoladki. 

- A czy ludzie zdają sobie spra
wę, że w dwuipóllitrowej coli jest 
30 kostek cukru?! Obżarstwo to 
straszna choroba. Choroba głowy, 

,\ czerpiącej największą radość z je
dzenia. W psychice grubasa tkwi 
coś podobnego jak u narkomana 
czy alkoholika - peroruje Hrynie
wicz. - W poniedziałek przysięga, 
że kończy z nałogiem, w środę 

znów nieprzytomnie zaczyna. To 
jest samonapędzające się koło , 

istne perpetuum mobile. Grubas je 
i żałuje, obżera się i żaluje, i tak 
bez końca. 

, Jacek Hryniewicz poczuł się 
przed przysłowiową ,,40" przed
wczesnym staruszkiem. Zaczęły go 
irytować skutki nadwagi: nieustan
ne zmęczenie, ból stawów, pocenie 
się, krępujące czynności toałetowe, 

kłopoty z zachowaniem higieny. I 
zasypianie przed telewizorem o 
szóstej po południu. Zaczął nawet 
bać się prowadzenia samochodu, 
bo zasypiał za kierownicą w biały 
dzieli. Problemem stały się także 

przejazdy autobusem czy przeloty. 
Nie mieścił się mIędzy fotelami. 
Tłuszczu wciąż przybywało, ubywa
ło mięśni. Z braku ruchu. Również 
tego dla męski"j dumy najważniej

szego. Na szczęście, na ten temat 
nie słyszeli od swoich ukochanych 
żon kąśliwych uwag. Obie obdarzy
ły ich domdnym potomstwem. 

Jacek Kozioł: - Pamiętam z 
dzieciIistwa i młodości, że stale to
warzyszył mi ten szyderczy śmiech 
,,0, grubas, grubas!" W ogólniaku 
ważyłem 115 kilogramów, przy 
wzroście 193. Sam nie mzumiem, 
jak mogłem wyrządzić sobie taką 
krzywdę, że po osiemnastu latach 
w wyniku operacji i wyrzeczeń, któ-

lre za sobą pociąga, chcę ważyć ty
le co wtedy. 

Przed operacją próbowali kilka 
razy podjąć walkę z nałogiem. Od
mawiali sobie obiadu, ograniczali 
śniadania i kolacje, porzucali słod· 
kie napoje i słodycze. Po pół roku 
katuszy udawało im się zrzucić 30-
-35 kilogramów. W znacznie szyb
szym tempie przekonywali się na 
własnej skórze i na własnym brzu
chu, na czym polega efekt jo-jo . 
Stracone zapasy odradzały się z 50-
-kilogramowym naddatkiem. 

Jacek Hryniewicz: - Profesor 
zapewnił nas, że jeśli jesteśmy 

szczęśliwcami, którzy nie należą do 
grupy sweet eaters, czyli ludzi obja
dających się słodyczami to mamy 
gwarancję, że będziemy chudnąć 

do skutku. Nie wystąpi efekt jo-jo. 

4. W wyniku operacji 
pmf. Mariana Pardeli 
w Klinice Chirurgii 

Miękkiej w Zabrzu Jacek Kozioł wa
ży dziś 128 kg, Jacek Hryniewicz 92 
kg. Na dwa tygodnie przed Tłu
stym Czwartkiem A.D. 2002 obaj 
czują się znalcomicie. Stale chudną. 
W planie mają kilogram, dwa na 
miesiąc. Chcą namówić Profesora, 
na pokazową operację w Łomży. 

ROBERT MIRO 

Na zdjęciach : J acek Hryniewicz 
przed operacją; J acek Kozio ł z ro
dziną przed i po operacji. 

Błękitnookie psy husky, ubrani w skórzane haftowane stroje ludzie krzą
tający się po eskimoskiej wiosce, wyścigi psich zaprzęgów, to wszystko zo
baczyć będzie można w lutym w Augustowie. 

Wyścigi psich zaprzęgów "Biegnący Wilk" odbędą się w Augustowie już 
po raz trzeci. 

W tegorocznej edycji nowością będzie udział niepełnosprawnych w zor
ganizowanym specjalnie z myśłą o nich biegu integracY.inym. Po raz pier
wszy powstanie też wioska eskimoska, w której widzowie będą mogli zoba
czyć ubranych w oryginalne stroje ludzi Północy "Eskimosów", a podczas 
wieczoru z kulturą eskimoską slajdy i film "Maszer" . 

- Mamy zamiar wciągnąć do zabawy także media i władze - opowiada 
Dariusz Morsztyn, pomysłodawca i organizator. - Dziennikarze i lokaLni 
włodarze zmierzą się w pojedynku, w którym o zwycięstwie może zadecy
dować siła i umiejętność p omzumienia się z psim zawodnikiem. 

Patronatem "Biegnącego Wilka" j est wojewoda podlaski. 
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"Kocham was, chłopcy i 

czekam na was", mówił Ja
nusz Sulewski z Grajewa we 
wrześniu ubiegłego roku, gdy 
zbierałam materiał do tekstu 
o jego uprowadzonych sy
nach ("Kontakty" nr 
40/2001). 

- Jestem już z synami. Tu
lą się do mnie i mnie nie od
stępują. Nie możemy się so
bą nacieszyć. Sam ich odszu
kałem w Rzeszowie - mówi 
szczęśliwy ojciec. 

1 Siedmioletniego Łukasza i 
pięcioletniego Rafała upro

wadziła w czerwcu ubiegłego ro
ku ich matka Beata Sulewska. 

. Wcześniej sąd ograniczył jej pra
wa rodzicielskie i zakazał bez 
zgody męża wywozić dzieci poza 
Graj ewo. 

Beata ze swoją matką przystą
piła do rodzinnej sekty założonej 
przez brata i bratową z Białego
stoku. "Dzieci są dziećmi Boga, 
a nie rodziców", w ten 
sposób interpretowałi 

Pismo święte i w czasie 
choroby dzieci nie kon
taktowały się z lekarzem. 
Interwencja sąsiadów 

uratowała życie rocznej 
Rebece, córeczce brata 
(założyciela sekty). Rebe
ka została odebrana ro
dzicom i umieszczona w 
Domu Małego Dziecka w 
Białymstoku . W czerwcu 
ubiegłego roku Rebekę 
uprowadziła z . domu 
dziecka babcia, matka oj
ca dziewczynki i Beaty Su
lewskiej. ·Babcia mieszka
ła w Grajewie. Kilka tygo
dni wcześniej sprzedała 

dom i mieszkała w wyna
jmowanym mieszkaniu. 
Rodzice Rebeki mieszka
li w Białymstoku. Gdy policja za
częła poszukiwania dziewczynki, 
okazało się, że już ich nie ma w 
mieście. Wkrótce Beata porwała 
Łukasza i Rafałka i wyjechała z 
Grajewa. Jako ostatnia opuściła · 

miasto babcia, matka Beaty. 

2 Janusz Sulewski podejrze
wał, że wszyscy są razem. 

Podpowiadał policji różne sygna
ły. Babka, czyli teściowa Sulew
skiego, przr.jechała do Grajewa 
pod koniec października na grób 
swojego męża. Sulews~ natych
miast zawiadomił policję, poin
formował, gdzie się zatrzymała. 
Liczył na to, iż policja przesłucha 
kobietę i dowie się, gdzie są dzie
ci. Policja nie wykorzystała tej 
okazji. 

- . Policja zachowywała się 

bardzo nieruchawo. Nie korzy
stała z moich sugestii i podpo-

~KONTAJOY 

Sam odnalazł porwanych synów! 

wiedzi, zasłaniała się niemożli-

. wością prawną. A przecież Łu
kasz podlegał obowiązkowi 

szkolnemu. Żona zlekceważyła 
sądowy zakaz wywozu chłopców. 
Były podstawy, by ich szukać -
mówi Janusz Sulewski. 

Komendant powiatowy policji 
w Grajewie zapewniał, że robią 
wszystko. Nie było jednak ża

dnych efektów. 

Sulewski sam nie ustaw~ w po
szukiwaniach. Każdy sygnał ana
lizował i rozpatrywał. Czekał na 
synów. W tym czasie zupełnie 

zmienił pokoik chłopców. Spako
wał w kartony religijną literaturę 
żony. Poodrywał z półek karte
czki z fragmentarni Pisma święte
go. Kupił im zabawki. Łukaszowi 
książki do drugiej klasy, także do 
. religii (choć matka wcześniej za
kazała chłopcu uczęszczać na te 
lekcje), bo przecież we wrześniu 
powinien pójść do szkoły. Czeka
ły książki i zeszyty. Czekały tap
czaniki, bo matka wcześniej ka-

zała chłopcom spać na podlodze. 
I ciągle wierzył w ich powrót. Na
dzieją był telefon, bo Beata od 
czasu do czasu dzwoniła. 

- Zadzwoniła w wigilię i głosi
ła te swoje herezje. Zdenerwowa
ła mnie, bo siedziałem sam i roz
myślałem nad całą sytuacją. Nie 
pozwoliła mi rozmawiać z syna
mi. Chyba zrobiła to celowo, bo 
wiedziała, jak ważne są to dla nas 
święta - opowiada Janusz. 

Drugi raz zadzwoniła w nie
dzielę przed sylwestrem, 30 gru
dnia. Życzyła Januszowi, żeby mu 
się w życiu .ułoŻYło. Poprosił do 
telefonu chłopców. Pozwoliła 

przez chwilkę rozmawiać z Łuka
szem. 

- Słyszałem jego głos. Powie
dział tylko, że do mnie tęskni i że 
mnie bardzo kocha i chyba mat
ka wyrwała mu słuchawkę. ' Bo 
już nie było dałszej rozmowy. 

3 Ciągle nie wiedział, gdzie 
są jego dzieci. O telefoni

cznej rozmowie z synem powie
dział swojemu koledze. Kolega 
podpowiedział, że istnieje możli
wość przekierowania rozmowy z 
telefonu stacjonarnego na tele
fon komórkowy. Kolejny raz Bea
ta zadzwoniła w piątek, 11 sty
cznia. Janusz słyszał dźwięk sta
cjonarnego telefonu. Stał obok, 
ałe nie podnosił słuchawki. Po 
kilku sygnałach rozmówca zre
zygnował i się rozłączył. Na 
szczęście telefon zdążył się prze
łączyć na telefon ko~órkowy. Tu 
wyświetlił się numer. Był to zu
pełnie obcy numer. Janusz za
dzwonił na telefoniczną infor
mację i dowiedział się, że jest to 
numer budki telefonicznej w 

Rzeszowie. Pani z informacji 
wskazała mu dokladny adres. 

W niedzielę z siostrą z Białega
stoku pojechali pociągiem do 
Rzeszowa. 

- Znałeźliśmy tę budkę. To 
było osiedle bloków prawie na 
peryferiach miasta. Nie znałem 
ich adresu, ałe wiedziałem, że 

muszę tu czekać - opowiada oj
ciec. 

Razem z siostrą chodził po 
osiedlu. W pobliżu była szkoła. 
Pomyślał, że może jednąk matka 
zapisała Łukasza do szkoły. Po
szedł sprawdzić. Pani dyrektor 
zapewniła, że u niej nie ma takie
go ucznia. Pomyślał, że może 

matka zapisała Łukasza pod swo
im panieńskim nazwiskiem. Ale . 
pod takim nazwiskiem też nie by
ło żadnego ucznia. Dyrektor 
chciała pomóc i obdzwoniła 

wszystkie szkoły w Rzeszowie, 

nawet prywatne. W żadnej nigdy 
nie było Łukasza. 

4 - Wróciliśmy w okolice 
budki telefonicznej i wte

dy ... zobaczyliśmy Beatę z chłop
cami. Od razu nas poznali. 
Chłopcy przylgnęli do mnie. Sio
stra zadzwoniła po policję. Przy
jechał radiowóz i wzięli nas na 
przesłuchanie - przypomina 
Sulewski. 
Łukasz był ubrany w dresy, w 

których w czerwcu wyszedł z do
mu. Na nogach miał buty o dwa 
numery za duże. Rafał był w let
niej kurtce przeciwdeszczowej. 
W czasie załatwiania formalno
ści na policji funkcjonariusze 
włączyli chłopcom bajkę i często
wałi ich czekoladkami i batoni
kami. Chłopcy, jak opowiada oj

ciec, spojrzeli tylko na 
matkę i natychmiast od
wrócili się plecami do te
lewizora. Nie poczęstowa
li się słodyczami, bo bałi 
się matki. Potem opowia
dali, że w mieszkaniu nie 
mieli telewizora i nie wol
no im było go oglądać. 

Spali na karimatach na 
podłodze. Jedli tylko 
chleb z pszenicy, pieczony 
przez matkę. Kromki były 
smarowane olejem rzepa
kowym. Na obiad ciągle 

łyżka kaszy i do tego awo
kado lub jabłko. 
- Dopiero gdy policjanci 
wyprowadzili matkę, 

chłopcy poczęstowali się 

słodyczami, zerkali na te
lewizor i Łukasz zaczął 

opowiadać, jak żyli. A żyli 
jak pustelnicy - mówi oj
ciec. 
Szczęśliwi wrócili do Gra
jewa. Nie pytają o matkę· 
Łukasz stracił pół roku 
nauki. W czasie ferii oj
ciec skontaktuje się ze 

szkołą, może nie straci całego ro
ku; Planuje także skontaktować 
się z lekarzem ogólnym i psycho
logiem. Łukasz jest bardziej ot
warty. Ojciec zauważył, że młod
szy Rafał często się zamyśla, cza
sami mówi pseudoreligijne slo
gany. 

- Nad cały świat kocham ta
tuśka. Nad cały świat tęskniłem 
do niego. Chciałem uciec. Raz 
zobaczyłem, jak mama dzw~ni i z 
drugiego telefonu chciałem za
dzwonić ' na policję, żeby . mnie 
zawieźli do tatusia. Mama mnie 
za to bardzo zbiła - opowiada 
Łukasz. 

Spokój i szczęście ojca zakłóca 
matka chłopców. Policja w Rze
szowie wypuściła ją na wolność. 
Właśnie wczoraj dzwoniła do 
Grajewa. Zagroziła, że ,Jak nie 
odzyska dzieci, to je wyśle do Bo
ga". 

MARIA TOCKA 



Bernadeta Buczkowska, 
u czennica klasy trzeciej Li
ceum Ekonomicznego , została 
Miss Ekonomika. 

- Nie uważam się za naj
piękniej~zą. Cieszę się bard zo 
z wygranej i jednocześnie żału
ję, że tylko jedna może zostać 

miss, że nie wygrały razem ze 
mną moje koleżanki - mówi 
Bernadeta. 

Do zabaWy namówiły Berna
detę j ej klasowe koleżanki oraz 

PRZYPADKI ŁOMŻYŃSK I E 

wychowawczyni Joanna Modze
lewska. Klasę III ,;e" reprezen
towała z Justyną Chrostowską, 
która zdobyła tytuł Mis s Foto. 

Berl,ladeta ma 156 cm wzro
s tu, waży 45 kg, w talii 60 cm, w 
~iuście 80 cm, w biodrach 85 
cm. 

- Interesuję się sportem, 
muzyką i tańcem. Lubię podró
że , a z przedmiotów szkolnych 
najbardziej wychowani~ fizy
czne i godzinę wychowawczą. 

Uwielbiam słodycze i pierogi 
- powiedziała miss. 

Po maturze planuje studio
wać marketing i zarządzanie . . 

Pierwszą wicemiss zo'stała 

Sylwia Klimek (kl'. II Liceum 
Ekonomiczhe), a drugą wice
miss Agnieszka Remiszewska 
(kl. II Liceum Handlowe). 

Wybory miss odbyły się w r a
m ach dni kultury u czni'owskiej . 
Przez os tatnie trzy dni nauki, 
kończące pie rwszy semes tr, 
młodzież nie ma lekcji. Czas 
w szkole wypełniają różne im
prezy: mecz siatkówki nauczy
ciele kontra uczniowie (wygrałi 
nauczyciele), korzystanie z in
te rnetu, konkursy i zabawy. 
Nad całością programu czuwa 
Samorząd Uczniowski, które
mu przewodniczy Marta Or
łowska. 

Fot. Gabs-Foto 

Jakem Adam ~ 

Nie mogę nie zacząć od pień pochwalnych na cześć króla Adama 

IMałysza. Mojajednak radość ma wymiar szczególny. Oto cieszę się, 

bo j itk Polska długa i szeroka gwałtownie powiększy się populacja 

Adamów (Adaśków, Adasiąt etc) , a to przecież imię także mi nadlUło 

na chrzcie świętym, co działo się w granicach diecezji łomżyńskiej. 

Była w P olsce długa epoka J ózefów. Ci wywodzili się wprawdzie 

od świętego cieśli , ale walnie do ich pomnożenia przyczynił się Mar

szałek Józef Piłsudski. Była też p rzez wieki moda n a Bolesławów, b o 

to przecież imię . Chrobrego i kilkll innych wielkich rodaków. Wcale 
• 

niezłe n otowania m ieli także nad Narwią: Władysław, Edward, Woj-

ciech. To wszystko jednak już historia, bo po Piłsudskim poj awił się 

jak n a ironię też Józef (Stalin), a towarzyszył mu niestety Bolesław 

(Bierut). P o tem kolejno sekretarzowali Polskiej Zj ednoczonej Partii 

Robo tniczej towarzysze: Władysław Gomułka, Edward G ierek i Woj

ciech Jaruzelski. 

Taka obowiązywała reguła zwyczaj owa: p ozytywni bohaterO\~ie 

p rzyczyniali się do sp opularyzowania swych imion , natomiast bYle ja

,cy lub znienawidzeni d o załamania się tych " trendów". Można dziś 
tylko współczuć pr~edwojennym Ad olfom i Konstantym (~ winy Ro

kossowskiego). To się nazywa pieskie szczęśc\e . 

Koniec jednak z historią , niechaj się teraz wielebni proboszcźo

wie i stosowni urzędnicy przygotowują na epidemię Adamów. Będzie 

nas więcei i więcej. A co, może nie j est. to ładne imię? Wątpiących 

zapraszam na rozmowę osobistą! 

, , A przy okazj i zadam inne j eszcze pytanie: j fikie imion a można 

uznać za pięknie łomżyIlskie? W odniesieniu d o płci powabnej (i z 

lekką mową) będzie to chyba H ann a i wszyscy Państwo wiecie dla

czego ! A co wybrać z długiego wykazu im ion IYęskich? Konkuren cja 

jest silniejsza i brak wyraźnego lide ra. Czekam na propozycje , byle 

bez egoizmu i kumoterstwa. 

ADAM (Dobroński) 

Polszczyzna mistrzów 
Mistrzów mowy polskiej, w wojewódzkich eliminacjach ogólnopol

skiego konkursu, w których rywalizowały 22 osoby, wybr~a komisja 
pod przewodnictwem prof. Leonardy Dacewicz z Uniwersytetu' w Bia" 
łymstoku. Laureatami zostali: J erzy Buzon, dziennikarz z Augustowa, 
poeta Jan Leończuk, organizatorka konkursów krasomówczych Maria 
Moranda, dziemlikarz i pisarz Janusz Niczyporowicz, prof. B'ogusław 
Nowowiejski z Uniwersytetu w Bia!ymstoku; krytyk Waldemar 
Smaszcz, poeta Wiesław Szymański i reżyser Piotr Tomaszuk. 

Konkurs Mistrz Mowy Polskiej, organizowany przez Magazyn Kon
sumenta "Solidna Firma" , to przede wszystkim zachęcenie rodaków 
do posługiwania się piękną polszczyzną, co dziś jest szczególnie wymo
wne wobec powszechnego "skażenia" jej "nowomową'" 
wulgaryzmami. 

27 stycznia, w n~bliższą niedzielę, 90 mistrzów mowy polskiej z ca
łego kraju spotka się na Zamku Królewskim w Warszawie . Na zapre
zentowanie swego krasomówczego kunsztu będą mieć zaledwie 
minutę ! 

Konkursowi Mistrz Mowy Polskiej patronują prezydent Rzeczpospo
litej Polskiej, premier, marszałek Sejmu i Fundacja Kultury Polskiej , 

COŚ NA DZiÓB 
227 karmników i budek lęgo

wych dla ptaków miala do oceny 

komisja konkursu "Animals" , or

ganizowanego po raz trzeci przez 

Radę Osiedla nr 12 w Łomży. 

Uroczystość ogłoszenia wyników 

i wręczenia nagród odbyła się w 

Szkole Podstawowej nr 10 im. Ja

na Pawła II. 

Było śpiewająco (dzięki zespo

łowi wokalnemu Magdy Synow z 

Miejskiego Domu Kultury - Do

mu Środowisk Twórczych oraz 

integraC)jnej klasie V ,e z "dzie

s iątki "), ciekawie (gawęda o pta

sich zwyczajach Mariusza God

lewskiego z ~adleśnictwa Łomża) 

i słodko (szczególnie w klasie 

III f wychowawczyni Jadwigi Ki

rejczyk ze SP 10, która jako na, 

grodę specjalną za najwięcej 

zgłoszonych prac, otrzYmała wiel

.ki tort z cukierni "Mazur") . 

Młodzi budowniczowie kar

mników wykazali się (przy pomo

cy rodziców) niezwyklą pomysło

wością· 

Nagrodę główną Rady Osiedla 

nr 12 zdobył Damian Gwara z 

klasy IV b Szkoły Podstawowej nr 

10. 
\ . 

,- .Najpierw zrobiliśmy z tatą 

rysunki, a potem zastanawialiśmy 

się , który wybrać - wsp omina. 

- I wzięliśmy się do pracy. Nasz 

karmnik ma dwa pięterka, żeby 

mogło pożywić się jaJ< najwięcej 

ptaków. Zawsze je dokarmiam zi

mą, bo to dla nich ciężka pora. 

Najbardziej luBię sikorki. 

BRYLANTOWA 
HANKA 

Brylantową kolię oraz owacj e 
na stojąco od gwiazd telewi:~ji 

otrzymala Hanka Bielicka pod
czas rozstrzygnięcia plebiscytu 
"Telekamery" na najpopularniej
sze postacie telewiZ)jnych pro
gramów, informaC)jnych, rozryw
kowych i f'llmów. Pochodząca z 
Łomży nestorka polskiej rozryw
ki estradowej otrzymala nagrodę 
specjalną, chociaż nie jest zbyt 
często wykorzystywana przez 
twórców telewiZ)jnych. Wzruszo
na i rozbawiona Hanka Bielicka 
rozruszała widownię złożoną z 
prawdziwych gwiazd polskiej te
lewizji i przypomniała, że ,Je
szcze Polska nie zginęła, póki się 
śmiejemy" . Już 31 stycznia okaz-, 
ję do spotkania z divą będą mie
li mieszkańcy Łomży. Koncert 
odbędzie się w sali widowiskowej 
przy ul. Nowej 2 o godz. 18.00. 

DO KINA "MILLENIUM" 
Z "KONTAKTAMI" 

25 stycznia (piątek) - • Tygrys 
i przyjaciele, godz. 14.30 • Sztu
czna intelige ncj a , godz. 16.00, 
20.45 • Osta tni bas tion , god z. 
18.30; 

26 stycznia (sobota) - • Tygrys 
i przyj ac ie le, godz. 13.00, 14.30 • 
Ostatn i bas tion , godz. 16.00, 
20.45 • Sztuczna in teligen cj a, 
god z. 18.1 5; . 

27 sty.cznia (niedziela) - • Ty
grys i ' p rz)jaciele, godz. 13.00, 
14.30 • Sztuczna il1le ligencja, 
godz. 16.00, 20.45 • Ostatni ba
stion, godz. 18.30; 

28-29 stycznia (poniedzialek
-wtorek) - • Wakacje! Żegnaj 
szkoło, godz. 14.30 • Ostatni ba
sti on, godz. 16.00, 20.45 • Sztu
czna inte ligencja, godz. 18.15, 

30-31 stycznia (środa-czwar

tek) - • Wakacje! Żegnaj szko ł o, 
godz. 14.30 • Sztuczna in teligen
cj a, god z. 16.00, 20 .45 • Ostatni 
bas tio n , god z. 18.30. 

Drodzy Czytelni cy! Trójka spoś

ród Was, któ ra w czwartek pi e r
wsza zgłosi s i ę do kin a "Mille
n ium" w .Łomży z tym nu merem 
"Kontaktów", o trzyma bezpłatn e 

b ile ty na wybrany przez siebie 
film . 
Bli ższe informacje o re pe rtua

rze : te l. 216-75-19. 

15 
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"KARA" 
W czwartek, 17 stycznia, po

szłam do Telekomunikacji w 
Kolnie opłacić rachunek za roz
mowy telefoniczne za grudzień. 
Zauważyłam, że pr~cownica wy
daje nowe książki telefoniczne. 
Poprosiłam, żeby dała i mnie . 
Niestety, odmówiła, ponieważ na 
rachunku nie było wpisu, iż win
nam otrzymać taką książkę . Za
pytałam: dlaczego? Naj prawd 0 -

podobniej w ubiegłym roku nie 
opłaciłam jakiegoś rachunku w 
terminie . I_ Telekomunikacja 
Polska SA Obszar Telekomuni
kacji w Łomży zastosował wobec 
mnie karę. A przecież są różne 
koleje życiowe człowieka . Może 
byłam u córki na Śląsku lub le
żałam w szpitalu i nie mogłam w 
określonym czasie uregulować. 

A moze akurat nie miałam pie
niędzy, żeby opłacić, bo mam 
bardzo niską emeryturę? Ale 
uregulowałam. J estem klientką 

od 22 lat i nigdy nie mieli ze 
mną problemu. Jeżeli nie opła
ciłam w terminie, powinni wziąć 
za zwłokę, a nie stosować takie 

, "kary". 
Zamiast książki pani z Tele

komunikacji podsunęła mi jakąś 
kartkę, na której miałam si ę zo
bowiązać, iż nie będę korzystała 
z prefiksu innego niż TP. Był to 
jeden z warunków otrzymania 
książki. Na propozycję nie wyra
ziłam zgody, gdyż uważam, że ja
ko stały klient nie powinnam 
być szantażowana. 

Zofia Pisiak 
Kolno 

Od redakcji: mamy nadzieję, 
że TP SA znajdzie nową książkę 
telefoniczną dla swojej długolet
niej klientki, a naszej Czytelni
czki. 

ZŁOTO W KŁAMSTWIE 
W związku z listem Pana An

toniego Dudo "Złoto w kłam
stwie" ("Kontakty" nr 3/2002) 
chcę sprostować podane przez 
niego informacje. 

Nie było zagrożenia likwida
cj i Oddziału , Rehabili ta~j i w 
Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. 
Sprawa dotyczyła propozycji bar
dzo niskiego kontraktu na 
świadczen ia rehabilitacyjne, co 
mogło spowodować jedynie 
ograniczenie jego funkcjonowa-

!fi KOHTAKJY 

nia. Zebrane podpisy były po
mocne przy podpisywaniu kon
traktu z Kasą Chorych, który po
mimo otwarcia niepublicznej 

. placówki rehabilitaC)jnej w 
.Łomży, został wynegogowany na 
wyższym poziomie niż w 2001 r. i 
to cieszy nas wszystkich . 

W sprawie likwidacji Oddzia
łu Onkologii przez Dyrektora: 
nie mógł on jej dokonać, ponie
waż w Szpitalu nie było takiego 
oddziału . Funkcjonował Pion 
Onkologii z Działem Chemiote
rapii, posiadającym 15 łóżek, 

oraz Przychodnia Onkologiczna. 
Hospitalizacje pacjentów były 
ściśle powiązane z podawaną 

chemioterapią, co powodowało, 
że średnie wykorzystanie łóżka 

wynosiło 41,9 proc. Wniosek o 
utworzenie Oddziału Onkologii 
został odrzucony przez Sejmik 
Województwa Podlaskiego. Uwa
żam, że nie to stanowiło prob
lem, sama nazwa nie jest istotna. 
IstoJne jest leczenie pacjentów i 
możliwości poprawy warunków, 
w jakich są hospitalizowani. 

W 2001 r. powstały plany po
wołania Oddziału .Nefrologi
cznego. W 'momencie tworzenia 
tego Oddziału, tak potrzebnego 
pacjentom chorym na raka, dia
lizowanym, po przeszczepach 
itp., .rozważaliśmy połączenie go 
z Pionem Onkologii. Możliwość 
wspólnego funkcjonowania zo
stała przedstawiona wszystkim 
zainteresowanym. Rozważane ' 

były różnego typu warianty. 
Istotną sprawą było to, czy Pod
laska Regionalf\a Kasa Chorych 
prz)jmie w trakcie negocjacj i 
możliwość hospitalizacji pacjen
tów onkologicznych, nie związa
nych bezpośrednio z chemiote
rapią. W przypadku odmowy 

funkcjonowanie 15 łóżek onko
logicznych byłoby bezcelowe . 
Rozważaliśmy zmniejszenie tej 
ilości do 8 lub 9 łóżek. W trakcie 
negocjacji Kasa Chorych wyrazi
ła zgodę na hospitalizacje onko
logiczne i w tym momencie nie 
było mowy o zmniejszeniu il ości 

łóżek. Pani dr A. Łowczak, peł
niąca obowiązki kierownika Pio
nu Onkologii, nie czekąjąc na 
rozstrzygn ięcie, podała publi
cznie, a także pacjentom i ich 
rodzinom, że Dyrekcja zamierza 
zljkwiaować Onkologię , pozosta
wić tylko 5 łóżek, pacjenci bęqą 
m ieli utrudniony dostęp do spe
cjalistycznej opieki. 

Tworzenie n owego Oddziału 
Nefrologii z Pionem Onkologi
cznym powierzono Panu dr n . 
med. Henrykowi Perkowskiemu, 
lekarzowi wyk'azującemu się bar
dzo dobrym przygotowaniem 
merytorycznym i zdolnościami 

organizac)jnymi. Został powoła

ny na stanowisko p.o. Ordynato
ra i energicznie z całym zespo
łem przystąpił do pracy. Pani dr 
A. Łowczak nie wyraziła chęci 

. współpracy. To wyzwanie ze stro
ny onkologów podj ęła Pani dr 
M. Wagner-Oleszczuk, specja
lista onkolog, chemiolerapeuta i 
specjalista chorób płuc. 

W strukturze nowego 'Od
działu funkcjonować będzie 10 
łóżek nefrologicznych i 15 łóżek 

onkologicznych. Prowadzona 
będzie chemioterapia także no
wotworów płuc, wskazania do 
hospitalizacji pacjen tów są roz
szerzone. Ciągłe narzekania na 
trudności z wizytą w Przychodni 
Onkologicznej zostały rozwiąza

ne. W trakcie organizacji Od
działu doszło do zatrudnienia 
dodatkowych pielęgniarek, 

OKNA ® 'l'ERftz~ 
NOWEJ GENERACJI! Okna i dr;wi na całe życie ... 

DRZWI Świętuj z nami 20 urodziny 
Wielki jubileuszowy 

K S Tylko u nas kompleksowa oferta 
-OKNA pcv, ALUMINIUM 
- OKNA~NWENTARSKIE 
• OKNA MAHONIOWE 
• OKNA SOSNOWE 
• OKIENNICE 
• PARAPETY ROLETY 
• DRZWI WEWNĘTRZNE 
• DRZWI ZEWNĘTRZNE 
• OGRODY ZIMOWE 
• DASZKI NAD WEJŚCIA · 
• BRAMY GARAŻOWE 

ŁOMtĄ, UL. SPOKOJNA 210, TEL. (086) 473-51-39,473-51-37 
ŁOMżA, UL. KOPERNIKA 21, TEL./FAX (086) 21fH5-26,TEL. 216-62-20, 0604221092 
ŁOMtĄ, UL. WYsżyŃSKIEGO 2 PAW. 7, TEL./FAX (086) 219-83-65, TEL.0601152027 
ZAMBROW, UL. KOŚCIUSZKI 9 TEL./FAX (086) 271-86-26 
KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 19 TEL. (086) 278-10-08 
GRAJ EWO, UL. EŁCKA 6 TEL./FAX 086/273-85-46 
CIECHANOWIEC, UL. DWORSKA 34 TEL./FAX (086)277-22~ 1 1 
WYSOKIE MAZ., UL. RYNEK J. PIŁSUDSKIEGO 53 TEL./FAX 086/275-02-55 
SOKOŁY, KRUSZEWO WYPYCHY 29 TELJFAX (086) 274-14-55 
TEL./FAX 086/275-02·55 
HURTOWNIA AlATERlALów BUDOWLANYCH 
ŁOMżA, UL. SPOKOJNA 210 (WEJSCIE OD UL PIŁSUDSKIEGO) 
TEL./FAX (086) 219-08-77, TEL. 473-51-44 
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wprowadzen ia dyżurów lekar
skich , co znacznie poprawi wa
runki opieki i leczenia pacjen
tów. 

Pani dr A. Łowczak otrzyma
ła prdpozycję stanowiska kiero
wnika Przychodni Onkologi
cznej, jednakjej nie przyjęła, od
mówiła także pracy w Oddziale. 
Pracuj e, zgodnie z kwalifikacja
mi, jako starszy asys tent w Przy
chodni. 

Chcę poinformować Pana 
Antoniego Dudo, jak wynika z 
treści listu "wybitnego fachowca" 
od spraw służby zdrowia, że w 
swoj ej pracy nie kieruję się n i
gdy animozjami, zawiścią zawo
dową ani poglądami polityczny
mi. Decydującą sprawą j est fa
chowość, chęć współpracy z ze
społem; a przede wszystkim dob
ro pacjenta i Szpitala . Swoje in
synuacje proszę zapisywać w pa
miętn ikach , Panie Dudo. Chcę 
podkreśli ć, że - pacjenci będą 
mieli znacznie lepsze warunki 
leczenia i łalwiejszy dostęp do 
specjalisty, co j est w tej sprawie 
najważniejsze. W sprawie? A mo
że tej sprawy w ogóle nie było, 
została rozdmuchana j eszcze 
przed podj ęciem decy~i, przed 
negocjacjami z Kasą Chorych. 

Jednocześnie, jako dyrektor 
Szpitala, chcę uspokoić i prze
prosić pacjentów onkologi
cznych i ich rodziny za stres, 
którego doznali w wyniku pow
stałego zamieszania. Onkologia 
funkcjonuje, nigdy nie było za
miaru likwidacj i tego pionu. 

Marian J aszewski 
Dyrektor 

Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży 

ŚMIERĆ W SZPITALU 
W związku z artykułem 

"Śmierć iw szpitalu" ("Kon takty" 
nr 3) wY.jaśniam: zgodnie' z de
cyzj ą dyrektora Szpitala Wojewó
dzkiego w Łomży, 11 styczn ia 
przeprowadziłem ' sekcję zwłok 

zmarłej J an iny M. Nigdy nie 
twierdziłem , że przyczyną zgonu 
zmarłej był zawał mięśnia serco
wego, gdyż na tym etapie badań 
można stwi erdzić j edynie, że 

mógł on wystąpić po wypisaniu 
chorej z oddziału (badania hi
stopatologiczne zabezpieczo
nych tkanek są w toku). Czyte l
nicy "Kontaktów" mogliby wy
snuć n ieprawdziwe przypuszcze
nie, że pacjen tka zostala wypisa
na ze Szpitala z tą groźną choro
bą. Stanowczo temu przeczę . 

Krrysztof Dach 
Lekarz ' 

specjalista patomorfolog 

SŁODKI PREZENT 
Serdeczne podziękowanie 

pani Weronice Sierzputowskiej, 
właścicielce cukierni "Weron.i
ka", za nieodpłatne przekazanie 
wyrobów cukiern iczych dla Do
mu Pomocy Społecznej w Łom
ży składają 

( 

mieszkruicy 
Domu Pomocy Społecznej 
im. Wiktorii Kowalewskiej 

w Łomży 
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BIELSK PODLASKI 
o Przejęcie przez Starostwo 

Powiatowe budynku przychodni 
przy ul. Jagiellońskiej planowa
ne jest w tym roku. Konsekwen
cją będzie zarówno wzrost (trzy
krOtlly) dochodów z najmu, jak 
też wzrost wydatków. 

DROHICZYN 
o W klitkach, otrzymanych w 

byłej siedzibie byłej PZPR, 
gnieździ się Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury. Sali widowis
kowej, chociaż dużej (na około 
200 osób), nie da się wykorzy
stać na próby tanecznego zespo
łu. W zlikwidowanej garderobie 
mieści się teraz klub anonimo
wych alkoholików, a w pracowni 
plastycznej nie można się ru
szyć. W należącym do Ośrodka 
kinie nie brakuje widzów, a Bib
liotece • Publicznej czytelników. 
Ferie zimowe przyciągają do 
MG OK dzieci i młodzież. 

Wbrew pozorom, nie wszyscy 
chcą wpatrywać się wyłącznie w 
telewizor czy komputer. Ostat

- ni~ moda to ... bierki! 

JELENIEWO 
o Pod hasłem "Hej kolęda, 

kolęda" odbyło się V Spotkanie 
Kolędnicze Suwalszczyzny, zor
ganizowane przez Bibliotekę 

Publiczną, któremu patronowal 
starosta suwalski. Idea Spotkań 
to poznawanie starych, zupełnie 
nieznanych lub prawie niezna
nych kolęd- i pastorałek z XVi i 
XViI wieku. Jak zwykle, zapre
zentowało je w pięknym wykona
niu 11 zespołów ludowych, 
istniejąq:ch w powiecie. Nie za
braklo inscenizacji obrzędo

wych, przygotowanych przez 
młodzież: jasełek zespołu "Ka
meleon~ z Biblioteki Publicznej 
w Jeleniewie oraz "chodzenia z 
gwiazdą" przez "Młode Pograni
cze" z Szypliszek. Na każde 

Spotkanie Kolędnicze przybywa
ją li~znie zarówno mieszkańcy 
Jeleniewa, jak i całej gminy oraz 
powiatu. "Kolęda umie zjedno
czyć ludzi; więc nie wyobrażają 
sobie stycznia bez naszej impre
zy", mówi Anna Moniuszko, kie
rownik Biblioteki Publicznej w 
Jeleniewie. 

KOLNO 
o Po raz czwarty odbył się 

Przegląd Zespołów Obrzędo

wych powiatu kolneńskiego. Na 
scenie Kolneńskiego Domu Kul
tury zaprezentowało się 12 ze
społów (bFsko 300 wykonaw
ców), z Kolna (4 zespoły), Gra
bowa, Stawisk, Lemana, Dzie
rzbi. Dominowały spektakle na
wiązujące do tradycji bożonaro
dzeniowych. Miłym przerywni
kiem i urozmaiceniem było wi
doWisko przygotowane przez 
uczniów szkoły podstawowej w 
Stawiskach pt. "Ogródek". Nie 
zawiódł oczekiwań publiczności 

ubiegłoroczny trzypokoleniowy 
zespół "Dzierzbieniacy" z Dzie-. 
rzbi. W tym roku wystąpił z óry
ginalną, wykonaną przez' siebie 
szopką z ruchomymi lalkami. 

Jury pod przewodnictwem 

Józefa Zyśka z Wojewódzkiego 
Ośrodka Animacji Kultury z Bia
łegostoku do reprezentowania 
powiatu kolneńskiego na woje
wódzkim przeglądzie w Łomży 
zakwali/Jkowało: Dziecięcy Ze
spół Śpiewaczy i Teatralny z Le
mana oraz grupę "Dzierzbienia
cy" z Dżierzbi. 

Wszyscy wykonawcy otrzyma
li dyplomy, upominki, puchary 
ufundowane przez starostę kol
neńskiego, burmistrza Kolna i 
Kolneński Dom Kultury. 

o TradyC)jnie w ferie zimowe 
Kolneński Dom Kultury organi
zuJe wiele imprez dla dzieci i 

młodzieży. Codziennie o 14.00 
prowadzone są zajęcia z dzieć

mi: "Zabawy kurpiowskie", czyli 
nauka tańców ,kurpiowskich -
zajączek, konik, fefur' (24 sty
cznia) oraz "Gorące rytmy" (29 
stycźnia), "Teatralne igraszki" 
(25 stycznia). Zaplanowano 
również "Białe szaleństwo", czy
li zabawy na śniegu (28 sty
cznia), "Randkę z nieznajo
mym" (31 stycznia) i "Zaba~ę w 
małych milionerów" (30 
stycznia) .29-31 stycznia odbę
dzie się turniej tenisa stołowe
go. Słowem: każdy znajdzie coś 
dla siebie. 

NUR 
o Przetarg na wykonanie sali 

sportoweJ podstawówki i gim
nazjt,Hll odbędzie się w marcu. 
Roboty ruszą w kwietniu. Nie 
obejdzie się bez pożyczki. Samo
rząd złożył też wniosek o wspar
cie dó Urzędu Kultury Fizycznej 
i Sportu. 

TRZCIANNE . 
o Prawie 70 proc. -tegoroczne

go budżetu gminy pochłonie 

oświata, wynika z prOJektu. Naj
większy wydatek to remont 
Szkoły Podstawowej w Trzcian
nem. 

o Przygotowywany jest pro
jekt modernizacji oczyszczalni 
ścieków o przestarzałej techno
logii, sprzed około 8 lat. Pozwoli 
na podłączenie do niej sieci ka
nalizaC)jnej w Nowej Wsi i Szor
cach, największych w gminie. 
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Cztery gęsi, dwie niewieście ... 
uczyniły jarmark 'Y mieście, 

głosi staropolskie porzekadlo. 
Bo jarmark to jarmark! Miejsco
wości, które otrzymały przywilej 
ich organizowania, tym samym 
przydawały sobie swoistego pre
stiżu. A poza tym, cóż to było za 
wydarzenie! 

Przed 100 laty w obecnym 
Podlaskiem, starym zwyczajem, 
jarmarki odbywały się zgodnie z 
ustalonym terminem, "Zwykle 
wyznaczanym przez kalendarz li
turgiczny: "przed świętym", "po 
świętym" . 

o Augustów miał jarmark we 
wtorek po Trzech Królach, Nie
dzieli Kwietnej, świętych An to
nim, Wincentym, Bartłomieju i 
Marcinie . 

o W Ciechanowcu jarmark 
odbywał się w poniedziałek po 
święcie Oczyszczenia Najświęt

szej Marii Panny, na św iętego 

Wojciecha, po uroczystości Bo
żego Ciała, przed świętym Waw
rzyńcem oraz po świętych Ma
cieju i Andrzeju. 

o W Jedwabnem na jarmark 
zjeżdżano we wtorek po świętych 
Agnieszce, Józefie i Stanisławie , 

przed świętym Idzim oraz po 
świętym Andrzeju i przed świę
tym Tomaszem Apostołem: 

o W Kolnie jarmark odbywał 

się w czwartek _przed świętym 

Franciszkiem Salezym i po świę
tym Grzegorzu oraz w środę 
przed świętym Florianem, po 
świętym KiUanie, Tekli i Katarzy
nie. 

~ W Łapach-Barwikach na 
jarmark zjeżdżano w czwartek 
po świętym Arkadiuszu, w pią

tym tygodn iu Wielkiego Postu, 
po święcie Nąjś~ętszej Marii 
Panny Łaskawej, po świętym Ja
nie z Dukli, po święcie Podnie
sienia Krzyża Świętego o.raz po 
święcie Najświętszej Marii Panny 
Opiekunki. 

o Łomża miała 6 j armarków: 
w poniedziałek po święcie Oczy
szczenia Najświętszej Marii Pan-

ny i w drugi Wielkiego Postu 
oraz we wtorek po Niedzieli 
Kwietnej, w poniedziałek po 
święcie Matki Bożej Szkaplerznej 
oraz po świętych Michale i Stani
sławie. 

o W Nowogrodzie jarma r
czny był poniedziałek po Trzech 
Królach i przed świętym Macie
jem oraz wtorek przed świętym 
Janem Chrzcicielem, po święcie 
Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny, przed świ ętym Stanisła

wem i po świętym Szymonie. 
o W Rutkach najannark ~eż

dżano w środę po. świętych Anto
nim, Macieju; Stanisławie Bisku
pie, ,Piotrze i Pawle, Piotrze w 
okowach i Idzim. 

o W Sejnach ~eżdżano na 
jarmark 6 razy w roku, we wto
rek po święcie Oczyszczenia Naj
świ ętszej Marii Panny, po świę

tych Kązimierzu i Stanisławie, po 
święci e Nawiedzen ia Najświęt

szej Marii Panny, po niedzieli 
Różańcowej i przed świętym Mi
kołaj em . 

o W Sokołach jarmark oży
wiał ludzi we 'wtorek w pier
wszym tygodniu Wie lkiego Po
stu, po Wielkiejnocy, po św\ę

tych Antonim Padewskim i Mal-

gorzacie, po święcie Wntebow
stąp ienia Najświętszej Marii Pan
ny i przed świętym Mikołaj em . 

o W Stawiskach jarmark od
bywał się w drugi wtorek po 
Trzech Królach, w Wielki Wto
rek, po świętych Antonim Pa-o 
dewskim i Francis?:ku Serafit'l
skim oraz przed świętą Barbarą. 

; o W Suwałkach w ciągu roku 
odbywało się 6 jarmarków, zaw
sze w środę: po świętych Romu
aldzie, Benedykcie, Stanisławie , 

Rochu,Justynie i Andrzeju. 
o W Śniadowie jarmark odby

wał się we wtorek po świętym Jó
zefie, przed świętymi Filipem i 
J akubem, po świętym J akubie 
Apostole, po święc ie Narodze
nia Najświętszej Marii Panny, po 
Wszystkich Świętych oraz przed 
świętym Tomaszem. 

o W Tykocinie ",j eżdżano na 
j armark we wtorek po święcie 
Oczyszczenia Najświętszej Marii 
Panny, po świętej Trójcy, świę

tych Wincentym a Paulo, Franc i
szku Serafińskim i Marcinie oraz 
przed świętym Tomaszem. 

o W Wiźnie na jarmark ~eż
dżano we wtorek po Trzech Kró
lach i Kwietnej Niedzieli, przed 
świętymi Stanisławem Biskupem 
i J anem Ch rzcicielem oraz po 

I świętej Elżbiecie i święcie Niepo
kalanego Poczęcia Nąjświętszej 
Marii Panny. . 

o W Wysokiem Mazowiec
kiem jarmark odbywał się w po
niedzi ałek po Trzech , Królach, 
po Kwietn ej Niedzieli, przed 
świętymi Filipem i Jakubem oraz 
Janem . Chrzcicielem, yo święcie 

Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny i po Wszystkich Świętych. 

o Zambró\'v .miał aż 12 jar
marków w, roku: we wtorek po 
świętym Walentym, w czwartym 
tygodniu Wielkiego Postu , po 
Zielonych Świątkach, przed 
świętym Idzim, po świętych Łu
kaszu i Łucj i oraz w pierwsze 
wtorki stycznia, .kwietnia, czer
wca, lipca, września i listopada. 

, 

KOHTAIOY ~ 
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R.ok temu ur.odziłam drugie 
dzieck.o. Miałam bardz.o ciężki, 

długi p.oród. Synek ważył p.onad 
cztery kil.ogramy. Dług.o d.och.o
dziłam d.o siebie. Przez kilka 
pierwszych miesięcy właściwie 

nie myślałam Q seksie. Mąż je
dnak c.oraz częściej d.op.ominał 

się Q czuł.ości. Przed p.or.odem 
był.o nam bardz.o, d.obrze, częst.o 
się k.ochaliśmy, lubiliśmy zmie
mac p.ozycje, wyszukiwaliśmy 
n.owe sp.os.oby. Wszystk.o zmieni
ł.o się p.o ur.odzenia dziecka. Nie 
tylk.o jestem bardziej zmęcz.ona i 
mniej chętna d.o seksu, ale 
przede wszystkim ' przestałam 
.odczuwać .orgazm. Jest mi wszy
stk.o jedn.o, czekam, aż się mąż 
zasp.ok.oi. Ja nie .odczuwam wła
ściwie dużej prz}jemn.ości ze 
st.osunku. Dlaczeg.o stałam sil! 
zimna? Mąż dalej jest k.ochany, 
bardz.o mi p.omaga, ja jednak 
nie p.otrafię .odnaleźć prz}jem

' n.ości . Niep.ok.oi mnie t.o, że ani 
razu p.o p.orodzie nie przeżyłam 
.orgazmu, który kiedyś miałam 
niemal za każdym razem. Nigdy 
nie musiałam udawać, że jest mi 
d.obrze, tak jak r.obi t.o wiele k.o
bie t, b.o przeżywałam ilutenty
czną rozk.osz. Wiem, że gdyby 
nie t.o, że mąż mi ufa, t.o mógłby 
zacząć p.odejrzewać, że mam ja
kiś r.omans. C.o p.owinnam zr.o
bić, żeby wróciły dawne, wspa
niałe przeżycia? 

Magda 

Prawdopodobnie przyczyna 
tkwi w przebytym ci ężkim poro
dzie. Mechanizm powstawania 
orgazmu, czyli szczytowania pod
czas stosunku, za l eży od spra
wności ukladów krąże nia, ner
wowego i mięśniowego. 

jeżeli któryś z tych ' ukladów 
j est uszkodzony, kobieta może 
mieć problemy z orgazmem. Być 
może u legły zwiotczeniu mięśn i e 

narządu rodnego, co utrudnia 
orgazm. Powinna Pani poddać 
s i ę badaniu gineko logicznemu, 
podczas którego I ~karz zbada 
stan mięśni podtrzymujących 

narząd rodny. 
Zwiotczałe 'm i ęśn i e można 

gimnastykować. Są to ćwiczenia, 
które można wykonywać niemal 
w każdej chwili , wię<: nie zabie
raj ą dużo czas u. Polegają na na
pinaniu i rozluźnianiu i mogą 
pomóc w zwiększeniu intensy
wności odbieranych bodźców. 

Dokładne instrukcje wyko nywa
nia ć';/i czeń podpowie gineko
log. 

~ ~; KONTAJaY-

LEKARZ DOMO\NY' 

Od pewneg.o czasu p.ojawiły 
się bardziej .obfite upławy niż 

mialam przed ur.odzeniem dziec
ka. Niestety, mam bardzo dalek.o 
d.o ginek.ol.oga, który .opiek.ował 
się m.oją ciążą, a p.oza tym przy 
trójce . małych dzieci nie m.ogę 
znaleźć czasu na wizytę . Czy up
ławy m.ogą .oznaczać c.oś niep.o
k.ojąceg.o? Czy t.o sygnał ch.or.o
by? Czy m.ogę współżyć w tym 

j est bardziej lub mniej obfi ta. 
Zazwyczaj upławy nie świadczą o 
chorobie. 

Niepokojącym obj awem j est 
n ieprz}jemny zapach wydzieliny. 
jeżeli dodatkowo upławy mają 
gęstą konsysten cję i ciemne za
barwienie, świadczyć mogą o 
problemach zd rowotnych,' na ' 
przykład infekcji. j ej przyczyną 

mogą być bakterie , które dostały 
czasie? - s i ę do pochwy podczas stosunku, 

Grażyna , 
kąpieli w basenie lub innym za-

Upławy · to każda wydzielina z nieczyszczonym zbiorniku. O 
narządów rodnych, która w za- ch o robie wenerycznej może 

Ieżności od cyklu miesięcznego świadczyć dodatkowy objaw: bo-

POD PARAGRAFEM 
Od dwóch lat .opiekuję się 

moją babcią, a w październiku 
przepr.owadziłem się d.o niej na 
stałe. Zacząłem studia na P.olite
chnice Biał.ost.ockiej, .od babci 
na wydział mam 10 minut na 
piech.otę. P.o długiej r.ozm.owie 
w gr.onie rodzinnym babcia zde
cyd.owała się zameld.ować mnie 
u siebie. P.owiedziała też, że 

chciałaby, aby t.o mieszkanie 
przeszł.o na mnie p.o jej śmierci. 
P.od.obn.o nie będę miał jednak 
prawa mieszkać, mim.o zameld.o
wania. 

C.o p.owinienem zr.obić? Zale
ży mi na tym, b.o sw.oją przy
szł.oŚć wiążę z Białymst.okiem, tu 
mam wielu k.olegów, kuzynów. 

KOCHANI! 
Szybk.o zbliża się Święt.o Za

k.ochanych, K.ochanych i K.ocha
jących. Zapraszamy Was d.o spe
cjaln~g.o, Walenryrtk.oweg.o wyda
nia "Serca ... " Skryte wyznania, 
nigdy nie wysłane listy, sł.owa g.o
rące mają szansę ukazać się w 
druku; d.otrzeć d.o tej jedynej , 
najważniejszej .os.oby. Niech na 
tej str.onie zag.oszczą uczucia. 

Walentynk.ową k.oresp.onden
cję pr.osimy przysyłać d.o 6 lute-
g.o 2002 r. . 

NOWOROCZNE 
POSTANOWIENIA 

Chciałem swej ukochanej Ż.o
nie Justynce zł.ożyć "PQd Ser
cem" wydruk.owane, n.ow.or.o
czne przyrzeczenia: 

M.oich r.odziców nie stać na kup
n.o n.oweg.o mieszkania, a ja, za
nim uskładam pieniądze, t.o mi
ną lata • . 

Marcin 

W świ e tl e obowiązuj ących 

przepisów gmina ni e ma obo
wiązku zawierać umowy najmu z 
wnukami zmarłych naj emców. 
Dziedziczenie najmu reguluj ą 

jedynie przepisy Kodeksu Cywil
n ego, które stanowią, że w razie 
śmie rGi najemcy mieszkania ko
munalnego w stosunek najmu 
wstępuj ą: małżonek nie będący 
współnaj emcą lokalu, dzieci na
j emcy i j ego współmałżonka, in-

\ ne osoby, wobec których najem-

l. Nie będę p.odn.osił gł.osu Q by
le c.o. 

2. Abs.olutnie i .ostatecznie rzucę . 

palenie. 
3. Oddam k.omuś ten p.olarek, 

któreg.o .ona tak nie lubi. 
4. Będę czyścił jej buty na śli

czne nóżki. 

stil 
Generalnie k.ocham Cię, Ju-

Twój Darek Sz. 
zGraj ewa 

OFERTY 
Szczupła blondynka (33/ 164) 

z wyższym magisterskim wy
kształceni em i pracą. Mam sied
I~i o l etn i e dziecko. Poznam sym
patycznego Pana do 35 lat, z co 
najml1leJ średnim wykształce

niem. Inteligentnego, to leran
cyjnego, przystojnego, którem l1 
nie brak_uj e także poczucia hu
moru . Mile widziany Pan' z Łom
ży, ale to nie j est warun ek. 

Śnieżynka 

• 
MłQdy (23-letn i), atrakc}jny, 

zadbany, pozna milą Pan ią (kwe
stia wieku n ie gra ro li ) . Ko n takt 
tylko te lefoniczny: O 692 309 
749. 

R.obert f 

l esność oddawania moczu a lbo 
zmiany skó rne w okolicach na
rządów rodnych . jeżeli wydzie li
na j est lepka i przypomln a zsiad
łe mleko, sygnalizuje grzybice 
pochwy. Te choroby można · sto
sunkowo ł atwo wyleczyć , ale ko
nieczna j est wizyta u lekarza. Nie 
ma sensu odkładać rozpoczęc ia 

leczen ia, bo grzybica czy infekcja 
bakte r}jna bez podania leków 
nie ustąpi. 

Przyczyną upławów mogą być 

także re~kcje uczulenio~ve choć

by na używane tampony lub pod
paski. Niekiedy tkwi w kosmety-' 
kach , nowej bieliźnie czy rajsto
pach . Reakcj i alergicznej naj czę
ściej towarzyszy uczucie swędze

nia. 

ca byl obowiązany do świadczeń 
alimentacyjnych , oraz osoba, 
która pozostawala faktyczn ie we 
wspólnym pożyciu z najemcą. 

Wszystkie te wymienione osoby 
' "wstępują w stosunek najmu", 
czyli mają zapewnione przedłu
żenie najmu, j eśli w tym lokalu 
stale zamieszkiwały z najemcą. 

Przepis ten omij a więc wnuki. 
Gmina nie ma więc obowiąz

ku zawierać umowy najmu z 
wnukiem zmarłego najemcy, j e
śli ni e był on zobowiązany do 
świadczeń alimentacx] nych wo~ 
bec wnuków. Gminy mogą j e
dnak uchwali ć własne przepisy, 
które bardziej liberalnie rozwią

~uj ą ' kwestie prawne. Musi więc 
Pan sprawdzi ć w urzędzi e miej
skim, j akie podj ęto postan owie
nia w tej sprawie. 

• 
Szatyn bez nałogów (18 lat) 

szuka swoj ej drugiej po lówki. 
. Lubię spacery w świe tl e księżyca, 

muzykę i dobrą zabawę. j estem 
miły, kul tur'al ny, chc iałbym , że

byś wlaśnie ze mną spędz ił a re~ 
sztę swego życi a. jeżeli j esteś sa
motna j ak j a, zadzwoń. Kontakt 
tylko telefon iczny: ' O 608 785 
267. 

Marzyciel 

• 
_ Oferty p.odpisane imieniem, 

nazwiskiem, lub pseud.onimem 
(ale wówczas również irp.ieniem i 
nazwiskiem zastrzeż.onym d.o 
wiad.om.ości redakcji) , .oraz peł'" 

nym adresem zamieszczamy 
bezpłatnie. 

List d.o "Serce szuka serca", 
.ofertę lub .odp.owi~dź na an.ons 
należy przesłać d.o redakcji. W . 
przypadku .odp.owiedzi na k.o
percie trzeba napisać, dla k.og.o 
jest przeznacz.ona (np. dla Jana, 
czy Beaty) i p.odać numer "K.on
taktów", w którym ukazał się 

an.ons. Nązwisk i adresów nik.o
mu nie przekazujemy. Pierwsza 
wymiana k.oresp.ondencji nastę
puje za p.ośrednic~em redakcji. 



o W Brzóskach Brzezińskich 
(gm. Wysokie -Mazowieckie) kie
rującyżukiem, jadąc z nadmier
ną prędkością, stracił panowa
nie nad pojazdem, zjechał na 
przeciwny pas ruchu i potrącił 
45-letniego rowerzystę Józefa . 
Cz. Mężczyzna poniósł śmierć 

na miejscu. 
o ,W Wysokiem Mazowiec

kiem policjanci" celnicy i przed
stawiciele urzędu kontroli skar
bowej lustrowałi bazar w celu 
ujawnienia handlarzy, oferują

cych artykuły bez znaku skarbo
wego akcyzy lub z przemytu. Za- . 
trzymano 3 Polaków i 4 Białoru
sinów oraz zabezpieczono około 
6 tysięcy sztuk papierosów, 15 li
trów ałkoholu, 14 futer ze skór 
naturałnych i 30 skórzanych kur
tek. Wartość nałeżności, na któ-

'1=łc::J ~ 11<. ·Ał.. 
c::JLIC::::~~~Ał.. 

rych stracił Skarb Państwa, osza
cowano na około 16 tysięcy zło
tych. 

o W pobliżu Łomży kierujący 
fiatem sienną stracił panowanie 
nad pojazdem, zjechał na oblo
dzone pobocze i uderzył w drze
wo. Pasażer, 30-letni Białorusin, 
poniósł śmierć na miejscu, zaś 
sprawca wypadku zmarł w szpi
tału. 

o W Łomży policjanci zatrzy
mali dwóch 24-letnich bandytów, 
którzy, grożąc uszkodzeniem 
ciała, zażądałi od pewnego mie
szkańca pieniędzy. Jak się okaza-_ 

ło, ci sami przestępcy-upatrzyli 

go sobie, w tym samym celu, tak
że w grudniu 2001 roku. 

o W Łomży na parkingu przy 
ul. Skłodowskiej-Curie , na gorą
cym uczynku włamania do hon
dy, został zatrzymany 20-letni 
Tomasz Sz. Właśnie usiłował 

ukraść radioodtwarzacz. 

o W Łomży w nocy policjanci 
zatrzynlali na gorącym uczynku 
włamania do sklepu przy ul. 
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Długiej dwóch 48-letnich męż

czyzn, którzy ukradli papierosy i 
maszynki do goleni~ łącznej war
tości około 1100 złotych. 

• W Szepietowie (pow. wyso
komazowiecki) pracujący na ru
sztowaniu 52-letni mężczyzna 

spadl na stojącego na dole kole
gę . W czasie upadku p~awdopo
dobnie uderzył głową w ' kon
strukcję, ponosząc śmierć na 
miejscu. Kolega mitomiast do
znał złamania kości nogi. 

Duchy 

• Jesienią 2001 roku młody 
mężczyzna oferował mieszkań

com Sejn i okolic zakup, po wy
jątkowo niskiej cenie, różnych 
artykulów (między. innymi sprzę
tu gospodarstwa domowego , ra
diowo-telewiz)jnego, mebli), 
sprowadzanych z Niemiec. 20-
-letni o~zust brał zaliczkę i nie 
wywiązywał się z umowy. W gru
dniu 2001 roku został zatrzyma

,ny, Prokurator zastosował wo
bec niego dozór policji. Jednak 
młodzieniec nie zaniechał prze
stępczego procederu! Na tyle 
był wiarygodny, że te same oso
by oszukiwał kilkakrotnie! Zo
stał ponownie zatrzymany i tym 
razem aresztowany. Policja w 
Sejnach prosi o kontakt wszy
stkich przez niego oszukanych. 

Najpierw coś stuknęło za 
drzwiami. Reks nastawił uszy i 
szczeknął. Pomyślałem, że to pe
wnie sąsiad nie może trafić do 
swojej klamki i naciągnąłem koc 
na głowę. 

Następnej nocy usłyszałem 

jakieś chrobotanie. Ot, myszy. I 
przewróciłem się na drugi bok. 

Trzeciej nocy coś niesamowi- ' 
ciejęknęło na schodach. Pode
rwałem się na równe nogi! Reks 
podbiegł do drzwi, ja za nim. I 
wtedy poruszyła ' się klamka! 
Przekręciłem klucz, szarpnąłem 
za haczyk, otwieram z rązma

chem. I włosy stanęły mi dęba. 
Przede mną w ciemnościach 

mignęła biała zjawa! Boże! Błys
kawicznie wpadlem do mieszka
nia. Zamykam drzwi, na wszy
stkie spusty i łapię się za serce. 
A Reks sterczy przy drzwiach i 
okropnie warczy! 

Siadlem na łóżku, przeżegna

łem się kilka razy, napiłem się 
wody i patrzę na zegar: pięć mi
nut po północy. Wszystko jasne: 
duchy! ;,Tylko co za interes ma- . 
ją akw:at do mnie?", myślę so
bie. ' I nic nie wymyśliłem, bo 
rozsadzało mi głowę ze strachu. 
Przywołałem Reksa, gadam bez 
sensu i nasłuchuję, czy zjawa nie 
wróci. Nie wróciła, ałe spałem 
jak wróbel na gałęzi. . 

Wypadlem z' domu skoro 
świt, chociaż było zimno. Wałę 
prosto na rynek. Po drodze mó
wię do Reksa, żeby się nie wyga
dał o naszej nocnej przygodzie i 
tak dochodzimy do ławki. Oku
powali ją, jak zwykle, Rambo i 
Kolumb. Reks obwąchaJ buty 
Kolumba i nagle jak nie zacznie 
ujadać! "Zabieraj stąd tego za
pchlonego kundla!", rozdarł się 
na cały rynek. Reks nigdy go nie 
lubił, a ostatnio szczególnie. 
Ostatnio, znaczy od jesieni. Wte
dy Kolumb zaczął mi sprowa-

dzać na łeb Rączkę, ~tórego z 
kC?lei ja ~ie znoszę, i Bonanzę, 
który już po jednym piwie zaraz 
by każd~mu przyłożył z powodu 
tego niesprawiedliwego świ~ta. I 
tak we trójkę zaczęli mi skladać 
nie tyle nie zapowiedziane, co 
dlugotrwałe (nieraz i do rana) 
wizyty. Oczywiście, z gębą na pą
czki. Wyżerali mi wszystko: od 
chleba ze smalcem po bułkę 

drożdżową z marmoladą. Je
dnym słowem: kacze żołądki, . 

worki bez dna. Siedzą, palą, je
dzą, denerwują Reksa i· jeszcze 
dopominają się o flaszkę! Jak 
nie wkurzę się jednego wtorku, 
jak nie otworzę drzwi, jak nie 
przegonię całego towarzystwa! 
Aż gęby na to pootwierali ze 
zdziwienia. A teraz, Wedy Ko
lumb zaczął czepiać się Reksa, 
nie wytrzymałem. "Zapchlony to 
sam jesteś!", krzyknąłem, gwiz
dnąłem na psa i poszliś'my w 
swoją stronę. 

Wieczorem znów poczułem 
się nieswojo. Wpatrywałem się w 
klamkę jak sroka w gnat. Ze snu 
wyrwało mnie szczekanie Reksa. 
Poczułem zimny pot; klamka się 
poruszyła... Ale już nie wypad
łem na schody. Że stoi tam zja
wa, to pewne! Przesiedziałem 

nie zmrużywsry oka do rana. 

I tak było jesz!:,ze przez parę 
nocy. Z niewyspania chodziłem 
jak pijany. Bałem się z kimkol-! 
wiek o tym gadaĆ, żeby mnie nie 
obśmiali po całym mieście. Dusi
łem to w sobie jak największą ta
jemnicę. Is~y koszmar. 

Wczony znów powloklem się 
na rynek. Na ławce komplet: 
Kolumb, Rambo, Rącżka, Bo
nanza... I nagle Rączka rąbnął: 
,Jak tam twoje duchy? Dzisi,y na 
pewno dadzą ci się wyspać, bo 
ja też jestem przez nie zmęczo
ny" i wszyscy gruchnęli śmie

chem. 

Areszt z siekierą 
Osiemnastoletni młodzieniec mała i zrobiła ten zamach nie-

z Jedwabnego nie żapłacił grzy- świadomie. W wypadku straciła 

wny. Na polecenie Sądu Rejono- osiemnastoletnią córkę, każdego 

wego w Łomży miał być dopro- dnia boryka się z brakiem pie-

, wadzony do Aresztu Śledczego niędzy, kłopotami rodzinnymi. 

w Ostrołęce. Wyruszyli po niego Żyć z zasiłku pomocy społecznej 
dwaj policjanci. to naprawdę sztuka. A jednak 

Już na wstępie było jasne, że dba o dom, jak może. Są granice 

nie myśli ruszać się z domu. ludzkiej wytrzymałości. Ale dzię-

Najpierw użył pięści, a potem ki Bogu, że nie zabiła tego poli-

ugryzł policjanta w rękę. Zaczęła '" cjanta, bo przecież w niczym nie 

się _ szarpanina. Wtedy do akcji zawinił, a sama dopiero by sobie 

wkroczyła matka chlopaka. Z wy_ narobiła jeszcze większej biedy. 

zwiskarni, groźbami i siekierą. - Mąż nareszcie będzie miał 

, Zamierzyła się. Uderzyła. Przed trochę spokoju - dodaje star-

śmiercią uratował 'policjanta ref- szy mieszkaniec Jedwabnego .. -

leks, gruba kurtka i bluza... Nieraz skarżył się na swój los, 

Ostrze siekiery pozostawiło ślad ale nie miał w tej rodzinie nic do 

blisko serca. powiedzenia. 

Zaatakowani policjanci wez- Dom z numerem ... przy uli-

wali posiłki z Łomży. Syn i mat- cy... Na drzwiach kłódka, mi 

ka poprowadzeni zostali do ra- sznurze przysypane śniegiem 

diowozu. pranie, na budzie pies. Pusto, 

- Akurat wychodziłem ze gh~cho. Nie ma gospodyni (are-

, sklepu - mówi pewien mieszka- sztowana pod zarzutem czynnej 

niec Jedwabnego. - Właśnie napaści na policjanta i groźby 

szła w kajdankach. Chciało mi pozbawienia go życia), nie ma 

się śmiać na ten widok. Nilre- gospodarza (gdzieś poszedl), 

szcie na własnej skórze doświad- . nie ma syna (odwieziony do 

czyła, że jest ktoś silniejszy od Ostrołęki będzie musiał rozli-

niej . czyć się ź grzywny, a ponadto 

Ja jej współczuję -

stWierdza mieszkanka miaste

czka. - Ma ciężkie życie. Może 

już tego wszrstkiego nie wytrzy-

ciąży teraz na nim zan;ut czynnej , 

napaści na funkcjonariusza). 

Matka i syn nie przyznają się 
do winy. 
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IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS CZASOPISM SZKOLNYCH 

~pió~~2002 
Skok"" SKOK 

Rozmowa 
z ANDRZEJEM GARLICKIM 

kierownikiem 
Oddziału Spółdzielczej Kasy . 

"Głos Wągrowiecki" w Wą
growcu oraz Zakład Dydaktyki 
Liter<,ttury i Języka Polskiego In
stytutu Filologii Polskiej Uni
wersytetu im. Adama Mickiewi
cza w Poznaniu, Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu, 
Stowarzyszenie Prasy Lokalnej 
w Lesznie i redakcja miesięczni
ka "Polonistyka" w Poznaniu 
ogłaszają IX Ogólnopolski Kon
kurs Czasopism Szkolnych o Pa
łuckie Pióro w roku szkolnym 
2001 / 2002. W konkursie mogą 
wziąć udział czasopisma ogólno
szkolne, klasowe, samorządowe, 
kółek zainteresowań, organizacji 
społecznych, działających w 
szkole oraz czasopisma redago
wane przez dzieci i młodzież 

s~kolną. 

czną oraz rzetelność korekty; 
atrakC)jność czytelniczą, umie
jętność oraz sposób budowania 
porozumienia z czytelnikami 
(stale ' rubryki, miejsce na głos 
czytelników, rola odbiorców w 
redagowaniu, tworzeniu oblicza 
gazetki); sJ;>0łeczną i edukaC)jną 
donioslość tematów, kreaC)j
nośĆ, związek z życiem szkoły, 
środowiska, regionu; okres i czę
stotliwość ukazywania się; liczbę 
osób biorących udział w powsta
waniu pisma, nakład; pomysły 

plastyczne, ilustracje, nazwy 
działów, tytuły artykułów, korela
cją szaty graficznej z treścią (ar
tykułu, działu, rubryki); infor
mację bibliograficzną: wyczer
pująca stopka redakC)jna, wy
raźne oddzielenie przedruków 
od tekstów własnych, numeracja 
stron, czytelność. 

Oszczędnościowo-Kredytowej w Łomży 

Na konkurs należy przesłać 
do 30 kwietnia minimum 4 nu
mery czasopisma wydanego w 
roku szkolnym' 2001 / 2002 i 
"Kartę opisu bibliograficznego 
czasopisma .szkolnego", która 
stanowi formalne zgłoszenie 

udzialu. Organizatorom zależy 

również na 'X}'Powiedziach opie
kunów pism o doświadczeniach 
związanych z metodyką pracy' 
nad wydawaniem gazetki. (W ja~ 

kich okolicznościach pismo po
wstało? Jak zapewnia się ciąg

lość uk'azywania? Jak nauczycie
le postrzegają rolę pisma w ' 
kształceniu literackim i języko
wym? Jaka jest funkcja pisma w 
życiu społeczności szkolnej, 
wpływ na kariery osób, które je 
redaguj!!? Jakie są oczekiwania 
nauczycieli wobec pisma?) 

Czasopisma oceniane będą w 
czterech kategoriach: szkoły 

podstawowe (kl. I-III); szkoły 

podstawowe (kl. IV-VI) ; gim
nazja; szkoły ponadgimnazjalne. 

Jury będzie żwracało szcze
gólną uwagę na: inspirowanie 
twórczości literackiej ucZniów, 
propagowanie wartościowych 

wzorców kulturowych, organizo
wanie i inspirowanie życia kultu
ralnego; p oprawnosc stylisty
czną, gramatyczną i ortografi-

Czasopisma nadesIane na 
konkurs nie podlegają zwT"otowi 
i po jego zakońc:l!eniu zostaną 
przekazane Zakładowi Dyd"akty
ki Literatury i Języka Polskiego 
IFP UAM w Poznaniu. 

Jury konkursu przYzna nastę
pujące laury: 

1. "Pałuckie Pióra 2002" dla 
najlepszych czasopism w po
szczególnych kategoriach. Jury 
może przyznać dodatkowe wy
różnienia. 

2. Nagrody specjalne za szcze
gólne walory czasopism, prefe
rowane przez organi~atora i 
sponsorów konkursu. " 

3. Wyróżnienia dla opieku
nów czasopism ~a najciekawsze 
wypowiedzi o metodyce pracy z 
zespolem redakC)jnym. 

Rozstrzygnięcie konkursu i 
wręczenie nagród odbędzie się : 
3 czerwca 2002 r. ' w Wągrowcu 
(termin może ulec zmianie). 

Adres biura konkursu: 
Redakcja 

"Głosu Wągrowieckiego" 

62-!00 Wągrowiec 
ul. Janowiecka l 

tel. (067) 262-33-34 
fax (067) 268-55-25, 

e-mail: awrglos@pi.onet.pl 

- Czy warto być Małyszem i 

zrobić skok w SKOK? 

.- Warto zawsze, a szczegól

nie do końca lutego. Nasza naj

nowsza propozycja depozytowa 

to wypłata odsetek w dniu zło
żenia lokaty. Klient od ręk i 

otrzymuj e odsetki za 'cały okres, 

najaki złożył pieniądze , a po j e

go llpływie o trzymuj e ca ły kapi

tał. 

- Kto może skorzystać z 

oferty kredytowej SKOK? 

- Wszyscy, a szczególnie śre

dni o -zamożni , em eryci i renci

ści, dla których oferta wielu 

banków jest niedostępna, bo 

nie spełn!ają warunku tzw. pro

gu żdolności kredytowych. 

Spółdzielćza kasa działa dl a 

dobra swoich członków, nie d la 

zysku. Nasze propozycje kredy

towe są dużo tańsze, a depozyty 

wyżej oprocentowane, By sko

rzystać z usług SKOK, wystarczy 

zostać członki em , Naszą atrak

qjność poznało już wielu -klien

tów, W c-iągu dwóch lat Oddział 

w Łomży skupił 754 członków, 

A trzeba pamiętać, że na tere

nach północno-wschodni~h nie 

było tradycji tworzenia i działa

nia kas spółdz i e l czych, 

- Czym wyróżnia się oferta 

Spółdzielczej Kasy Oszczędno

ściowo-Kredytowej? 

- Przede wszystkim lepszą 

opłacalnością kredytów i de po

zytów, Poza tym przy skorzy.sta

niu z kredytu klient uczy się 

oszczędzać. Przy każdej spłacie 

raty uiszcza również minimalną 

składkę czlonkowską, Są to jego 

pieniądze, które może wyplacić 

raz w roku, a oszczędzoną ca

lość, po rezygnacji z członko

stwa, 

,,0, Buławę Hetmańską" 
Nauczycielski Klub Literacki, Zarząd Okręgu 

Podlaskięgo Związku Nauczycielstwa Polskiego 
oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta' w Białymsto
ku organizują XV Konkurs Poetycki "O buiawę 
hetmańską" . 

W konkursie mogą wziąć udział autorzy zrzesze
ni i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych i 
związkowych. Nie mogą natomiast brać udziału 
laureaci, zdobywcy, Złotych Buław Hetmańskich 
(pierwszych nagród) w poprzednich edycjach. 

Autorzy powinni do 28 lutego nadesłać zestawy 
pięciu utworów poetyckich w pięciu egzempla
rzach, nie publikowanych w wydawnictwach zwar-

tych i czasopismach oraz nie nagradzanych w in
nych konkursach. 'Tematyka wierszy nie jest ogra
niczana żadnymi warunkami. 

Prace należy opatrzyć godlem, a w zaklejonej 
kopercie podać godlo, imię i nazwisko, adres, te
lefon, zawód. Adres: Zarząd Okręgu Podlaskiego 
ZNP, ul. Warszawska 9, 15-062 Białystok, z dopis
kiem na ,kopercie "Konkurs poetycki". 

Jury przyzna Buł,awy Hetmańskie: Złotą, Sre
brną i Brązową (pierwszą, drugą i trzecią nagro
dę), trzy wyróżnienia i nagrody specjalne. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 
podczas Ogólnopolskich Nauczycielskich Spotkań 
Lite'i-ackich 18-19 maja 2002 r. w Białymstoku. 

Jedynie SKOK oferuje loka

tę u bezpieczoną, Ubezpiecze

niem objęte j est ryzyko sytuacji, 

w której docelowa kwota nie zo

sta ła zgromadzona z powodu 

śm ierci depozytariusza, Wów-' 

czas Towarzystwo Ubezpi eczeń 

Wzaj emnych SKQK wypłaca 

wskazanej osobie różnicę mię

dzy kwotą docelową a ju ż uzbie

raną na kon cie , Wyróżnia nas 

też bezpośredni kontakt z kli e~l

tem, 

- Która z . propozycji cieszy 

się największym powodzeniem? 

- Popularn e są pożyczki 

krótkoterminowe, wypłacane 

od ręki, tzw, chwilówki. Linia 

tego kredytu j e,st otwierana na 

dwanaście miesięcy z przyzna

niem ogóln ego limitu od 500 

do 1000 zł. Kl'ient raz podpisuje 

umowę i późn i ej bez dod atko

wych formalności może zacią

gać krótkoterminowy kredyt. Z 

depozytów powodzeniem ci eszą 

s i ę lokatY o stałym oprocento

waniu . 

- Minister Finansów przy

mierza się do zrównania w pra

wach SKOK z bankami komer

cY.inymi. Chodżi przede wszy

s,tkim o to, aby SKOK odprowa

dzal część swoich depozytów na 

nieoprocentowany rachunek 

banku centralnego. Powialo 

groźbą· 

- Is totn ie , jest_to zagroże

nie dla klientów. Takie regula

cje mogą zmniejszyć konkuren

cyjność naszej oferty. Depozyty 

spadńą o dwa, trzy punkty, a 

stopa procentowa n aszych kre-

- dytów zrówna s i ę z propozycja

mi banków komerqjnych. Za

bieg j est krzywdzący, bo SKOK

-om nie proponuje si ę żadnych 

przywilejów, które mają banki 

komerqjne, przykładowo do

stępu do bankowego 'Systemu 

' rozliczeń czy dlugo'termino

wych kredytów mieszkanio-

wych . Takich rozwiązali nie ma 

w większości krajów zach o

dnich. Na szczęście, jest to pro

jekt. Ciągle jesteśmy atrakcyj ni. 

Zapraszam serdecznie do biura 

w 'Łomży (uL Bema 31, tel. 216-

-89-25 i 215-35-25), 

(promocja) 

~ KONTAJaV 



PROWOKACJE Odwilż PROWOKACJE 

Idzie wiosna! Wprawdzie nie przyleciały jeszcze 
bociany, ale tak się ociepliło, że przyleciał Putin. 
Spotkania najwyższych władz przebiegały w przr.ja
cielskiej, pełnej wzajemnego zrozwnienia, atmosfe
rze. Wszyscy komentatorzy podkreślają, że teraz 
niepodległa Rzeczpospolita rozmawIa z Rosją jak 
równy z równym. • 

Niestety, przy okazji wyszło na jaw, że nasza 
prężna gospodark~ winna jest zacofanej gospodar
ce moskiewskiej 3,5 mld dolarów. Psuje to nieco 
ogólny obraz, bo czy dziad może dyskutować na ró
wnej stopie z miliarderem? Rodzi się nawet pode
jrzenie., że Putin przybył do Polski ze strachu: boi 
się bied aczysko, czy my mu w ogóle tę forsę 
oddamy. . 

Tym niemniej sukces zwabienia prezydenta Ro
sji do Warszawy jest oczywisty. Ruskie mają płacić 
o~zkodowania polskipl ofiarom stalinowskiego 
terroru. My wynagrodzm.;.y krżywdy rodzinom kras
noarmiejców, wziętych do niewoli i 'Y}'lllordowa
nych przez niezwyciężoną armię pod wodzą mar
szalka Józefa Piłsudskiego, broniącą Europy przed 
bolszewicką nawalą w 1920 roku. 

Nie udało się jesz~ze ustalić, kto będzie płacił 
spadkobiercom żołnierzy poległych w wojnach na
poleońskich. Niewątpliwie, ofiary były wtedy po 

Do obory, w której stoi kil
ka młodych byczków, wchodzi 
wr.jątkowo szpetna krowa. 

\ Przewodnik stada 

- Pałka zapałka, dwa kije, 
kto się nie schowa, ten krY,je ... 

• 
- Dziadku, czy tu, na Kur

piach, u·prawia się sport? - py
ta wnuk z Warszawy. 

- Ależ nie, tu się nawet sa
łata nie udaje. 

obu stronach. Groszem powi~a sypnąć 
Francja, jako ówczesny, bezpośredni agresor. 

Będzjemy też budować nowe gazociągi. 

ProblE!mem jest tylko to, co potem zrobimy z 
nadmiarem gazu. Być może posłuży do osta
tecznego rozwiązania problemu rosnącego 
bezrobocia ... 

N azwa Kaliningradu jest dla prawdziwego 
Polaka-patrioty obrzydliwa, bo· przecież jest 
to rdzennie polski Królewiec. Tym niemniej 
będziemy montować tam autobusy marki 
"San", którymi ~edziemy do Unii Europej
skiej. Oczywiście wtedy, kiedy uda nam się 
załatać pozimowe dziury w drogach i jeżeli 
nie utkniemy w korkach. Na pewno pono
wnie zaprzyjaźnione z nami Ruskie i tu nam 
pomogą. Zdają sobie przecież sprawę, że tyl
ko silna Polska może być dla nich bezpie
cznym sąsiadem. Polska· biedna jest dla Rosji 
zagrożeniem. Bieda bowiem wyzwala agresję. 
Miejmy nadzieję, że rosnący dobrobyt po
zwoli na to, iż nasze dzielne wojska nie. będą 
musiały znowu .wkraczać do Moskwy, jak to 
już nie raz bywało. 

WIESŁAW WENDERLICH 

czytać ,,20 tysięcy mil podmor

skiej żeglugi". 
/ 

• 
- Wcale o mnie nie myś

lisz. Ciągle tylko ta piłka i pił

ka. Założę się, że nawet nie pa

miętasz daty naszego ślubu! 

- Jak to nie! Przecież to 

było wtedy, gdy ŁKS wygrał z 

Jagiellonią 2:1! 

• 
• BANK 

KAWAŁÓW 

Dowcipy nadesłali : Andrzej 

Żelazny (nagroda) z Łomży, 
Ewa Milkowska z Suwałk i Ze

non Piotrkowski z Nowego Jor

Siedemd~sięciolatek ma 
piękną, dwudziestopięcioletnią 

narzeczoną. Wkrótce ma się z 

nią ożenić. Wszyscy znajomi 
mu gratulują, ale przyjaciele 
odważają się zapytać o plany na 
przyszłość. 

- O Bqże! Trzeba odwołać ku . Dziękujemy. I przypomina

jutrzejsze zawody! - podrywa my: konkurs na najlepszy kawał 

się Małysz. - Dziś skończyłem tygodnia-trwa! Nagroda czeka! 

- Słuchaj, wszystko cacy, 
ale co będzie za 10 lat? 

- Jak to, co? Pogonię 

staruchę· 

• 
Mąż przypadkowo znajduje 

w szufladzie żony wibrator. 

- Kochanie, co to jest? -

pyta roztrzęsionym głosem. 

- Nie twój interes! 

• 
Ah~nen, Schmitt i Małysz 

spotykają się w pubie. 

- Wiecie co, jednego dnia 

przeczytałem "W 80 dni dooko
ła świata", dzień później w kon
kursie s~oczyłem 80 metrów -
mówi Szmitt. 

- Coś w tym jest - mówi 

Ahonen - Ja i>rzeczytałem 

,,101 dalmatyńczyków" i na
stępnego dnia skoczyłem 101 
metrów. 

. ~ 

spięcia 
Stowarzyszenie "Natura" i 

Dom Pomocy Społecznej w Ko
zarzach koło Ciechanowca za
biegali o utworzenie warszta
tów terapii zajęciowej. Warszta
ty .pomagają przystosować nie
pełnosprawnych do normahle
go życia. "Natura" i Dom już 
nie ,muszą fatygować Warszawy. 
Nowe przepisy mówią, że po
wołanie i utrZJ::lllanie warszta
tów to obowiązek gmin. I ani 
słowa, skąd mają wziąć na to 
pieniądze. Właściwie nie są po
trzebne. Od początku samorzą
dy to nic innego jak warsztaty 
przystosowujące ubezwłasno

wolnione rady gmin, miast i 
powiatów do nienormalnego 
życia. 

• 
Współczesny język gazet co

dziennych w regionie: "zltkład 
produkujący pieczywo" (chodzi 
o piekarnię); "brak środków 
budżetowych na akcję usuwa
nia skutków zimy" (nie ma pie
niędzy na odśnież.anie i łatanie 
dziur w jezdni) . Śmialiśmy się z 
peerelowskiego określenia kra
watu "zwis męski elegancki". 
Aż wszystko zadyndało. 

• 
·W Podlaskiem na 100 męż

czyzn przypadają 104 kobiety. 
Żyć się chce! 

Małyszomania w "Spię

ciach": 
- Skąd się wzięło nazwisko 

Małysz? 

- Od skrótu: mały sz(ybo
wiec)! 
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XIX TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
O PUCHAR TYGODNIKA "KONTAKTY" 

; Ro.z~grane Zo.stały już wszystkie cztery półfinały. W Augusto.wie 
zmierzyli się najlepsi z Po.wiatów: suwałskiego., sejneńskiego., grajew
skiego. i augusto.wskiego.. W Ko.rycinie: so.kólskiego., biało.sto.ckiego. 
(ziemshl,i gro.dzki) i mo.nieckiego.. W Kupiskach Starych: ło.mżyńskie- ' 
go. (gro.dzki i ziemski), ko.lne'ńskiego. i zambro.wskiego.. W Jabło.ni Ko.
ścielnej: wyso.ko.mazo.wieckiego., siemiatyckiego., hajnowskiego. i biel
sko.Po.dlaskiego. (wyniki za tyd~ień). Najlepsi sPo.tkają się w Finale, 16 
lutego., w Sucho.Wo.li, która jest geo.graficznym centrum Euro.PY' To. 
wierzcho.łek eliminaC)jnej piramidy. W ro.zgrywkach szko.lnych, gmin
nych, Po.wiato.wych, półf"małach starto.wało. Po.nad 8 tysięcy dzieci i 
mło.qzieżj ,w katego.riach: szkoły Po.dstawowe, gimnazja, szko.ły Po.
nadgimnazJałne. 

Turniejo.wi patI:o.nuje marszałek wo.jewództwa Po.dlaskiego. Sławo.-
mir Zgrzywa. ' 

F:inal ,w centrum Europy! 
.PÓŁFiNAŁ 

W KORYCINIE 

Z ud,ziałem 104 zawo.dniczek i 
' zawo.dników z Po.wiatów: So.kół-

ka, Białysto.k (gro.dzki i ziemski), 
Mo.ńki rozegrany został półfinał 
w Ko.rycinie. Najlepsi: uczniowie 
klas W i młodsi - l. J o.anna 
Szubzda, 2. Agnieszka Wyso.cka, 
3. Karo.lina Starzyńska,4.Jo.anna 
Szewczul , (wszystkie SP Chodo
rówka), 5.-6. Agata ' Stachurska 
(SP Góra) i Iza Ko.Pciewska (SP 
Koryci n) oraz 1. Daniel Puchalski 
(SP Knyszyn) , 2. Pio.tr Gałażyn 
(SP Chodorówka), 3. Rado.sław 
Ko.lenda (SP Klewianka) , 4. Wo.j
ciech Ro.jsza, 5. Pio.tr Jarmo.s.zko. 
(obaj 'SP Chodorówka); uczniowie 
klas V-VI - l. Paulina Prytulo 
(SP Chodorówka), 2. WióIetta 
Mróz (SP Czerwónka) , 3. Agnie
szka Geniusz (SP Klewiankaj, 4. 
Katarzyna Jarmo.szko, 5.-6. Ewe
lina DaneWicz (obie SP Chodó
rówka) i Agata Zajkowska (SSP 2 
Białystok) oraz l. Bo.gu~ław Cyl
wik (SP 21 BiaJystok), 2. Ema
nuel Lech (SP Korycin), 3. Da- ' 
riusz K1ejno. (SP Chodorówka), 
4. Marcin Go.SS (SP 21 Białystok), 
5. Pio.tr Auchim (SP 19 Biały

stok); gimnazjaliści - l. Izabela 
Kandel (Czarna Białostocka), 2. 
Justyna Ciszyńska (Suchowola) , 
3. Anna Po.Po.wska, 4. Magdalena 
Sto.cka (obie Czarna Białostoc
ka), 5. Sylwia Starzyńska (Sucho
wola) oraz l. Błażej Ro.go.wski 
(Łapy), 2. Ernest Sko.wro.ński, 3. 
Patryk Łuczyński (obaj 19 Biały
stok), 4. Przemysław Lech (Kory
cin) ,5. Ro.bert K1ejno. (Suchowo
la) ; ucznioWie szkół ponadgimnaz
jalnYfh - 1. Magdalena Szew, 
czul, 2. , Ewelina Sienkiewicz 
(obie ZS Suchowola), 3. Marta 
Zdunką, 4. Aneta Iwanicka (obie 
ZSZ l Białystok), 5.-6. Barbara_ 
Naruk, Izabela Kierszno.wska 
(obie ZS Suchowola) oraz l. Ja
kub Fiedo.rczuk (ZSR Białystok), 

czyk ze. Szkolnego Związku Spor
towego. Serdecznie dziękujemy 
gospodarzom Turnieju, Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Ko
rycinie , osobiście dyr. Tadeuszo
wi Ciszko.wskiemu oraz Zdzisła
Wo.wi Dziewiątko.wskiemu, orga
nizatorowi Półfinału. 

PÓŁFINAŁ 
WKUPlsKACH 

Z udziałem tenisistek i tenisi
stów' z Po.wiatów Ko.lno., Ło.mża 
Gro.dżka,Ło.mża Ziemska i Zam
brów, w Szko.le Po.dstawo.wej- w 
Kupiskach o.dbył się ko.lejny z 
półfinałów. Najl epszymi 'okazali 
się: -klasy W i młodsi - l. Edyta , 
Szabło.wską (SP 9 Łomża) , 2. Mo.
nika Naro.lewska (SP 7 Łomża), 
3. Sylwia Liżewska (SP Jarnuty) 
oraz l. Marcinjarząbek (SP Mro
czki), 2. Rafał Piwo.ński (SP Oso
wiec), 3. To.maszJanko.wski (SP l 
Łomża); klasy V-VI - l. Anna 
Pęska (SP Wiśni ewo) , 2. Sylwia 
Trzo.nko.wska (SP l Łomża), 3. 
Karo.lina So.wa (SP Dobrz)jało
wo) oraz l. Pio.tr Zdzienicki (SP l 
Łomża), 2. Rafał Ko.pidło.wski 

(SP Czaplice), 3. Marcin Bart
czak (SP Dobrzy jałowo) , 4. 
Adrian Dębek (SP Ostróżne); 

gimnazjaliści -:- 1. Agnieszka An
,to.lak (l Łomża), 2. Beata A1iń
ska (9 Łomża), 3. Katarzyna 
Cwalina (Piątnica) oraz l. Bart
ło.miej Tarnacki (Piątnica), 2. 
~mil Zdzienicki, 3. Maciej Zając 
(obaj l Łomża), 4. Rado.sław Po.
reda (Zbój na) , 5. Rafał Kanadys 
(-piątnica); uczniowie szkół ponad
gimnazjall1ych - l. Emilia Bo.
rawska, 2. Emilia Bo.guska, 3. Ka
tarzyna Szabło.wska, 4. Barbara 
Śmiaro.wska (wszystkie II LO 

• Łomża) , oraz l. Karo.l Szymano.w
ski (II LO Łomża), 2. Mateusz 
Pardo. (III LO Łomża), 3. Łukasz 
Nieciko.wskL(ZSD Łomża). 

/ 2._Kamil Ro.go.wski (VI LO Biały
stok), 3. Sławo.mir Cylwik, 4. Da- . 
niel Ko.leśnik (obaj ZSR Biały~-, 
stok), 5.-6. Dariusz Swietlicki (ZS 
Suchowola) i Jaro.sław Wo.jtach 
(ZSOiZ Mońki). 

Za zwycięstwo drużynowe w 
, poszczególnych. grupach SZKół 

redakcja "Kontaktów" ufundo
wała p uchary. 

Serdecznie dziękuj~my gospo
darzowi-półfinału, Szkole Podsta
wowej w KLipiskach, a zwłaszcza 
Adamo.wi Wszebo.ro.wskiemu" 
nauczycielowi wychowania fizy
cznego, który był także sędzią 

głównym, oraz sędziom prowa
dzącym: Zdzisławo.~ Do.bro.wDI
skiemu; Stanisławo.wi Grodzkie
mu i Andrzejo.wi Ro.gińskiemu. 

, 

Zawody otworzył wójt gminy 
Korycin Miro.sław.Lech, a pucha
ry ' i dyplomy wręczali redaktor 
naczelny "Kontaktów" WIady
sław To.cki, wiceprezes POZTS 
Wacław Tarnacki i Jan Marciń-

~ KOHTAm 

"Na~ew" pod lodem 
- Od lat "Narew" płynęła 

Po.d prąd, ale teraz jest jeszcze 
go.rzej: zamarzła zupełnie -
mówi Jan Ko.to.wskj, trener lek
ko.atletów z Ludo.wego. Klubu 
Spo.rto.WegD "Narew" Ło.mża, 
nauczyciel wycho.wania fizyczne
go. w ZesPo.le Szkół Średnich i 
Zawo.do.wych w Mariano.wie, Dd
znaczo.ny przez prezydenta 
RzeczPo.sPo.litej Po.lskiej Sre
brnym Krzyżem Zasługi. - Nie 
ma pieniędzy ani na sprzęt, ani 
na w)jazdy na zawo.dy. Tymcza
sem mło.dzież, głównie ko.ńcząca 
szko.łę Po.dstawo.wą i rDZPo.czy- ' 
nająca naukę w gimnazjum, gar
nie się do. sPo.rtu, szczególnie ta, 
której tałenty o.dkrywają ,się 

Po.Clczas cyklu imprez Czwartki 
Lekko.atletyczne. Nie mam serca 
po.wiedzieć "nie" i ałe jedno.cześ
nie uprzedzam, że niczego., Po.za 
treningiem, zapewnić nie mo.gę. 

'Od lat, tylko. dzięki sPo.łecznej 
pracy szko.leniowców i f"manso.
wemu wsparciu ro.dziców, ,nasi 
zawo.dnicy o.trzymują szansę. Ale 
to. przecież nie zmienia sytuacji. 

Mimo. wszystko. w 2001 rl'lku 
"Narew" po.płynęła z sukcesami. 
Do. najważniejszych nałezą: mi
strZo.stwo. ,Po.lski mło.dzików w 
rzucie o.szczepem (60,3'0 m) Mi
chała Bro.niszewskie'go. o.raz .brą
Zo.wy medal w sko.ku w dal 
(6,56 m) Pio.tra Krzyżano.wskie
go., gimnazjalistów z Piątnicy, na 
zawo.dach w Bielsku Białej; piąte 
mIejSCe Artura Chętnika w 
pchnięciu kulą (15,86 m), abso.l" 
wenta ZesPo.łu Szkół Mechani
cznych w Ło.mży, o.becnie stu
denta Po.litechniki Biało.sto.ckiej, 
w Mło.dzieżo.wych Mistrzostwach 
Po.lski w Gdańsku; szóste miej
sce uczennicy ZesPo.łu Szkół 

Średnich i Zawo.do.wych , w Ma
riano.wie Ewy Kazimirskiej w 
trójsko.ku (11,96 m) i ósme w 
sko.ku w dal (5,74 m) o.raz 
dwunaste w pchnięciu kulą 

.(13,93 m) Karo.la Tadaja, abso.l-

wenta ZesPo.łu Szkół Rolniczych 
w Krzyżewie, o.becnie studenta 
Akademii Wycho.wania Fizyczne
go. w Białej Po.dlaskiej, w Mi
strzo.stwach Po.lski Junio.rów w 
Zielo.nej Górze; dwunaste miej
sce ' ucznia ZesPo.łu Szkół Śre
dnich i Zawo.do.wych w Mariano.
wie Grzego.rza Guto.wskiego. w 
rzucie dyskiem (44,20 m) na 
Ogólno.Po.lskiej Olimpiadzie 
Mło.dzieży w Po.znaniu. 

W ro.ku 2001, I klasę sPo.rto.':
wą zdo.był Artur Chętnik, a dru
gą Ewa Kazimirska, Michał Bro.
niszewski i Karo.l Tadaj. Michał 
Bro.niszewski, Grzego.rz Guto.W
ski, Ewa Kazimirska i Pio.tr Krzy
żano.wski należą do. kadry sPo.r_o 
to.wej wo.jewództwa. 

---.: Cho.Ć nasza "Narew" za
marzła, jednak płynie! - mówi 
o.ptymistycznie trener Tadeusz 
SUSo.ł. - Trzeba ro.bić wszystko., 
by mo.gła istnieć. Bo. przecież 

klub sPo.rto.wy to. wycho.wywanie 
i pieniądze muszą się znaleź~. 
Na pewno. ąie Po.wiesimy ko.l
ców na ko.łkach. 

Na zdjęciach: 'trenerzy Tade
usz Susoł, Jan Kotowski i An
drzej Staniszewski (wszyscy z Ze
społu Szkół Średnich i Zawodo
wych w Marianowie), Waldemar 
Antolak (Zespół Szkół Mechani

. cznych w Łomży) ,. Aleksander 
Puchaiski (Zespół Szkół Rolni
czych w Krzyżewie) i J acek J awo
rowski (Gimnazjum w Wąsoszu) 
oraz najlepsi zawodnicy; Ewa Ka
zimirska, Małgorzata Kubrak, 
Grzegorz Gutowski, Michał Lu
tostański i Paweł Jermacz (wszys
cy z Zespołu Szkół Średnich i 
Zawodowych w Marianowie), 
Natalia Niebrzydowska, Marta 
Niebrzydowska, Marcin Ladziń
ski i Edyta Świderska (wszyscy z 
Gimnazjum w Wąsoszu), Michał 
Broniszewski i Piotr Krzyżanow
ski (gimnazjaliści z ' Piątnicy) 

oraz student'Karol Tadaj. 



MEDYCYNA 
PRYWATNY GABINET USG, Al. Piłsudskie
go 6, Łomża, czynny: 14.00-18.00. Specjali
ści radiolodzy: lek. med. Grażyna Niero
dzińska, wtorek, środa, tel. 0-604-437-386; 
Dr n. med. Wiesław Wenderlich, poniedzia
łek, czwartek, piątek, te l. 0-604-43-60-76 

fak.023-0 
ZDJĘCIA RTG ZĘBÓW i ZATOK, PANTO
MOGRAFIA, Al. Piłsudskiego 6, Łomża, 
godz. 13.00-17.00 

fak.023-0 
USG SPECJALISTA RADIOLOG Ryszard 
Wagner, Łomża, Aleja Legionów 94. Tarczy
ca, brzuch, prostata, piersi, narządy rodne, 
(086) 218-88-98, 0602-584-466. RTG ZĘ
BÓW. 

f-9334-0 
GABINET STOMATOLOGICZNY Beata 
Miklikowska, Łomża, Małachowskiego 2, tel. 
2182-656,0-501-375-305 

480-0 

MOTORYZACJA 
AUTO-SZVBY naj taniej, Łomża, Kraska 78, 
(086)2184-123,0-604-491-522 

221-0 

SPRZEDAM FIAT 126 (1998r), (086)216-
-56-62 

205-00 
SPRZEDAM ŻUK błaszak (1991), 2160-176 

, 361 
SPRZEDAM ZUKA (l 986r), tel. 4736-910 

367 
AUDI 100CC (l987r), gaz, 8500zł , 0-605-
-684-541 

384 
POLONEZ (1994), tel. 2ł6-40-33 

405 

SPRZEDAM KABINĘ do Stara 200, te l. 
(086)2160-240,0-608-671405 

410-0 

CINQUECENTO 900 (1993) , tel. 0-606-
-460-139 

41 3 
GOLF II, grafit metalik (1991), tel. 275-49-
-78 

420 
SPRZEDAM VECTRA (1994) 2.0i, I miesiąc 
w kraju, 0-602-459-437 

428 
SPRZEDAM FIATA 126eł (1996) 3900zl, 
0-504-15-15-23 -

_ 434-0 
SPRZEDAM rIco sx (1999r) , tel. 0-604-
-222-690 

438 
SPRZEDAM VECTRĘ 1.6 (I993r) tydzień w 
kraju, tel. 218-82-30 lub 219-86-06 

441 

werSja 
. 

przyjazna 

dla portfela 

OPEL KADETT (1988r) 1.5D, 216-96-58 
444 

POLONEZ (1986), tel. (086)279-13-01 
446 

VW GARBUS (1968r) 100% sprawny, cena 
3800zl, (086)278-61-57 

447 
SPRZEDAM AUD I 80 1.6D (1988), srebrny 
metalik z szyber dachem, opony zimowe, 
tel. 217-43-93 

451 
SEAT CORDOBA 1.4mpi (1996) serwisowa
ny, 217-12-13, 473-02-37 

457 
FORD TRANSIT, 219-31-19 

461 
SEAT IBIZA 1.4 (1999), cena 28 tys., tel. 
0-604-220-307 

466 
SIERRĘ rozbi tą - części, 0-504-580-136 

470 
SPRZEDAM CINQUECENTO 700 (19941'), 
tel. 0-600-124-453 . 

479 
SEICENTO (1998) 27000km, 4750-185 

490 
RENAULT LAGUNA (1996), stan bardzo 
dobry, 219-25-73, 0-600-379-439 

agila 
od 30450 zł 
+ komplet opon 
zimowych 

corsa 
od 31150 zł 

astra classic 
od 30450 zł 

astra 
od 39400 zł , 

W salonach Opla modele z 2001 roku objęte są 

wielkimi zniżkami. Przyjdź i wybierz swojego Opla. 

Tylko raz w roku masz taką okazję! 

TANIO SP,RZEDAM Polonez Truck (1993), 
0-504-39-79-84, 0-502-58-90-18 

494 
SPRZEDAM ZAMIENIĘ FORD SIERRA 1,8 
/83r. 218-32-51 

499 
SPRZEDAM osprzęt TAXI TEL.0606-806-
-283 

502 
SPRZEDAM AUDI 80 1,6 D 1988 r. srebrny 
metalik,z szyber dachem,opony zimowe tel. 
217-43-93 

126p (19901'), tel. 0-501 -397-529 

SPRZEDAM 

451 

508 

DREWNO OPAŁOWE (dąb, brzoza, olcha) 
z dostawą, atrakCjjne ceny w metrach prze
strzennych, w kienkach , 0608-206-863, 

f-9162-oo 
HURTOWNIA "GLAZURA KRÓLEWSKA" 
- fachowe doradztwo, dowóz gratis! Sprze
daż ratalna: bez prowizji, bez odsetek, bez 
pierwszej wplaty Łomża, AJ. Legionów 52 
(dworzec PKS), 218-05-86. U nas można s i ę 

targować! 
167-0 

PISKLĘTA i KURKl odchowane sprzedaje 
"Drobiarz" Łomża, Wojska Polskiego 161 , 
tel. 216-47-08 

218-0 

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w Łomży, 0-600-
-376-551 po 16.00 242-0 

OPEL e-
WWW :OPEL .C OM .P L 

f-025-0 

KOMIS SAMOCHODOWY 
Łomża , ul. Sikorskiego 166 (przy Tartaku) 

lel.lfax (0-86) 216-52-99, 
leI. kom, 0-504 607-823 

CHEVROLETLumina 3.0 (1993) 21900 ,-
FIAT 126p (1988) 1400,-
FORD MONDEO 2.0 + gaz (1995) 19800,-
Łada 21071,5 + gaz (1991) 5200,-
MERCEDES 124 2500 (1993) 36400,-
NISSAN BLUEBIRD 2.0i (1990) 8400,-
OPEL ASTRA kombi 1 ,6i (1997) 26400,-
TOYOTA COROLLA 1.8 D (1986) 5800,-
VW GARBUS 1.3 (1969) 5900,-
POLONEZ CARO 1.4 (1995) 5900,-
POLONEZ CARO 1.6 + gaz (1995) 6900,-
OPEL VECTRA 1.6i GL (1993) 14900-, 
VW Golf 1.8i (1988) 7800:-
VW Jetta 1.81 (1987) 7300,-
TAVRIA 1.1 (1991) 1800,-
SAAB 9000 2.0i (1993) 24700,-
HONDA CIVIC 1.51 (1990) 9800,-
OPEL VECTRA 2,Oi (1991) 11900,-

SKUP ZA GOTÓWKĘ, ZAMIANA r-040 

DREWNO OPAŁOWE z Nadleśnictwa : 
brzoza, dąb, olcha, sosna, Dostawa do klien
ta, 2160-010, 0608-412-919. 

f-31O-0 

CIĄGNIK C-330, 219-33-35 po 20.00 
371 

SPRZEDAM SIANO lOt, 2199-504 po 16.00 
326 

ZWIĄZEK KÓŁEK ROLNICZYCH w Łomży, 
Nowogrodzka 31 prz)jmuje zamówienia na 
kurki odchowane, pisklęta drobiu, 216-31-
-79,216-30-02 

364-0 

Wyrazy głębokiego współczucia 

Pani mgr BOŻENIE DZIEKOŃSKIEJ 
Dyrektor SP Nr 9 w Łomży 

z powodu śmierci 

MATKI 

składają 

Uczniowie 

Wyrazy szczerego współczucia 

Kol. MIROSŁAWIE LADZIE 

składają 

z powodu śm ierci 

BRATA 

pracownicy 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Łomży 

I 

KOHTAIaV -~ 



II 

l 

" 

SPRZEDAM PRASĘ Z-244 6 lat, tel. 
(086)217-8542 

366 
SPRZEDAM BECZKOWÓZ 3 tys.l, produk
cji polskiej (1994r), stan idealny, tel. 21f>-9f>
-50 

377 
DZIAŁKĘ w Nowogrodzie, 217-54-85 

380-0 
ROZRZUTNIK, (086)219-25-54 

393 
Z ALUMINIUM: witryna 3 okna, drzwi z od
zysku, 218-55-95 

395 
SPRZEDAM nowe e lektrowciągi, dlużyce, 
o lszynę na pniu, 4738-048 po 20,00 

396 
DESKI WYSEZONOWANE, więźbę dacho
W'4, 0-605-295-128 

398 
SUKNIĘ SLUBNĄ 38/40, 21f>-69-33 

401 
WÓZEK PALETOWY elektryczny z automa
tyc·znym napędem jazdy i podniesienia, ce
na 4800,- tel. 0-604-365-930 

404 
SEGMENT, STOLIK pod telewizor, lawa, 2 
fotele i 2 pufy, 21S-42-20 

406 
ROWER TRENINGOWY, (086)2191'{)03 

407 
TELEWIZOR Tomson 30cal, 2 komplety )<a
nap skórzanych, 219-19-72, 0-504-78-29-18 

412 
CHŁODZIARKĘ i ZAMRAżARKĘ szuflad
kową - tańio, 4737-388 

414 
OKAZJA! "Tartak Łomża", ul. Sikorskiego 
164, tel. 2160-141. Posiada w ciągłej sprze
daży opal. Dostawa na telefon, Do wynaję
cia pomieszczenia biurowe magazynowe 
oraz plac. 

489 
DMUCHAWA DO SIANA opryskiwacz KOS, 
Kombajn ziemniaczany niemiecki, 477-12-
-38 ' 

432 
TANIO SPRZEDAM nowe dwa biurka i 
dwie szafy bitlrowe, tel. 21f>-24-62 po 16.00 

445 
ROZDRABNIACZ BijAKOWY, 21745-52 

454 
SPRZEDAM SIANO KISZONKĘ w belach, 
(086)2172-092 

456 
ZETOR 7211, 2140-103 

463 
SIEWNIK DO ZBOŻA i nawozów, przyczep
kę samochodową, lawetę, 4737-391, 0-604-
-412-207 

465 
GARAż przy ul. Kopernika, 218-61-03 

467 
MŁOCARNIĘ i WIĄZAŁKĘ WC5 w dobrym 
stanie, tel. (086)4738-304 

48f}-o 
MEBLE ZABUDOWY, 21f>-29-2I, 21f>-60-74 

489 
TANIO SPRZEDAM piec c,o, prod, nie
mieckiej olejowo-węglowy z podgrzewaczem 
wody, tel. 2169-251 

491 
SPRZEDAM KURNIK, 218-31-20 

496 

SKLEP MIĘSNY czynny 7 lat, Łomża -
sprzedam,O-60f>-141-187 

503 

JAŁÓWKI CIELNE, 0-504-274-380 
504-0 

C-360, cena 130, rok 1990, (086)271-75-80 
516 

KOMBAJN "NEPTUR" stan bdb, 
(086) 2717-331 

516 

KUPIĘ 
AUTA POWYPADKOWE, ZNISZCZONE, 
(085) 7lf>-48-16, 

f-6813-o 
AUTO SKUP SKORODOWANE do remon
tu, 0607-515-770. 

f-68 I 3-0 
żyrO, (086)217-51-65 

43-00 
PADŁE BYDŁO , (086)279-12-14 

159-0 

ROZBITE SAMOCHODY, 0-603-050-603 
209-0 

OLSZVNĘ,2172-213 
369-0 

KUPIĘ INSTALACJĘ gazową, tel. 2157-615 
442 

BAL DĘBOWY suchy kupię, tel. 21f>-78-97 
469 

WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI, 0-602-
-833-281 

500 

!i KOHTAJOY 

LOKALE 
LOKALE do wynajęcia, Łomża, 0-604-40-20-
-41 

9268-0 

ATRAKCYJNY LOKAL do wynajęcia , 0604-
-87f>-166, 

f-9 104-00 

LOKAL UŻVfKOWY do wynajęcia pokój 
studentce,O-609-76f>-548 

098-00 
SPRZEDAM GARAż (Konstytucji) , 0-604-
-87f>-166 

112-0 
NIERUCHOMOŚCI , 
(086)218-93-98 

Legionów 54/2, 

161-0 
SPRZEDAM, WYNAJMĘ ha lę I 100m, 300m, 
0-600-89-64-36 

182-0 
WYNAJMĘ LOKAL z konfekcją damską , tel. 
0-604-051-173 

20f}-oo 
WYNAJMĘ MIESZKANIE paniom, 47-302-
-87,47-302-21 

255-00 
SPRZEDAM PÓŁ bliźniaka, Łomża, ul. Pu
łaskiego 38, tel. (086)218-77-65 

273-00 
STANCJA, gabinet- biuro, 21f>-3{}-63 

342-00 
BIUROWO-HANDLOWY 96mkw ' przy Al, 
Legionów wynajmę lub sprzedam, tel. 218-
4{}-64, 0-604-15-20-65 

343-00 
WYNAJMĘ LOKAL z konfekcją damską, tel. 
604-051-173, 

f:20f}-oo 
SPRZEDAM DOM w szereg6wce nie wykoń
czony, tel. 0609-164-974, 

f'{)67-00 
WYNAJMĘ HALĘ 230 m2, 217-85-98, 

f-309 
WYNAJMĘ NOWY LOKAL 25 m2 z wyposa
żeniem na sklep spożywczy przy Nowogro
dzkiej , 21{}-6247, po 10,00, 

STANCJA,2IM9-36 

, SPRZEDAM M-3, tel. 2169-240 

f-279 

327 

374 
SPRZEDAM MIESZKANIE 57mkw - Zam
brów, Świętokrzyska, 0-609-16f>-154 

378-0 
WYNĄJMĘ MIESZKANIE na stancję, 0-503-
440-932 

376 
ŁOMŻA, LOKAL do wynajęc i a, 305mkw, ul. 
Piłsudskiego , była dyskoteka "Etna", tel. 
0-600-828-855 

379-0 
M4 WYNAJMĘ, po 18,00 2192-864 

382 
WYNAJMĘ M-3 umeblowane, 2181-662 

383 
DO WYNAJĘCIA M-3, 0-600-394-245 

2394 

KUPIĘ KAMIENICĘ, lokal, działkę w cen- WYNAJMĘ DOM lub mieszkan ie z garażem, 
trum Łomży, 0-60S-420-427 0-602-774-997 

402-0 

WYNAJMĘ M-2, tel. 273f>-776 
418 

SPRZEDAM, WYNAJMĘ lokal, 2182-079 
421-0 

KUPIĘ M-3 niedrogo - gotówka, 0-609-
-507-395 

422 
SZUKAM MIESZKANIA do wynajęci a, 2-po
kojowego umeblowanego, 0-503404-229 

423 -
MIESZKANIE 
(086)21f>-02-19 

OSOBIE samotnej, 

424 
POSZUKUJĘ KAWALERKI, 4731-750 

425 
STANCJA DLA uczennic, tel. (086)2164-
-164,O-60f>-932-130 

427-0 
SPRZEDAM M-3, 215-34-73 

427 
KUPIĘ MIESZKANIE 2,3 pokoje, 0-504-94-
-18-07, 0-504-94-18-92 

430 
SPRZEDAM GARAż w Łomży, grzeczno
ściowy 21 f>-23-41 

094 
SPRZEDAM M-5 lub zamienię na Ełk, 

0-602-195-224 

KUPIĘ DOM, 0-503-464-112 

KUPIĘ M-3, 218f>-395 

435 

436 

439-0 
LOKAL DO WYNAJĘCIA w centrum Łomży 
56mkw, (086)21f>-24-62 

445 
SPRZEDAM DOM w szereg6wce, 21 f>-98-69 

462 
WYNAJMĘ LOKAL, 2167-326 

475 
LOKAL DO WYNAJĘCIA, 218-17-81 

477 
"ARKADIA" - NIERUCHOMOŚCI, Łom
ża, Wyszyńskiego 2/ lok,IO, 218-77-79; 
www.nieruchomosci_arkadia@g02.pl 

481 

DO WYNAJĘCIA mieszkanie M-5 , tel. 218-
-10-85,0-604-2048-96 

486 

484 
DOM, KRASKA - WGN, (086)218-93-98 

485 
DO WYNAJĘCIA M-5, 218-88-66 

487 
M-5 SPRZEDAM, 21{}-60-74 

489 
MIESZKANIE 43mkw do wynajęcia, tel. 
(086)2 19-88-70 

493 
M-3, 49mkw zamien ię na 24-30mkw z dopła
tą, 219-8040 

495 
POKÓJ STUDENTCE, 473-15-58 

497 
SPRZEDAM DWUPIĘTROWY dom, Je
dwabne, Łomży,iska 4, tel. 472 1-584 

501 
SPRZEDAM M-4, IV p, 0-60f>-985-015 

509 
POSZUKUJĘ UMEBLOWANEJ kawalerki 
(nowe budownictwo), tel. 0-601-915-627 

507 
STANCJA DLA dziewcząt, 2187-360 

506 
SPRZEDAM MIESZKANIE 43mkw, 0-600-
433-158 

515 

USŁUGI 
STUDNIE, (086)218-59-91,0-600-550-109 

fak,029-o 

KOMPUTEROPISANIE, OPRAWA, ksero 
-"OPOKA", 2IM8-39 

fak,074-0 

SERWIS R1V, Śniadecki ego 17, 218-00-01. 
f-8270-0 

AUTOGAZ, 0-501-92-1 I.{)4 
8813-0 

KREDYTY GOTÓWKOWE bez poręczycieli , 
21f>-69-63 

9273-0 

TAPICER,215'{)4-86 
928f>-0 

REMONTY MIESZKAŃ - wszelkiego ro-

Okna i drzwi na cale życie ... 

BRAMY GARAŻOWE 

d)MtA UL SPOKOJNA 210 TEL (086) 473-51-39, 473-51-37 

Żvj I(om'ortowo! Teraz stać Cię na Więcej! 
Wvsol(ość raty już od 11 0,29 zł 
Dzięki 

okazję 

ofercie P.F. F. "JAAL" macie Państwo 
na uzyskanie środków umożliwiających 
realizację · życiowych planów: 

• Zakup mieszkania 
• Zakup domu, działki 

gruntów rolnych 
• Remont 
• Cele inwestycyjne 

GWARANTUJEMY: 

• Stałe oprocentowanie poniżej 5% 
• Okres spłaty do 21 lat 
• Możliwość wcześniejszej spłaty 

10000 
30000 
50000 

100000 
200000 

110,29 zł 
232,50 zł 
387,50 zł 
775,00 zł 

1 550,00 zł 

fak,391 



dzaju, rachunki VAT, 0-602-828-318, 2160-
-625 

37:Hl 
MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, panele, 
sufity podwieszane, 0-602-828-318, 2160-625 

37:Hl 
KOMPUTEROPISANIE, 0-505-959-787 

020-0 
WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW, 21&
-32-42, 0-604-430-889 

071-0 
NAPRAWA: pralki, lodówki, zamrażarki, 
219-03-33 

138-0 

BIURO RACHUNKOWE - rozliczenia ro
czne, 2187-735 

15&-0 

M'IJNIA - pranie dywanów, tapicerek, 
2188-030 

182-0 
BALUSTRADY, SCHODY, stal nierdzewna, 
drewno krajowe i egzotyczne, (086)216-48-
-63 po 18.00 

222-0 
CYKLINOWANIE, UKłADANIE, (029)76&
-74-19 

227-0 

KOMPUTEROPISANIE, 218-07-19 
229-00 

MONTAŻ .INSTALACJI gazowych, Łomża, 
ul. Rybaki 57a, 0-502-5&-50-84 

234-0 
NAPRAWA: lodówki, pralki, 218-07-07; 
2180-916 

32:Hl 
CYKLI/',IOWANIE, UKłADANIE, 0-692-104-
-316 

30&-0 
ODNAWIANIE mebli tapicerskich, 219-05-
-49 

312-00 
KOMPUTEROWE PRZEPISYWANIE prac, 
tel. 218-68-85 lub 0-503-628-089 

334-00 

REKLAMA od A do Z. Do 31.01. - rabat 
10%. Sprzedaż Plexi, PCV i oslon balkono
wych. Łomża, Poznańska 156, tel. 2180-801 

34&-00 
KREDYT bez poręczycieli z ubezpiecze
niem, 0-60&-385-200 

35:Hlo 
RENOWACJA MEBLI TAPICERSKICH, 
21&-29-22. 

f-8&-oo 
JAK DO ŚLUBU to tylko Jaguarem, 21 &-32-
-42. 0604-430-889. 

f-072-oo 
ZESPÓŁ MUZYCZNY, 0-604-31-02-77 

372-0 
USŁUGI ARCHIWISTYCZNE, 219-47-77, 
4730-256 

365-0 
REMONTY - wykończenia mieszkań, 218-
-78-30,473-08-33 

368 
RTV NAPRAWA, 473-01-90 

397-0 

MONTAŻ SAMOCHODOWYCH instalacji 
gazowych, 21&-97-03, 0-503-010-038 

415-0 

REMONTY i WYKOŃCZENIA mieszkań, 
te l. 2175-013 

417 
SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, glazu
ra, panele, cyklinowanie, 21 &-62-88 

432-0 
TANIO PIT-y, ()·502-690-731 

437-0 
CYKLINOWANIE, olejowanie, woskowanie, 
0-607-323-887 

440 
Z.I.R. ŁOMżA - instalacje elektryczne, -
pomiary, - budowy, remonty, wykończenia, 
- wstawianie okien, drzwi, - ukIadanie 
glazury - (faktury VAT), 0-602-74&
-220,(086)218-63-29 

452 
GLAZURA, TERAKOTA, kominki, tel. 
0-602-353-988 

458 
HYDRAULIKA, szpachlowanie, terakota, SUFITY PODWIESZANE, szpachlowanie, 
0-609-410-239 malowanie - tanio, 0-503-713-983 

335-00 460-0 

, 
PANELE SCIENNE 
PODŁOGOWE 

GLAZURA, TERAKOTA 
NOWO OTWARTY ODDZIAŁ W ŁOMŻY Al. Legionów 54 

tel,(086) 219 90 03, 219 90 12 

~~~ GlCADA 
DRZWI a/wf call:FlaA ' OKNA" 
• ZAMKI' DORABIANIE KLUCZY 
18-400 Łomża, Al. Legionów 105 
(blaszak) t.I_If_x (0-86) 219-81-16 

NOWOŚĆ - PROMOCJA! 
NOWE DRZWI _ W STARĘ/ CENIE 

Zakład P.rodukcyjny Jedwabne 
ul. Polna 27, tel. (0-86) 217-22-11,217-23-00 

Biuro Handlowe Łomża 
Al. Piłsudskiego 48, tel.(0-86) 219-91-09 

PROFILE 
PIĘCIO
KOMOROWE 
CIEPŁE (K~1,O w/m'xk) 
ESTETYCZNE (zaokrąglone) 
FUNKCJONALNE 
(podwyższona sztywność) 

PIWNIC I GARAŻY lak. 389 

Kredyty samochodowe i hipoteczne 

KredYty samochodowe w CHF, EUR, PLN, USD 
- na samochody nowe i używane 
- uproszczona procedura t;;;;\. 
- nominalne oprocentowanie od 5,9% V!ł:I 
-okres kredylowania od 6 moCy do 8 lat . . 
. na 100% wartości pojazdu, bez poręczycieli 
-strakcyjne pakiety ubezpieczeniowe 
- możliwość promocyjnego zakupu auta 
-jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9002 
10000 zł od 145:zł 

Kredytv hipoteczne w CHF, EUR, PLN, USD 
z możliwością przewalutpwania 

-na zakup, budowę bądż remont domu, mi.'''''ni"_ 
lub lokalu użytkowego oraz splatę 
mieszkaniowego w innym banku 
- nominalne oprocentowanie od 5,65% 
- do 100% wartości inwestycji, bez poręczycieli 
-czas spiaty do 30 lat 
- możliwość wcześniejszej spiaty kredytu bez 

50 000 zł od 300 zł 
np. kwota kredytu miesięczna rata np. kwota kredytu miesięczna rata 

18-400 Łomża, AJ. Legionów 44 (Centrum Handlowe 4+) 

III 

KONTAJaV ~ 



IV 

GLAZURA - terakota, remonty, Łomża, HANNOVER - każda niedziela, 215-76-17, czki luzem "DAJROB" 09-400 Plock, Norwi-
okolice, 473-14-20 215-75-34. da 7/ 10. 

CZNE, system zaoczny (od lutego), tel. 
(086)216-64-72 

464 
UKłADANIE PODŁÓG, cyklinowanie, 
0-607-774-627 

468 
REMON1Y - szpachlowanie, malowanie, 
sufity podwieszane, glazura, parkiet, panele, 
cyklinowanie, tapeta, tel. 219-22-75 

fak.471 

SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, glazu
ra, sufity podwieszane, 215-03-99 

478 

USŁUGI HYDRAULICZNE, piece opalane 
węglem brunaUlym oraz drewnem, 
(086)216-61-62,0-605-621-551 

513-0 

KREDYIY. gotówkowe, hipoteczne, samo
chodowe, obrotowe, leasing, Nowa 2/ 442, 
(086)216-39-33,216-29-13 

514 

TRANSPORT 
NIEMCY BUSEM, (086)217-62-15, 0-608-
-611-628 

9315-0 
WESELA, PRZYSIĘGI, busem, 217-62-15 

9315-0 
'WŁOCHY przez Niemcy, 217-62-15, 0-608-
-778-708 

9315-0 

f-9291-o 
WYNAJEM BUSÓW, 216-24-20. 

f-337-o 
NIEMCY, 0-602-59-59-64, (086)218-82-23 

05-0 
MISTRAL- busy 8-17 osób, 217-90-48 

090-0 
TRANSPORT BUSEM, 218-34-58, 0-604-
-621-841 

173-0 
BELGIA, NIEMCY - WJjazd sobota, 
(085)7376-300,0-606-336-751 

187-0 
HANNOVER,218-1 3-70 

248-00 
WXJAZDY PO AUTA do Niemiec. Pomoc 
przy zakupie, 0-604-574-745 

409-0 
TRANSPORT BUSEM, 218-30-88, 0-606-
-599-353 

BUSEM, 219-31-19 

NIEMCY,216-93-98 

, PRACA 

450-0 

461 

488-0 

KOSMETYKI - możesz dorobić. telefon 
2184-198 

076-0 
CHAŁUPNICTWO RÓŻNE, dowóz odbiór 
wyrobów z domu bez kaucji. Informacje 
bezpłatne zaadresowana koperta dwa zna-

Białystok - Dworzec PKS, paw. 17, tel. 7451402, Kawaleryjska 

(Targowica paw. 1), tel. 090 265 126; Ciechanowi,ec -

Sienkiewicza 45, tel. 277 2864; Czyżew - Nurska 13 

(pawilon GS), tel. 0602 27 94 06; Grajewo - Wojska 

Polskiego 49, tel. 272 33 44; Kolno - Wojska Polskiego 46, 

tel. 4740409; Łomża - Kierzkowa 1, tel. 21644 66; Maków 

Maz. - Kopernika 4, tel. 717 02 40; Mońki - Wyzwolenia 13A, 

tel. 71648 69; Ostrołęka - Żeromskiego PKP, tel. 760 52 25, 

Inwalidów Wojennych 5, tel; 764 47 52; Ostrów Mazowiecka 

- Sikorskiego 28, tel. 74 525 64, KróJka 3, tel. 745 39 59; 

Rudka - 3 Maja 28, tel. 73 94 332; Wysokie Maz. -

1000-lecia 4, tel. 275 23 16; Zambrów - Wilsona 10, 

tel. 271 69 07. 

* do każdej zakupionej pilarki SnHL 023 i SnHL 025 w okresie od 01 .02 do 29.03.2002 

f-9228-0 
KLUB NOCNY zatrudni panie, (087)621-
-11-72 po 18.00 

18-0 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ ze znajomością ob
sługi i montażu instalacji gazowych w samo
chodach, (086) 215-35-31 

358-0 
FIRMA ZATRUDNI sprzedawców, wiek do 
25 lat. Wymagana dyspozyqjność i znajo
mość obsługi kasy fiskalnej. Wysokie zarob
ki, te1.219-89-06 

[-203-0 
PODEJMĘ KAżDĄ PRACĘ, 0-600-24-78-38 

380-0 
DWIE EKSPEDIENTKI do pracy w sklepie 
zatrudnię, tel. 0-601-340-91'7 

411 
PRZ)JMĘ SPRZĄTANIE, prasowanie, 0-606-
-386-329 

416 
KOBIETA - wykształcenie średnie, 38 lat, 
16-leUli staż w księgowości - poszukt!ie 
pracy, 218-55-58 

459 
KSIĘGOWA szuka pracy, tel. 216-78-97 

469 
LEGALNA PRACA w Niemczech min. 6 
miesięcy, 0-504-582-955 

472 
INFORMATYK - średnie wykszta łcenie i 
prawo jazdy - szuka pracy, 0-502-502-710 

473-0 
HURTOWNIA ZATRUDNI mIodych, 216-
-44-18 

483 
ZATRUDNIĘ OD ZARAZ - wymóg s"mo
chód osobowy. Kontakt tel. poniedziałek 
piątek w godz. 9.00-16.00 (029)746-82-88 

512 
ZATRUDNIMY SPECJALISTĘ d/s marke
tingu z doświadczeniem zawodowym. Wska
zana osoba niepelnosprawna, tel. 215-25-05 

511 

ZATRUDNIĘ KIEROWNIKA Apteki i mgr 
farmacji. Pilne! tel. (086)216-40-19 

505 

NAUKA 
POLICEALNE STUDIUM INFORMATY-

02-0 
CHEMIA, MATEMATYKA, fi zyka, 216-62-94 

139-0 
KURSY: agent celny, kasjer walutowo-zloto
wy, Waluta Euro, Prawne aspekty windykacji 
należnośc i , Studium szkoleniowe dla kandy
datów dla likwidatorów i syndyków - moż
liwość szkolenia w/ w kursów w Łomży, 
(085)743-24-77,743-24-12 

328-0 
POMOC w lekcjach, 0-606-49-68-65 

429 
JĘ~ POLSKI, 0-606-49-68-65 

429 
KURSY: agent celny, księgowe , komputero
we , BHP, (086)216-41-29,216-64-72 

474-0 
SZKOLENIE: "Nowe przepisy prawa pracy", 
(086)216-41-29,216-64-72 

474-0 
MATEMATYKA - KOREPETYqE ucz
niom i studentom, (086)21 87-463,2187-779 

481-0 
NIEMIECKI - korepetyge, 2160:321 

498 

ZWIERZĘTA 
SZCZENIĘTA BERNARDYNY - sprzedam, 
(086)2169-458 

400 
ZAGINĘŁA SUCZKA rasy "amstaf'. Maści 
płowej z blizną za lewą łopatką. Dla znalaz
cy nagroda, (086)216-62-11 po 15.30 

399 
OWCZARKI NIEMIECKIE, labradory, 
(086)279-12-14 

448 
RATLERKI, (086)278-33-99 

449 
SZCZENIĘTA ROTTWEILERY, 271-12-94 

453-0' 
OWCZARKI NIEMIECKIE, 2189-351 

455 

INNE 
BIURO MATRYMONIALNE "Katarzynka", 
(086)473-16-50 

013-0 
PRZ)JĘCIA WESELNE komunijne i inne. 
Restauracja "CARO", tel. 216-48-03 

443 

.KOMIN KI 
(od projektu do montażu) 

elementy budowlane 
z granitów, marmurów 

i konglomeratów 

Flnna kamieniarska "Święta Anna" 
ul. Poznańska 156 (przy stacji paliw), tel. 218 08 01 

HURTOWNIA GlAZURY 

"KOMAX" 
o f e r u je: 

- płytki ceramiczne z fabryk polskich, 
włoskich i hiszpańskich, 
- płytki ekskluzywne, 

- tanie płytki do dojowni, 
- panełe ścienne i podłogowe, 

~ - wyposażenie łazienek, 
~ - kostkę brukową, 
~ - styropian. 

Ceny negocjowane. 
RATY-DOW ÓZ 

Łomża, ul. Spokojna 190a 
tel. 218-03-78 

(były zakład betonowy) 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY 
Gór ki Sypniewo 9 18-421 Piątnica tel.(086)219 1886 

BIURA HANDLOW E 
18- 400 Łomża uLDworna 1 tel.(086)219 84 73 
18-40 0 Łomża uLBema 15 tel.(086)218 2!3 53 
18-300 Zambrów ul.Koścluszkl21 tel.(086)271 0704 

tff KONTAIOY 



Oferujemy najwyższej jakości okna wykonane z systemów profili VEKA 

PPHU "ARTPLAST" SP. Z 0 .0 . 
PRODUKCJA, BIURO HANDL. BIURO HANDLOWE 

18-404 KONARZYCE 18-404 ŁOMŻA 
UL. ŁOMżYŃSKA 110 UL. MAZOWIECKA 1, LOK. 11 

TEL/FAX 086-215-75-14 TEL. 086-219-81-58 

FIRMA HANDLOWA 
AGRO-ENERGIA 

wSypniewie 
zakupi ziemniaki jadalne 

Inf ormacj i udzie lą : NOWOROCZNA OFERTA FINANSOWA 
Tymińs k i Andrzej - P i ętki Basie, tel. (0-86)277-47-78 
Radziszewski Zygmunt - Radziszewo S i eńczuk, tel. (0-86)277-66-68 
Choromański Jerzy - Czerwin, (0-29)761-4 5-04 
Prowadzimy kontra ktacj ę na rok 2002/03 
tel. kom. 0-609-530-558 fak.381 

." ~,. - .,.-. 

Niedługo przyjdzie wiosna - czy wiesz, skąd wziąć pieniądze 
na budowę swego domu? 

Spełniamy nO\Noroczne 

życze~"i.~ , . " '.; ' .'; 

VISA .. TEL Przedłuży li śmy promocję ! 

Codziennie możesz rozmawiać 2 godziny 
za darmo i to w każd ej taryfie Era Moja. 

W zes tawi e zegarek SWCItcł1c::= 

lub inny a trakcyjny prezent: 

T eraz do wyboru 
mowy" 2- lub 24-

u miesięczne 

1 042 zł!m-c*? 
*Tylko w styczniu dostaniesz rok bez odsetek! TAK! 

Nokia 3330 

JESTEŚMY PO TO, ŻEBY TOBIE MIESZKAŁO SIĘ LEPIEJ 
NA CO CZEKASZ? 

49zł 

18- 500 Kolno 
ul. Wojska Po lskiego 16 @ 
tel./fax : (086) 27 83 377 ~ 
E-mail: visa-telkolno@ hot.pl era , 

C.nynettodlewszy'l" ich ta ryf . /-'J"ę;'A 
Szenog6l_ cenniki I .-egulllmlny promoeji do.~pne w punktach sprzlld l iy eieel Era. """J {;"{ 
' DCI~ wybranych modeli telefon6w. 

SADOLlN to produkty AKZO NOBEL - wiodącego producenta lakierów 
DOBIERANIE KOLORÓW ZA POMOCĄ MIESZALNIKA -. .. 40"000 KOLORÓW 

LAKIERY BEZBARWNE 
PODKŁADY 

UTWARDZACZE I ROZCIEŃCZALNIKI 

~iIIiII"'" WYSOKA JAKOŚĆ ZA PRZYSTĘPNĄ CENĘ 

FARMAL ul. Sikorskiego 126b, tel. (0-86) 473-12-66 18-400 łomża 



SALONY PRODUCENTA 

Łomża Al. Piłsudskiego 70 
tel. 2184322 fax. 219 84 84 
domelspzoo@poczta.onet.pl 
www.domel.plustec.pl 

Białystok ul.WYSZYŃSKIEGO 2/1Iok.15 Te1.085/ 14515 30 
Białystok ul.LEGIONOWA 30 lok.8(:re~~~) Tel.085/ 74551 65 
Białystok ul.SIENKIEWICZA 81/3 lok.9 
ABC MARKET ul.MAZOWIECKA 5 
Łomża uL.AL.LEGION6W 42 
Zambrów uL.MAZOWIECKA 2 
Wysokie Maz. uL.MYSTKOWSKA 1 

Przvimuiemv W rozliczeniu aula uŻVWane_ 
Infolinia: 0-801 666 999, internet: www.seaLp l 

Chłodna kalkulacja 
Skalkuluj na chłodno, ile korzystasz, kupując zimą SEAT-a. Gorące 
w cenie Cordoby otrzymujesz pakiet ubezpieczeń o wartości 
ok. 2600 zł, opony zimowe warte ok. 1000 zł oraz rabat 2000 zł. korzyści 

łOMŻA 

Seat Cordoba wyposażony jest w ABS o wartości 2500 zł 

i 2 poduszki powietrzne za 1500 zł. Robi się gorąco 
- Twoje ko rzyści wyn oszą w sumie 9600 zł! 

To nie koniec korzystnych ka lku lacji. Poznaj całą ofertę : § 
Ibiza - 8600 zł, Cordoba Vario - 10800 zł, 

Leon - 10700 zł , To ledo - 17000 zł, Alhambra - 21700 zł . 

Oferta dotyczy roczn ika 2001. 

Sa lony SE~TI i ie ka l kulujących . 
do SEAT·a. 

SERT 
auto emoción 

Al. legionów 152 
tel. (0-86) 219-07-89 

MARGO 
AUTORYZOWANY PARTNER 

ul. Hallera 22 
te l. (0-29) 760-03-33 

POMOC DROGOWA 14h 
AUTO HOLOWNIK ASSISTANCE 

fak. 419 
tel. +48604420-420 całodobowy 
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