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Lokata sezonowa 

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 

Załóż lokatę sezonową w BGŻ S.A! Wpłać 1000 zł lub jego wielokrotność na 6 lub 12 miesięcy. 

Odsetki wypłacimy w dniu zawarcia umowy w gotówce lub na wybrany przez Ciebie rachunek. 

Pośpiesz się! Wkłady przyjmujemy do 28 lutego 2002 r. 

o 801 123456** 
*') całkowity koszt rozmowy jest równy cenie 
jednego impulsu za połączenie lokalne BGl s.a. 
Oddział Łomża ul. Dworna 12, tel. (O 86) 216 5416 

Grajewo ul. Wojska Polskiego 55, tel. (O 86) 272 37 34 
Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 12, tel. (O 86) 275 23 99 
Zambrów ul. Wojska Polskiego 25, tel. (O 86) 271 23 98 

ICE::>\ Corolla już od 46 990 zł 
~ TOYOTA 

AUTO PARK, 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 60, tel. (0-85) 662-70-70 t<:E:;Ą 
AUTORYZOWANY DEALER TOYOTA MOTOR POLAND '-!iI./ 
• Salon: pon.-pt. 9.00-18.00; sob. 9.00-14.00 · Serwis pon.-pt. 8.00-17.00; sob. 9.00-14.00 

PPUP POCZTA POLSKA DOP OLSZTYN 
REJONOWY URZĄD POCZTY W ŁOMŻY 

PLAC POCZTOWY 1, 18-400 ŁOMŻA 

ogłasza 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Na wykonanie: 
Remontu UP Białaszewo 
Remontu odwodnienia placu UP Zbójna 

1. Termin realizacji: marzec-kwiecień 2002r. 
2. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 
• spełniają warunki art. 22 ust. 2 "Ustawy o zamówieniach publicznych" 

z dnia 1 0.06.1994r. wraz z późniejszymi zmianami i nie wykluczeni na 
podstawie art . 19. 

• przygotują ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w "Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia", które można odebrać w siedzibie 
RUP Łomża PI. Pocztowy 1. (Lewa oficyna - Inspektorzy nadzoru) pok. 
115; Cena jednego formularza wynosi 10 zł. 

3. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie 
Rejonowego Urzędu Poczty w Łomży PI. Pocztowy 1 (pok. 109) w 
terminie do dnia 18.02.2002r. do godz. 10.30. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02 .2002r. o godz. 11.00 w siedzibie 
RUP Łomża, PI. Pocztowy 1 (sala konferencyjna - pok. 205). 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji 
krajowych. 

5. Do udzielenia informacji i kontaktów z oferentami upoważnieni są: 
Danuta Modzelewska i Sławomir Daniszewski tel. (086)216-52-76 
w godzinach 7.00- 15.00. 

fak.82 



KONTAIOY 
TYGODNIK REGIONALNY 

rok założenia 1980 
Ukazuje się w województwie podla,skim, 
części województwa mazowieckiego, 

Nowym Jorku, Chicago i Toronto 

Adres: 
t 8-400 Łomża, Aleja Legionów 7 

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

www.kontakty-tygodnik.com.pl 
redakcja©kontakty-tygodnik.com.pl 

Redaguje zespół: 
Joanna Gospodarczyk, Alicja Niedżwiecka, 
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, Grzegorz Szerszenowicz, 

Jan Oniszczuk 
tel./lax (0-85) 744·65-61 

Oddział w Suwałkach: 
ul. Utra ta 2B, I piętro 

Slawa Zamojska, Piotr Laskowski, 
Bożena Dunat 

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

Stale współpracują: 
Teresa Adamowska, Jacek Cholel4icki, Adam· 
. Dobro/iski, 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 Liirinczy, 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 

KsięgowośĆ: Elżbieta Bączek (glówna księgowa) 
tel. (0-86) 215-35-67, 

Jolanta Bączek, tel. (0-86) 215·3%6 
Maszynistka: Janina Gawrońska 

Biuro ogł!Jszeń .. Kontaktów": 
Kierownik: Alina Michalowska 

Przedstawiciel: Cezary Lemański 
18-400 Łomża, Aleja Legionów 7 

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

Kolno: 
Kolneński Dom Kultury 

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

Oslrołeka: ' 
Agencja " INFORMEDIA " 

07-400 Ostrolęka, ul. 11 Listopada 5 a 
tel./fax (0-29) 760-91-92 

Ostrów Mazowiecka: 
"BORAM" Aldona Mierzejewska 

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

Ksero "Miniaturka " PI. Ks. AnnfMaz. 4 

Suwałki: / 
"LOCUM" S.C. 
ul. Utrata 2b 

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

Wysokie Mazowieckie: 
Wypożyczalnia Kaset Video " VIDKIG" 

ul. Dluga 22, tel. (75) 24-08 

Zambrów: 
Agencja "Globtour" 

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

Kolportaż: 
RUCH S.A., Poczta Polska, "Kolporter", 

sieć wlasna wydawcy 

Obróbka zdjęć ~arwnych: 
Gabs-FoI0, Łomża, Stary Rynek 16, tel. 216, 77-16 

Skład: 
STudio Maciejewscy 

Bialystok, ul. Mickiewicza 56 
tel./lax (0-85) 732-34-84 

e-mail: maciek.maciejewski@pro.onetpl 

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

tel. (0-85) 732-91:74 
e-mail: pogoritilcsk.pl 

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca 
i zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów. 

Za treść ogloszeń redakcja i wydawca 
nie ponosi odpowiedzialności. 

Prawo nie działa wstecz. A jak ocenić decyzję Głó

wnego Inspektoratu Sanitarnego i rozporządzenie mi
nistra zdrowia o wprowadzeniu płatnych szczeplen 
przeciwko iółtaczce (WZW typu B; tzw. żółtaczka 
wszczepienna) ? 

Cykl szczepień prz~ciwko żółtaczce to trzy kolejne 
szczepionki, p fzr.jmowane w określonych odstępach 
czasu. Drugą szczepionkę przr.jmuje się miesiąc p o 
pierwszej, a , trzecią dopiero po sześciu miesiącach po 
przr.jęciu drugiej. Jeśli ktoś zaczął szczepienie w dru
giej połowie ubiegłego' roku, skończy je dopiero teraz. 
A to znaczy, że będzie musiał za szczepionkę zapłacić, 
choć pewnie, jeśli na szczepienie skierował go "lekarz 
przygotowujący do zabiegu, za dwie pierwsze dawki 
nie płacił . Z obowiązującego programu · szczepień 

ochronnych minister wycofał bezpłatne szczepienia pacjentów przed zabiegami opera
cY.inymi. Rozporządzenie ministra precyzuje także, że za kołejne szczepionki mu~zą za
płacić ci, którzy cykl rozpoczęli przed l stycznia 2002 r. 

Szczepionka kosztuje średnio 65 złotych. Płaci za nią pacjent. Ale wcześniej pacjent 
musi zgłosić się do swojego lekarza, odstać w kolejce i poprosić o wyst.awienie recepty. 
Potem kolejna przr.jemność: gonitwa po aptekach. W całym województwie podlaskim 
szczepionki bowiem brakuje. W całym Podlaskiem, a to chyba znak, że w kraju jest po
dobnie, skoro nie można leku sprowadzić w wystarczających ilościach z hurtowni. Naj
większa apteka w Łomży przy ulicy Giełczyńskiej ostatnio (31 stycznia) otrzymała aż... 
dwie fiolki. "Aż" dlą dwóch pacjentów! 

Tezę: prawo nie działa wstecz, wymyślili f>rawnicy. I przejął ją cały świat. Okazt~ie się , 

że na praw~ też jest recepta. 

• 
II 

Ponadto oferujemy atrakcyjne 
. kredyty ratalne_ 

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

ANDRZEJ RYDLIK 
Białystok 

KONTAKTY W prenumeracie 

Prenumeratę przyjmują wszystkie urzędy 

pocztowe województwa podlaskiego do 20 
każdego miesi.ąca oraz RUCH S.A . Zespół w 

Łomży. ul. Nowogrodzka 41 ; Zespół w 

Białymstoku. ul. Kopernika 95; Zespół w E.łku 

ul. ,Mickiewicza 43 do 5 każdego miesiąca. Na 

terenie kraju prenumeratę prZyjmują zespoły 
RUCH S_A_ właściwe terytorialnie_ 

Prenumeratę nCl zagranicę przyjmuje RUCH S_A_ 

Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy 00-958 
Wa'rszawa skrytka pocztowa 12. ul. Jana 

Kazimierza 31/33 PKO S_A. IV Oddział Warszawa 

Nr 12401053-40060347-2700-401112-005_ 
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Znaki 
czasu 

" Łowca w sutannie 

tyckie" zostały laureatkami N a

grody Literackiej Prezydenta 

Białegostoku im. Wiesława Kaza

neckiego. 

PIENIA EOLA: Capella 

.' 

, 

. 

MIESIĄC WCZEśN'IEJ NIŻ 
zwyl{LE PRZYLECIAŁY żu

RAWIE. Może to być zapowiedź 

bardzo wczesnej wiosny. 

WIELU PROJEKTOM KON

TRAKTU , DLA WOJEWÓ

DZTWA PODLASKIEGO, pod

pisanym w ubiegłym roku przez 

rząd J erzego Buzka, zagrażają 

kłopoty z budżetem państwą; ~ l 

milionów złotych, które miało 

przynieść w Podlaskiem może 

się skurczyć nawet o połowę. 

ODZYSKAĆ GRUNTY . ZA

BRANE W LATACH 60. na 

Kombinat Rolny "Wizna" w Grą

dach Woniecku jeszcze w tym ro

ku będą mogli dawni właściciele 

ziemi i ich spadkobiercy. Sprawa 

przebrnęła już przez Minister

stwo Rolnictwa, czyli ostatni 

szczebel administracr.jny, a w 

budżecie wojewody zarezerwo

wane są pieniądze. ZWracanie 

łąk i pastwi~k potrwa co naj- • 

mniej kilka miesięcy, ze względu 

na konieczność scałania grun

tów i procedury geodezr.jne. 

. MNIEJ RADNYCH: według 

projektIJ ordynacji wyborcżej do 

samorządów w Białymstoku , bę

dzie ich 28 ,zamiast obecnych 50, 

w Łomży i Suwałkach - 23 za

I!liast 36, w Bielsku Podlaskim 

-15 zamiast 19. 

O FAŁSZERS'IWA OSKAR

ŻA PROKURATURA REJONO

WA W BIAŁYMSTOKU BUR

MISTRZĄ, skarbnika i przewo

dniczącego Rady Miejskiej w 

Supraślu. Akt oskarżenia trafił 

do sądu . Sprawa dotyczy sfałszo

wania jednej z uchwal Rady 

Miejskiej, w wyniku czego dota

cję przeznaczoną na gimnazjum 

można było dać na szkołę pod

stawową· 

ZUKWIDOWANY ZOSTA

NIE ZNANY W POLSCE PRO

DUCENT OPAKOwAŃ "PAK

POL" w Białymstoku. Przyno

szący zyski zakład został parę lat 

temu ·sprywatyzowany. Kupił go 

. skandynawski holding Akerlund 

& Ransing SA. W lipcu ubiegłe

go roku "Pakpol" przr.jął austra

lijski koncern Amcor Flexibles. 

Teraz doszedł do Wniosku, że 

zakład nałeży zlikwidować, bo w 

ostatnich latach przynosił straty. 

ŚWIĘTOKRADZTWO: chuli-

gańskie motywy kierowały 

sprawcami dewąstacji kilkunastu 

!fi KOHTAm 

nagrobków na zabytkowym 

cmentarzu 'Y Łomży. Policja nie 

stWierdziła żadnych śladów, któ

re wskazywałyby na działal~ie ja

kiejś sekty religijnej. Kilka dni 

później doszło w ŁOqIży, w ko

ściele 00. Kapucynów, do profa

nacji Najświętszego Sakramentu 

przez 13-letniego chłopca, który 

włamał się do świątyni prawdo

podobnie z motywów rabunko

wych, gdyż naruszone były skar

bonki. Trzech innych nastolat

ków (13-16 lat) okradło puszkę 

na datki w kościele Krzyża Świę
tego w Łomży. 

SAMOBÓJSTWO POPEŁ
NIŁ BIAŁOS1;'OCKI POU

CJANT. O statnio przebywał na 

zwohlieniu lekarskim. ,;Samo-

Antigva Białostociensisj biało- ' 

stocki zespół muzyki dawnej, 

otrzymała jedno z wyróżnień na 

Ogólnopolskim Festiwału Muzy

ki Dawnej w Kaliszu. Wielokrot

nym hlureatem, · w tym najwyż

szej, "Złotej harfy Eola", Festi

wału był wcześniej łomżyński ze

spół Voci, prowadzony przez Ka

tarzynę Szmitko. 

JARMARK STAROCI l RĘ

KODZIELAodbędzie się w nie

dzielę w Kiermusach koło .Tyko

cina, (godz. 10.00-14.00) . 
"-

PIESEK CZEKA: łagodny, 
miły, średniej wielkości kunde

lek przybłąkał się do siedziby 

Oddziału Stowarzyszenia 

"Wspólnota Polska" w Ł<~mży 

(ul. Nowa 4). Do oddania w bar

dzo dobre ręce: tel. 216-72-43. 

• Po pobycie w Brukseli bis
kupi wydali oświadczenie, p o
pier<~ące integrację z Unią Eu
ropejską. "Unia to przyszłość 
n aszego kraju ", powiedzia ł bp 
Tadeusz Pieronek, rektor Pa
pieskiej Akademii Teologi
cznej. 

• Siedemnastoletni licealista 
z Nowej Huty został porwany i 
zabity przez kolegów. Powo
dem śmie rci była zwłoka z od
danie!n kolegom konsoli do 
gier komput~rowych. 

• Minister zdrowia zapowie
' dział , że od nowego roku za
miast kas chorych będzie dzia
łał NarodoWy Fundusz O chro
ny Zdrowia, nadzorowany 
pr'zez ministra zdrowia. 

• Prawie trzysta słabowidzą

cych i niewidomych dzieci z 
całego kr~ll nie chodzi ' do 
szkoły. Rzecznik praw dziecka 
uważa, że problem ma 'większe 
rozmiary i zaapelował do mini
stra edukacji o umożliwienie 

im kształcenia. 

. , . W ciągu cżterech miesięcy 

nowej kadencj i parlamentu 
już trzyllastlI posłów zmieniło 
barwy klubowe. 'Większość z 
własnej woli, a poseł SLD "\Ti
told Firak, za nadużycie alko
holu , zosta ł usunięty ze swoje
go Klubu. 

. • Ponad 50 tys. porcj i narko, 
tyków ujawniła w 2001 roku w 
koszarach i domach żołnierzy 
Żandarmeria \"/ojskowa. 

Pięknie rozwinięte bazie przyniósł do redakcji Ryszard Szynlański z 
Łomży: "Miejsce, w którym rosną, znam od ponad 20 lat. Ciekawe jest 
to, że wśród szesnastu krzewów i drzewek, na dwóch co roku bazie po
jawiają się bardzo wcześnie . Czasem, gdy nie ma mrozu, nawet w gru
dniu. Na mróz też zresztą są odporne: gdy pojawią się pąki i nagle ze
tnie j e mróz, po odwilży rozwijają się dałej. Zwykle gdy bazie na tych 
dwóch krzewach przekwitają, na sąsiednich dopiero zaczynają się roz
wijać". 

• Antysemicką książkę '"Pol
ski holokaust - Ta lmud o go
jach a kwestia żydowska w Pol
sce" ks. Stanisława Trzeciaka, 
wydaną przez wydawnictwo 
Leszka Bubla, mOŻlla było na
być w kiosku w ... Sądzie N~j

wyższym:- Przed warszawskim 
Sądem Okręgowym toczy się 

sprawa za rozpowszechnianfe, 
przez Bubla antysemickich tre
ści. 

Miejsce, w którym rosną, Ryszard Szymański zdradził tylko redak
torowi naczehIemu. "Powiedziałem kiedyś tylko dwóm kolegom. Roz
niosło się pocztą pantoflową i po paru dniach krzewy, kompletnie ob
łanIane, wyglądały żałośnie". 

bójstwo nie miało nic wspólnego 

ze służbą", mówią zwierzchnicy 

policjanta. 

NA ZAKUP PSA I NA PALI

WO Rada Miejska Grajewa 

przekaże Komendzie Powiato

wej Policji 10 tysięcy złotych. 

NAGRODY KAZANECKIE

GO: Anna Markowa za ' cało

kształt twórczoŚci (jest pisarką, 

poetką, dziennikarką) oraz za 

tomik "Długożycie" i Małgorza

ta Sochoń za tomik "Liryki poe-

PRACA W NIEMCZECH 
Bezrobotni, zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy Pod

laskiego, maJą szanse na pracę sezonową w Niemczech. Najczęściej 

stawiane przez pracodawcę warunki to znajomość języka niemieckie

go, wiek od 18 do 50 lat, doświadczeni.e w pracy w rolnictwie, gastro

nomii i hotelarstwie, a w niektórych ofertach także posiadanie pra

wajazdy. 

Zainteresowarii mogą zgłaszać się do właściwego, według miejsca 

zamieszkania, powiatowęgo urzędu pracy, Oddziałów Terenowych 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łomży (ul. Nowogrodzka l, tel. 

216-77-77 wew. 265), Suwałkach (ui. Przytorowa 9 b , tel. 087 566-66-

-Ol) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (ul. Sienkie

wicza 82, tel. 085 ·741-51-81). 



TROPEM 
ŁOWCÓW 

"SKÓREK" 

Coraz szersze kręgi zatacza 
głośna sprawa związk.ów pl acó
wek służby zd rowia z firmami 
pogrzebowymi. Kontrole w po
gotowiu ratunkowym w Podlas
kiem nie wykazały ~jawisk d rasty
cznych j ak w Łodzi. Pod lupę 

wzi ęte zos tały także szpi tale. W 
Szpitalu Woj ewódzkim w.Łomży 

oraz powiatowych w Graj ewie i 
Kolnie p rosekto ria nie są dzie r-

\ 
żawione przez firmy pogrzebo-
we. W Wysokiem Ma~owieckiem 
(i Ciechanowcu) oraz w Zam
browie taka praktyka obowiązuje 
od lat, ale nie wzbudza prote
stów rodzin zmarłych czy konku
renqjnych firm . Wykryte zostały 
natomiast przypadki pobierania 
opłat od rodzin za przygotowa
nie zmarłych do pochówku w 
szpitalach w Hajnówce i Bielsku 
Podlaskim. Sprawy wyjaśnia pro
kuratura i policja. 

Dwa dni w mieście swego dzie
ciństwa na zaproszenie Towarzy
stwa Przyjaciół Ziemi Łomżyń
skiej gościła Hanka Bielicka.· 

Na koncert "Uśmiech w kape
luszu" przybyły tłumy. "Brylan
tową Damę" na scenę wprowa
dził prezydent Łomży Jan Tur
kowski, a potem było cudownie 
jak zwykle. "Dobrze jest, gdy się 
ma takie miejsce na Ziemi, z któ
rym można się zawsze identyfi
kować", mówiła. 

Jej miejscem na Ziemi jest 
Łomża. Wprawdzie urodziła się 
na wozie w drodze do Łomży, 
aJ.e tu została ochrzczona i spę
dziła najpiękniejsze lata dzieciń
stwa z kwitnącymi łąkami na 
Grobli Jednaczewskiej, odpusta
mi w Piątnicy, wyprawami do Ka
linowa i Drozdowa, łowieniem w 
Narwi kijanek w czasie lekcji 
przyrody. 

Na spotkanie z Bielicką przy
jechali Łomżanie z całej Polski: 
z Białegostoku, Gdańska, Bydgo
szczy, Szczecina, Warszawy, Poz
nania. Dla każdego znalazła czas. 
Spotkała się z mieszkańcami, a 
także z księdzem biskupem Sta
nisławem Stefankiem, władzami 
miasta, młodzieżą w hali sporto
wej przy Szkole Podstawowej nr 
9. Odwiedziła też kwiaCiarnię 

"Ogrodnik" Edwarda Przybyla-

I I PO REFORMIE I 
Minister Mariusz Łapiński ogłosił koniec reformy ochrony zdro

wia. Od 1 stycznia przyszłego roku nie będzie już kas chorych, a je
dynie oddziały Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, działające
go pod dyktando ministra. Pacjenci będą przypisani do konkretnego 
szpitaia, które będą otrzymywać pieniądze w zależności od liczby 
mieszkańców rejonu. Łapiński twierdzi, że będzie lepiej: znikną ko
lejki do specjalistów i wszyscy będą mieli równy dostęp do usług me
dycznych. 

Reforma ochrony zdrowia nie ma dobrej opinii. Wystarczy przy
pomnieć tylko pałace budowane przez regionaine kasy chorych za 
pieniądze ubezpieczonych, czy wynagrodzenia urzędników kas, zna
cznie przekraczające średnią krajową. Warto jednak pamiętać o tym, 
co było przed reformą. Koszty państwowej, sterowanej centralnie 
służby zdrowia wprost rozsadzały budżet państwa. W reformie cho
dziło o to, aby nie zależna instytucja (kasy chorych) zarządzała publi
cznymi pieniędzmi, przeznaczonymi na ochronę zdrowia. Pomysł 
chory, o ćzym wiedzą już na' Zachodzie, odchodząc od niego, od sa
mego początku. Bo nie jest zdrowe, gdy nad instytucją mającą ol
brzymie pllństwowe pieniądze (Podlaska Kasa Chorych dysponuje 
większą sum!ł niż wojewoda i samorząd wojewódzki podlaskiego ra
zem wzięci) kon.trolę sprawuje wyłącznie społeczna rada nadzorcza, 
wyłoniona w dodatku nie według klucza kO!11petencji, lecz parl)jne
go. W ten sposób państwo, odpowiedzialne za zdrowie obywateli, nie 
miało żadnego wpływu na to, Co dziruo się z budżetem na ochronę 
ich zdrowia i życia. Argumentów przeciw kasom chórychjest więcej. 

Pomysł ministra Łapińskiego też zresztą budzi opory. Wprawdzie 
zapowiada, że nie będzie żadnego "powrotu do peerelu". Ale raz 
uruchomiona centralizacja ma zakodowaną tę samą właściwość, co 
instytucja bez nadzoru: wymyka się spod kontroli. 

ka. "Zawsze dostawałam dużo 
kwiatów, ale bukiety w Łomży są 
niezwykłe. To nie tylko kwiaty, to 
wielka sztuka", powiedziała. 

Mieszkała w błękitnym aparta-
I mencie Hotelu "Polonez", który 

tonął w kwiatach. Nie była kło
potliwym gościem, nie zgłaszała 
żadnych dodatkowych życzeń. W 
. czasie obiadu z prezydentem 
miasta podana została: zupa po
midorowa z ryżem, pieczeń wo
łowa w winie, gotowane warzywa, 
a na desćr lody i szarlotka na go
rąco. Wszystko, jak zdradziła Bo
żena Barbachowska, kierownik 
gastronomii "Poloneza", przygo
towane zostało według przepi
sów z czasów młodości Hanki 
Bielickiej. 

Na zakończenie wizyty, w cza
sie "Podwieczorku z Hanką", 
właściciele znanego zakładu fo
tograficznego (wykonuje także 

obróbkę barwną zdjęć dla "Kon
taktó'Y''') Gabs-Foto, wręczyli ar
tystce album ze zdjęciami, wyko
nanymi w czasie jej . pobytu w 
Łomży. Była szczęśliwa i zdumio
na. A Wawrzyniec Kłosiński, 

dziennikarz Studia Radia Biały
stok w Łomży, prowadzący "Pod
wieczorek", stwierdził: "W Łom
ży wszystko się tak szybko robi, 
jak Pani mówi". 

Na zdjęciu: Hanka Bielicka_na 
tle swojej szkoły (dziś II LO im . 
Marii Konopnickiej) o raz pano
ramy dol iny Narwi. 

ŚWIĘTOKRADZTWO 

Siedmiu chłopców od 12 do 
15 lat, mieszkańców J edwabnego, 
zatrzymała łomżyńska policja. 
Wszyscy podej rzewani są o dewa
stację cmentarza woj skowego, 
który powstał dla upamię tnienia 
masakry Żydów jedwabieńsklch w 
lipcu 1941 roku i na którym w 
ubiegłym roku odbyły si ę uroczy
stośc i rocznicowe z udziałem m. 
in. prezydenta Ale ksandra Kwaś
niewskiego i przedstawicieli śro

dowisk żydowski c h z całego św i a

ta . Chłopcy ukradli umieszczone 
wokół niego w ziemi diody wyz
n aczające zarys s todoły, w której 
spłonę li Żydzi , i oświ e tlające cały 
cmentarz o(az zasil ający j e aku
mulator. Straty oszacowane zosta
ły na 10 tysięcy złotych. Nastolat
kowie odpowiedzą przed sądem 

dla nieletnich. 

ZAPROSILI NAS: 

• Biebrzański Park Narodo
wy i Szk9ła Podstawowa w Szta
binie - na obchody Światowe
go Dnia Mokradeł. 

• Zespół Prasowy Komen
danta Wojewódzkiego Policji w 
Białymstoku - na roczną od
prawę służbową kadry ki e ro
wniczej policji garnizonu po d-
laskiego. _ 

• Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Piątnicy - na 
spotkanie z dostawcami naj
większej il ości m leka . 

• Przewodniczący Rady 
Miejskiej Łomży - n a ko lejną 

sesję samorządu . -
• Dzieci i opiekunowie zi

mowiska' "Ferie z Krasnolu
dem" w Szkole Podstawowej nr 
10 im. J ap.a Pawła II w Łomży 
- na spotkanie z uczestnikami. 

• Miejskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej w 
Łomży -; na podsumowanie 
Miejskiej Ligi TKKF w .Pilce 
Sia tkowej . 

• Regionalny Ośrodek Kul,
tury w Łomży - na Wojewó
dzki Przegląd Teatrów Wiej
skich i Obrzędowych . 

• Regionalny Ośrodek Kul
tury i Klub Garnizonowy - w 
Łomży - n a wernisaż m ala r
stwa H a liny Drożyner. 

• Poseł MieczYsław Czer
niawski - n a konferencj ę pra
sową dotyczącą bieżących 
spraw regionu i kraju. 

• Dyrektorzy Państwowego 
Muzeum Archeologicznego w 
Warszawie i Muzeum Północ

no-Mazowieckiego w Łom~ -
na o twarcie wystawy "Impresj e 
puszczańskie.i archeologia". 

• Białostocki Oddział Insty
tutu Pamięci Narodowej, Ko
misja Ścigania Zbrodni prze
ciwko Narodowi Polskiemu' 
o raz Wyższa Szkoła Zarządza
nia i Przedsiębiorczości im . 
Bogdana Jańskiego w Łomży 
- na wystawę i . symp ozj u m 
"Stan woj e n ny - spojrzenie po 
dwud ziestu la tach ". 

Dziękujemy. 
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Powyborcza wymiana kadr w Podlaskiem przebiega bez sensacji i skandali, . 
towarzyszy jej jednak powszechna hipokryzja ' 

W ciągu miesiąca w wo.da i jego. zastępcy, ewen
tualnie dyrekto.r gabinetu wo.
jewo.dy i rzecznik praso.wy, ja
ko najbliżsi zaufani współpra
co.wnicy. 

W praktyce zmiany sięgają 
znacznie głębiej. Po. każdej 

zmianie rządu o.kazuje się, że 
do.tychczaso.wi wyso.cy urzędni
cy administracji wo.jewódzkiej, 
ucho.dzący za pro.fesjo.nali- ) 

nie to.warzysząca temu atmo.s
fera zakłamania. Po.wszechnie 
wiado.mo., iż o.d lat po.wybo.r
cz~ ruchy kadro.we mają po.d- · 
ło.że po.lityczne, a mimo. to. 
do.śWiadczeni po.litycy udają, 

, że mają z tym po. raz pierwszy 
do. czynienia. Były po.seł AWS, 
zwany do. niedawna "wielkim 
kadro.wym" józef Mo.zo.lewski, 
po.dpisał się po.d stano.wiskiem 

. wo.jewództwie stra
cili swo.je stano.wis

ka kurato.r i wicekurato.r , 
o.światy, wo.jewódzki ko.nserwa
to.r zabytków i wo.jewódzki le
karz weterynarii. W o.statnich 
dniach t~i sam lo.s spo.tkał ko.
mendanta Po.dlaskiego. \ 9d
działu Straży Granicznej. jak 
do.tąd więc zmhm nie było. wie
le: trudno. zatem mówić Q czy
stce czy rewo.lucji kadro.wej. 
Tym bardziej że przypadek 
ppłk. Leszka Czecha ' z POSG 
należy do. nieco. innej katego.
rii. W służbach munduro.wych 
o.bo.wiązuje ro.tacja kadr; każ
dy o.ficer niemal w każdej 

chwili mo.że być przeniesio.ny 
w do.wo.lne miejsce w kraju. 
Trudno. więc takim dymisjo.m 
przypisać mo.tyw 'po.lityczny. 
Wiado.mo. jednak, że Leszek 
Czech wywo.dzi się z tzw. pier
wszego. UOP, budo.wanego. o.d 
no.wa przez so.lidarno.ś~io.we · 

kadry. Awans w parę lat do. 
sto.pnia po.dpułko.wnika też nie 
był po.dykto.wany tylko. i wyłą
cznie przebiegiem służby. Był 

Praktyka obejmowania publicznych funkcji z polityczne
go nadania sprawiła, ż'e konkursy na kierownicze stanowis
ka w administracji stały się pustym rytuałem. 

Karuzela 

bliskim współpraco.wnikiem . 
Krzyszto.fa Bo.ndaryka, byłego. 
awueso.wskiego. wiceministra, 
a o.becnie po.lityka Platfo.rmy 
Obywatelskiej. 

Z r~sztą: w całej. tej spra
. . WIe me cho.dzl Q skalę. 

zjawiska, lecz Q styl. Od 
do.brych paru lat mówi się Q 

o.dpólitycznieniu administracji 
państwo.wej. Temu celo.wi mia
ło. smżyć po.wo.łanie tzw. służby 
cywilnej, czyli ko.rpusu apo.lity
cznych urzędników profesjo.
nalistów, którzy usado.wieni. na 
wyso.kich stano.wiskach, mieli 
zapewnić ciągło.Ść pracy admi
nistracji. W regio.nach po. wy
bo.rach parlamentarnych zmie
niać się po.winni jedynie wo.je-

czyli I,adrowa hipol,rvzia 

(;I ~ 

stów, nagle przestają się po.do.
bać no.wym wo.jewo.do.m, któ
rzy zaczynają wysuwać prze
ciwko. nim różne zarzuty. Na 
miejsce przycho.dzą ludzie ko.
jarzeni z no.wym ro.zdaniem. 

I nie było.by mo.że w tym nic 
złego., w ko.ńcu no.wa władza 
mo.że mieć swo.ich ludzi w naJ
ważniejszych miejscach, gdyby 

Zakład Produkcyjny Jedwabne 
u l. Polna 27, tel. (0·86) 217-22· 11 ,217· 23 ·00 

Biuro Handlowe Łomża 
Al. Piłsudskiego 48, tel.(0 ·86) 219·91·09 
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(podwyższona sztywność) 
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Zarządu Regio.nu NSZZ "So.li
darno.ść" , w którym zarzuca 
się wo.jewo.dzie Marko.wi Strza
lińskic-:mu działania "w sto.sun
ku do. Po.dlaskiego. Kurato.
rium Oświaty, które prowadzą 
do. upo.litycznienia nadzo.ru 
pedago.gicznego. w wo.jewó
dztwie po.dlaskim". 

Przyganiał ko.cio.ł garnko.wi: 
to. za sprawą Mo.zo.lewskiego. 
kurato.rem zo.stałjaro.sław Zie
liński, regio.nalny po.lityk pra
wico.wy, który wystarto.wał w 
wybo.rach z pierwszego. miej
sca na liście Prawa i Sprawied
liwo.ści . Urząd kurato.ra Zo.stał 
upo.litycznio.ny już dawno., a 
wo.jewo.da Strzaliński jedynie 
ko.ntynuuje smutną tr~dycję. 

D la czysto.ści sprawy 
najko.rzystniej było.by 

_ zrezygno.wać z hipo.-
kryzji: przestać udawać, że Q 

o.bsadzie stano.wisk nie dećy

dują Względy po.lityczne. Po.ra, 
przyznać, że ekspel'yment ze 

służbą cywilną się nie udał i 

o.kreślić liczbę kiero.wniczych 
stano.wisk po.dległych wo.jewo.-

dzie, które auto.matycznie by
łyby o.bejmo.wane przez ' ludzi 
no.wej władzy. Po.przednicy 
musieliby ·po.dać się 00. dymi.: 
sji. Wszyscy by- na tym sko.rzy~ 
stali. 

Wo.jewo.da nie musiałby wy
myślać naciąganych pretek
stów, aby zwo.lnić funkcjo.na
riuszy po.przedniej ekipy. Sze
fo.m po.dlaskiego. Kurato.rium 
zarzucił na przykład o.p-iesza
ło.Ść i nieumiejętno.ść zapo.bie
gania szko.lnym ko.nflikto.m. Są 
to. zarzuty, które mo.żna po.sta
wić każdej ekipie: przy takiej 
mno.go.ści szkół, po.dlc:głych 

władzo.m samo.rządo.wym, ko.n
flikty zawsze będą. Nic dzi
wnego., że po.przedni wiceku- , 
rato.r o.dpierał te o.skarżenia 

na łamach prasy, bo. nikt nie 
chce ro.zstawać się ze SWo.im 
stano.wiskiem jako. nieuda
cznik. 

'No.we kadry też na tym sko.
rzystają. Nie będą musiały 

uczestniczyć w ko.nkursach, Q 

których wiado.mo., że są tylko. 
pustym rytuałem. O tym, kto. 
zo.stanie Po.dlaskim ' KJ-lrato.
rem Oświaty po. zwycięstwie 

SLD, ~ado.mo. było. o.d dawna. 
Niespo.dzianki nie było.. Nie 
cho.dzi Q to., że kandydatka 
o.kazała się nieo.dpo.wiednia, 
bo. dr Zo.fia Trancygier-Ko.czuk 
z pewno.ścią bije Zielińskiego. 

po.d względem przygo.to.wania 
meryto.rycznego.., Była jednak 
zmuszo.na do. uczestniczenia w 
dziwnyąt przedstawieniu, któ
rego. zako.ńczenie -znane było. 

wszystkim "akto.ro.m" o.d wielu 

tygo.dni. 

Do. tego. Zarząd Regio.nu 
NSZZ "So.lidarno.ść" zno.wu 
pro.testuje i żąda unieważnie
nia ko.nkursu z po.wo.dów fo.r
malnych.jakby to. miało. jakieś 
znaczenie ... 

J
est to. po. pro.st,u wielka 
farsa, którą na o.czach 
mieszkańców wo.jewó

dztwa p~dlaskiego. o.dgrywają 

po.litycy wszystkich o.rientacji , 
jednako.wo. zaangażo.wani w . 
utrzymywaniu fikcji. Rządząca 
ko.alicja mo.że udawać, że przy 
o.bsadzeniu stano.wisk w admi
nistracji kieruje się jedynie 
kryteriami facho.wo.ści, a o.po
zycja mo.że bić na alarm, że za
sada apo.lityczno.ści jest łama
na, jakby kiedyko.lwiek była 

przestrzegana przez nią i w 
o.góle. 

JAN ONlSZCZUK 
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Piętnaście lat żyłem po prostu naj ... bany! 

Najczęściej byłem naj. .. bany 

II 
"Bardzo się z Brorlldem po

lubiliś~y, bo byliśmy mniej 
więcej w tym samym wieku, 
obaj Wychowaliśmy się na punk 
rocku - i tego typu historiach. 
Sprytny był zawsze z niego na
ciągacz, nigdy przenigdy nie 
miał prźy sobie pieniędzy, co 
nie przeszkadzało mu nażreć i 
napić się na czyjś koszt. Był du
szą towarzystwa w tym sensie, 

, że kiedy sobie popił, był najza
bawniejszym i najdowcipniej
szym człowiekiem pod słoń

cem. Jako dwudziestolatek sie
dział w kryminałe, nie płacił ni
gdy za izby wytrze~wień i grał 
na basówce w kapeli o marke
tingowej nazwie " Gwałt" . 'Na 
studiach, na które dostał się za 
drugim razem, chyba nikt o 
tym nie wiedział . Być może dla
tego, iż był jednym z ,naj zdol
niejszych i najpilniejszych stu
dentów. Przy okazji dorobił się 
na uczelni opinii strasznego ał

koholika, ałe nie mogli go rele
gować, gdyż za dobr_ze się 

uczyP'. 

Ten fragment pochodzi z 
niepublikowanych pamiętni

ków magistra humanisty z Pod
laskiego. Bronek wielokrotnie 
w niej się przewija i to najczę
ściej w tonacji cyganeqjno-ba
chicznej. 

m 
Od 3 lat Broneknie pije. 

Wcześniej pisał do humani
sty: "W ogóle problepJ. ałkoho
lizmu przybiera na wadze i zna
czeniu. Jakkolwiek w ubiegłyrń 
roku, gdy mieszkałem na 
Brzeźnie (dzielnica Gdańska -
przyp. autor), imprezy bywały 
bardzo sympatyczne~ tak teraz 
mamy do czynienia z piciem o 

Zapraszamy do punktów han d lowo-serwisowych 

CIECHANOWIEC , ul . Łomżyńska 56, tel. (0-86) 277-21 -78 

GRAJEWO, ul. PiłSUdskiego 6, tel. (0-86),272-64-62 

KOLNO, ul . Wojska Polskiego 46, tel. (0-86) 278-30-49 

ŁOMżA, ul. Nowogrodzka 60, tel. (0-86) 216-69-10 

WYSOKIE MAZOWIECKIE', ul ., Ludowa 54, tel. (0-86) 275-49-34 

lAMBRÓW, ul ~ Kościuszki 1 9 , tel. (0 -86) 271 -3 0 -81 
fak,572 

narastającym elemencie de
strukc:r.jnym (16 win w trzech, 
19 w czterech itp., darcie mor
dy jak zwierzęta, spanie na ko
rytarzu, tłuczenie butelek i wy
rzucanie gaśnic przez okno, nie 
wspominając o częstotłiwości 

picia)" . 
W listopadzie dzieWięćdzie

siątego , siódmego humanista 
zmienił stan cywilny. Bronek 
był jednym z kilku przyjaciół, 
zaproszonych na' ślub do H~
nówki, miejscowości leżącej na 

'si<raju Puszczy Białowieskiej. 

Tu humanista mieszkał przez 
większą część życia. Stąd też 

pochodzi jego Szanowna Mał
żonka. 

Bronka odebrał na podupa
dającym dworcu kolejowym, 
kiedyś dumie władz Hajnówki i 
przede wszystkim , jego mie
szkaIlców. 

Był trzeźwy. Jeszcze tego sa
mego dnia wszyscy pojechałi 

po Darka i Mariusza. Tamd by
li wypici, hałaśliwi, rozgorą

czkowani., 

Na weselu wszyscy zaprawili 
się w trupa. Pierwszy odpadł 
Mariusz, mimo czujnej obecno
'Ści przyszłej żony. 

Im 
W chwiłę po tych wydarze

niach wybuchło: Bronek nie pi
je! Na początku nikt w to nie 
wierzył . Pukałi się tylko w czoło 
i obstawiałi zakłady, kiedyyęk

nie. 

Bronek p isze d o h umanisty: 
"Pijąc, miałem czas praktyczn ie 

tylko na myślenie o zaleczeniu 
kaca, gdy odstawiłem, zadrę

czały mnie depresje alkoholo
we, a najczęściej byłem po pro
stu naj ... bany. To sprawiło, że 
nie miałem czasu na refleksje. 
Zauważ więc, ile czasu zyska
ł~m odsta~ając picie. Niestety, 
nie miałem innego w:r.jścia. Pe
wnie, że chętnie bym się z tobą 
napił, alkohol jest przecież dla 
Judzi i w jego spożywaniu nie 
ma niczego złego. Ale dła ludzi 
zdrowych. W moim przypadku 
mogłoby, przynieść katastrofal
ne skutki, zwłaszcza że moje 
trzeźwienie ma charakter depo 
res:r.jny i, wystarczy tylko impuls 
do targnięcia się na swoje ży
cie. Mówię o tym zupełnie se
rio i nie po to, by się jakoś a~e
kurować, bo wiadomo, że róż
nie to z tymi samobójstwami 
bywa. Wierz mi! Staczałem się 
coraz bardziej i niby o tym wie
działem, ałe żyłem w świecie 

iluzji i nie chciałem się do tego 
przyznać. Czułem, że ludzie 
odwracają się ode mnie, ale nie 
wiedziałem dlaczego. Pamię

tam, że jeszcze na czwartynJ ro
k~ było tyle koleżaIlek i ,kole
gów, na piątyIn większość z 
nich nie chciała już ze mną roz
mawiać, bo i o czym, skoro 
miałem klapki na oczach i wi
działem tylko butelkę z przez
roczystym, żółtym lub czerwo
nym płynem i jej poświęcałem 
prawie całą swoją uwagę . A ży
cie i świat kwitło i rozwijało się 
obok. Ja natomiast stałem w 
miejscu i staczałem się do ro
wu. Wl'eszcie przyznałem się 

do swojej UłOlllilÓści i otworzy
ło mi oczy. 

Piętnaście lat przesłaniała 

mi świat butelka. I zacząłem 

być szczęśliwy każdym nowym 
odkryciem: SW1ecące słońce, 

kwitnące drzewa, kwiaty, cieka
wy film; mecz w telewizji ... 

Jak każdy człowiek na ziemi 
pod każdą szerokością geogra
ficzną, przeżywam dni lepsze i 
dni gorsze: I to chyba normal
ne. 1\ skoro ja przeżyWam to, 
co normalny, zdrowy człowiek; , 

powinno mnie tO' cieszyć. I cho
lernie ciesży!" 

Bronek pracuje jako nieWy
kwalif"lkowany robotnik przy je
dnym z kościołów w Trójmie
ście. Zarabia miesięcznie ... 
200 zł na rękę. Kątem mieszka 
u znajomego ze studiów. 

ARKADIUSZ PANASIUK 
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MLECZNY PUCHAR I 
Doroczne spotkanie n~lep

szydi producentów mleka odby
ło się w Spółdzielni Mleczarskiej 
"Mlekovita" w Wysokiem Mazo
wieckiem. Puchary 9 hodow
com, którzy dostarczyli ponad 
300 tysięcy litrów mleka, wręczy
li prezes Zarządu "Mlekovity" 
Dariusz Sapiński i przewodni
czący Rady Nadzorczej Janusz 
Mystkowski. 

Najlepszymi partnerami "Mle
kovity" okazali się: Tadeusz 
Dmo'chowski z Brulina Piwek 
(gm. Nur, pow. ostrowski, woj. 
mazowieckie) - 617 tysięcy 733 
litry, Tomasz Kraszewski z Dąb
rowy Lazów (gm. Szepietowo 
Stacja, pow. wysokomazowiecki) 
- 469 tysięcy 72 litry, Walde
mar KosińsIą z Popław (gm. Go
niądz, pow. moniecki) - 454 ty
siące 556 litrów, Wojciech Ka
czyński z Mystek Rzymu (gm. 
Wysokie Mazowieckie) - 364 
tysiące 690 litrów, Zbigniew 
Podbielski z Brullna Lipskiego 
(gm. Nur, pow. ostrowski, woj. 
mazowieckie) - 327 tysięcy 800 
litrów, Bogusław Dąbrowski z 
Rosochatego Kościelnego (gm. 
Czyżew Osada, pow. wysokoma
zowiecki) - 310 tysięcy 383 li
try, • Zenon Zakrzewski z N owej 
Lizy (gm. Poświętne, pow. biało
stocki) -310 tysięcy 256 litrów, 
Eugeniusz Kurzyna z J amiołek 
Godzięb (gm., Sokoły, pow. wy-

. sokomazowiecki) - 307 tysięcy 
273 litry oraz Kazimierz Przeź
dziecki z Lendowa Bud (gm. 
Nowe Piekuty, pow. wysokoma
zowiecki) - 300 tysięcy 523 li
try. 

OPŁATY ' 
ZA CIĘŻARÓ~KI 

W związku z nową ustawą o 
transporcie drogowym, kierowców 
obowiązują opłaty za przejazd po
jazdów ciężarowych po drogach 

. krajowych . 
, Poczta Polska info rmuj e, iż 

karty opłat za przejazdy można ku
pić w urzędach pocztowych w: 

Łomży (pL Pocztowy l , uL ·Ks. Janu
sza IIi uL Wojska Polskiego 
161), 

Grajewie (uL Piłsudskiego 12 i os. 
Południe 28 a), 

Stawiskach (uL Łomży!'iska 19), 
Szczuczynie (uL Kilińskiego 61) , 
Zambrowie (uL Kościuszki 39) , 
Wysokiem Mazowieckiem (uL Ja-

giellońska 55) , 
Białymstoku (uL KJ lejowa 15, War

szawska 10, Św. Andrzeja Boboli 
5, Kopernika 3 A, Bolesława 
Chrobrego 2, Witosa 32, Mic
kiewicza 17), 

, Bielsku fudlaskim (uL' Kopernika 5), 
Gródku (uL Chodkiewicza 69), 
Hajnówce (uL Zina 4), 
Mońkach (aL Niepodległości 5), 
Siemiatyczach (uL 11 Listopada 2), 
Sokółce (uL Grodzieńska 25), 
Augustowie (Rynek Zygmunta Au-

gusta 3), 
Suwałkach (uL Kościuszki 25, Sej

neńska 13, Pułaskiego 85 A). 

!§i.' KONTAIOY 

RANCZO W PUSZCZY nej restauracji "Biała Róża" w 
Hajnówce~ i firmy wyrobów gu
mowych. 

Jeszcze kilka lat temu były 
w Orzeszkowie pod Hajnów
ką, w obrzeżach Puszczy Biało
wieskiej, tylko pastwiska i sta
re budynki, a Zenobiusz Go-. 
lonko prowadził własną wy
twórnię uszczelek w Warsza
wie. Po latach wrócił na ojco
wiznę. 

Teraz po kilkuhektarowym 
ranczo "Kupała" biega wszel
kiego rodzaju wiejski inwen
tarz, typowy dła hodowli na 
wsi podłaskiej ; a także stado 
tarpanów z Biało~eży. Nie in
geruje w życie inwentarza, na
wet nie zbiera jajek, które wy~ 

siadują na przemian kwoki ka-
cze i kurze. . 

/ Dwa stawy pełne ryb (kar
p i'e, liny, amury, węgorze) ob
sadził różnorodną roślinno

ścią, w poszukiwaniu 'której 
zjeidził całe województwo. Raj 
dła wędkarzy, można popływać 

rowerem, pontonem. Obok 
wędzarnia r yb, ognisko. 

Na razie na tworzenie ran
cza i utrzymanie zwierząt prze
znacza dochody z prowadzo-

- Brak leRów i komornik 
zmusi nas do zamknięcia szpi
tala - poinformował Radę Po
wiatu dyrektor Jerzy Tchórzew
ski. =--- Jedynym ratunkiem mo
że być uwolnienie od długu. 

Agonia szpitala w Augusto
wie trwa od ponad roku. Zmie
niali się dyrektorzy (obecny 
jest szósty), powołano spółkę 
mającą przejąć jego obowiązki, 
którą zbojkotowali pracownicy 
i mieszkańcy miasta, interwe
niował marszałek Sejmiku i wo
jewoda podłaski. Wzajemnym 
oskarżeniom i kłótniom nie by
ło końca. Wszyscy zgodni byli 
co do jednego: augustowscy le
karze zarabiali zbyt dużo, jak 
na tak słabą kondycję fmanso
wą szpitala. 

Jesienią w wielkich bólach 
narodziło się porozumienie, na 

Zenobiusz Golonko jest p o
mysłodawcą i organizatorem 
oryginalnych imprez w regio
nie: Mistrzostw Świata i Wsi 
Orzeszkowo w Rzucie Obcęga
mi Kowalskimi (ok. 3 kg i 
60 cm długości), a także p rze
glądu harmoszek (prezentacja 
muzykujących 'na różnoro
dnych, starych i nowych akor
deonach, guzikówkach, baj a-

~ nach, pedałówkach). 
Na zdjęciu: Zenobiusz Go

lonko z żoną nad malowni
czym stawem i wśród tarpa
nów. 

AGONIA SZPITALA 

mocy którego szpital pozostał 
samodzielnym żakładem. Z dłu
giem 10 mln zł. 

Na początku roku' pracowni
cy dobrowolnie zgodzili się na 
obniżkę swoich pensji o jedną 
piątą. Wyrzecżenie lo niewiele 
dało . Pieniędzy wciąż brakuje, 
a co gorsza, zaczyna także bra
kować leków oraz niezbędnego 
sprzętu medycznego. Coraz 
częściej do szpitala bram zaczął 
pukać komornik. 

- Pieniędzy wystarczyłoby, 

gdybyśmy nie musieli spłacać 
długu - wr.jaśnia dyrektor. -
Ale sama jego ,?bsługa kosztuje 
nas 8,2 tysiąca dziennie. Jeżeli 
nadal będziemy musieli go 
spłacać, to za dwa, trzy tygo-

dnie trzeba będzie szpital za
mknąć. 

- Jeżeli Rada PowiatU po
dejmie decyzję o przejęciu dłu
gu szpitala, nie będzie nas stać 
na żadne inwestycje przynaj
mniej przez dwa la,ta - mówi 
jasno skarbnik Mirosław Kra
kowski. - Trzeba 'będzie za
pommec o modernizacjach 
dróg, remontach szkół. Może 
też dojść do sytuacji, że pod 
koniec roku zabraknie pienię
dzy na wynagrodzenia dla nau
czycieli. 

Problem nie tylko w pienią
dzach, ~{tórych Augustów nie 
ma przecież w nadmiarze! Po
wiat nie może dofinansować 

szpitala bezpośrednio. 

, 



"Zdumiewa absolutne ignorowanie przepisów", 
mówi Wojewódzki Konserwator Zabytków 

I -Nic nie wiedziałem, / 
że kupuję 'zabytek. To ciąg-
le była ziemia uprawna. 

Agencja sprzedała mi pole, a 
nie zabytki. W akcie własności 
nie ma słowa o jakiejś ochronie. 
To pomyłka - tłumaczy Tade
usz Marchewka z Kalinowa. 

Tadeusz Marchewka" radny 
gminy Piątnica, od marca 1994 
roku dzierżawił, a w lutym 1996 
roku kupił od Agencji Własno
ści Rolnej Skarbu Państwa grun
ty po zabytkowym parku w Ki
siełnicy. 

I I Majątek w Kisielnicy 
na początku XIX wieku 
należał do Ignacego Ki

siełnickiego, sędziego ziemi wis
kiej . Do 1930 roku zarządzał 

nim Bogdan Kisiełnicki, a póź

niej dobra przejęło Towarzy
stwo Rolne. Park podworski p o
chodzi z początku dwudziestego 
wieku. W 1981 roku decyzją Wo
jewódzkiego Konserwatora Za
bytków w Łomży został wpisany 
do rejestru zabytkQw wojewó-

, dztwa łomżyńskiego. Obejmuje 
11 ,60 ha, a całość tworzą: pozo
stałości po parku, dwóch sta" 
wach, warzywniku, sadzie oraz 
murowana oficyna- z drugiej po
łowy XIX wieku, czworak i oś

miorak z początku XX wieku 
oraz spichlerz z końca XIX wie
ku. W momencie wpisu do reje
stru zabytków park należał do 
Państwowego Gospodarstwa 
Rolnego w M31ianowie. Potem 
przejęła go Agencja Własności 
Rolnej Skar~u Państwa. 

Agencja dysponowała opiQią 
konserwatorską: "Park' uległ 

prawie całkowitemu zniszcze
niu. Pojedyncze stare drzewa są 
rozrzucone na powierzchni 1,8 
ha. Zachowaly się czytelne gra
nice dawnego parku. Granice 
całego założenia są dobrze wi
doczne, gdyż utrwalone na 
przeważającej długości nasadze
niami drzew i krzewów. Bezpo
wrotnie zniszczony został ogród 
W31·zywny i saq owocowy. ( ... ) 
O graniczenia w użytkowaniu 

nieruchomości dotyczą przede 
wszystkim zakazu wznoszenia ja
kichkolwiek budowli na terenie 
założenia bez uzgodnień z Woje
wódzkim Konserwatorem Za
bytków w Łomży oraz wycinania 
drzew w obrębie założenia po
dworskiego". 

Spichlerz, najlepiej zachowa
ny w całym zespole z terenem 

Specjalne ® 'l'ERL".; 
Zimo we Okna i drzwi na cale ży:ie ... 

Rabaty' Świętuj z .na'łl.i ~ą urodZiny 
• Wielki Jubileuszowy 

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

• 
ŁOMY., UL. SPOKOJNA 210, TEl. (086) 473-51-39, 473-51~7 ' 
ŁOMtA, UL. KOPERNIKA 21, TEL./FAX (086) 216-45-26,TEL. 216-62-20, 0604221092 
ŁOMtA, UL. WYSZYŃSKIEGO 2 PAW. 7, TELJFAX (086) 219-83-65, TEL.0601152027 
ZAMBR6w, UL. KOŚCIUSZKI 9 TELJFAX (086) 271-86-26 
KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 19 TEL. (086) 27ę,.10-08 
GRAJEWO, UL. EŁCKA 6 TELJFAX 086/273-85-46 ~ 
CIECHANOWIEC, UL. DWORSKA 34 TEL/FAX (086)277-22-11 
WYSOKIE MAZ.;UL. RYNEK J. PIŁSUDSKIEGO 53 TEL./FAX 086/275-02-55 
SOKOŁY, KRUSZEWO WYPYCHY 29 TELJFAX (086) 274-14-55 
TELJFAX 086/275-02-55 
HURTOWNIA AlA1ER/ALÓW BUDOWI.ANYCI/ 
ŁOMY., UL. SPOKOJNA 210 (WEJŚCIE OD UL PIŁSUDSKIEGO) 
TEL.IFAX (086) 219~8-77, TEL. 473-51-44 

WW\y.terrazyt.pl 

Zaufaj najlepszym! 
f. 746 

przylegającym (są to trzy dział

ki'), wojewoda łomżyński prze
kazał za zgodą Konserwatora 
Zabytków Wojewódzkiemu Szpi
talowi Zespolonemu w Łomży, 
który utworzył ośrodek rehabili
tacji konnej . · Uchroniło to spi/ 
chlerz przed dew3'itacją . , ' 

Pozostałe tereny Agencja wy
dzierżawiła jako całość. Takie 
były tei wskazania konserwato
ra, bowiem rozdzi~lenie działek 
spowodowałoby parcelacje hi
storycznego założenia parkowe
go i konieczność wytyczenia 
dróg dojazdowych do poszcze
gólnych działek. 

\ 

III W 1994 roku dy
rektor suwalskiego 
oddziału Agencji 

Ludgierd Rogowski zwrócił się z 
wnioskiem do Ministra Kultury 
i Sztuki Generalnego Konserwa
tora Zabytków o zgodę na sprze
daż zabytkowego parku. "Nad
mieniam, że obiekt będzie zby
wany jako całość wraz i użytka
mi rolnymi" , zapewniał mini
stra. Minister wyraził zgodę. I 
wtedy zabytkową działkę wy
dzierżawił Tadeusz Marchewka, 
a dwa lata później, korzystając z 
prawa pierwokupu, kupił. ' 

- Wcześniej uprawiałem tę 

działkę. Kupiłem ją jako grunty 
rolne. Nic nie wiedziałem, że to 
zabytek. Nikt mi nic na ten te
mat nie mówił. Agencja nie czy
niła żadnych zastrzeże" :- wy
jaśnia Tadeusz Marchewka. 

Jest radnym w gtninie Piątni
ca. Czuje się oszukany przez 
Agencję. Wcześniej ubiegał się 

o pozwolenie na wycięcie 

dwóch 15asztanów. Otrzymał je i 
,wtedy też nikt mu nie mówił, 'Że 
to zabytki. " 

IV -W naszych reje
strach działka obję
ta jest ochroną kon

serwatorską. Agencja nie infor
mowała gminy o chęci sprzeda
ży podworskich działek. Gdy
byśmy to wiedzieli, ubiegalibyś
my się o przejęcie całości na ce
le społeczne - mówi Edward 
Łada, wójt gminy Piątnica. 

Dodaje, iż gmina odtworzy
łaby część zabytkowego parku. 
Obok ośrodka rehabilitacji 
stworzyłaby obiekty sportowo
-rekreagjne, z których korzysta
liby ,mieszkańcy gminy, a także 
prz}jezdni z Łomży lub itmych 
miejscowości. 

Tadeusz Marchewka po kup
nie terenu odczekał pięć lat. Po
zostałości po zabytkowym parku 
podzielił na części i sprźedaje 
jako działki 'budowlane. Teren 
jest dość atrakgjoy, bo położo
ny wzdłuż drogi krajowej Łom
ża - Grajewo. Przy drodze jest 
chodnik i oświetlenie. 

O tym, że zmjeniła się sytua
cja prawno-własnościowa zabyt
ku, że został podzielony, wydało 
się w momencie, kiedy dwóch 
nowych ,właścicieli zaczęło ubie
gać się o poZ'lVoJenie na budo
wę · 

Niepokojące sygnały dotarły 

do Delegatury Służby Ochrony 
Zabytków w Łomży. Zgodnie z 
ustawą, Agencja powinna w cią
gu miesiąca powiadomić Służbę 
Ochrony Zabytków o zmianie 
właściciela zabytku i zmianie 
formy jego użytkowania. Tynl
czasem Agencja milczala aż sie
dem lat. 

W styczniu Wiesława Szy
mańska, pełniąca obowiązki Wo
jewódziti~o K'Onserwatora Za
bytków w Białymstoku, wystąpi" 
ła do Agencji z wnioskierp. o wy
jaśnienie sytuacji. 

"Stan faktyczny świadczy o 
zniszczeniu ogrodu warzywne
go, który stał się polem upra
wnym. A pozostałe grunty nie 
posiadają wartości zabytko
wych", wyjaśnił Bogusław Kreto
wicz, zastępca dyrektor~ Agen
cji. 

- Agencja sanla określiła 

wartości , zabytkowe obiektu, 
umieszczonego >W rejestrze za
bytków. To nie Agencja, tylko 
wyłącznie generalny konserwa
tor zabytków może całe założe
nie lub jego część skreślić z re
jestru. Agencja nfe ma takiego 
prawa ani możliwości. Zdumie
wa absolutne ignorowanie prze
'pisów przęz Agencję - komen
tuje konserwator Wiesława Szy
mańska. 

V Dopiero wówczas, gdy 
teren przestanie być za
bytkiem, właściciele 

mogą ubiegać się o zmjanę kwa
lifIkacji gruntów i pozwolenie 
na budowę. 

Z winy urzędników na razie 
mają działki budowlane bez pra
wa budowania się. Opóźniona 

budowa,. zwłaszcza gdy ktoś pla
nował siedzibę firmy, to strata 
Kto ją pokr}je. 

KATARZYNA MAY 

g 
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Ponad 100 lat temu do Łomży przybyły Szarytki 

Gran'atowy h?-Im, skrC?jony je rok 1886, kiedy został odda- Swoistym śladem obecno- Z okazji 350 lat obecności i 

prawdopodobnie na wzór stro- ' ny do użytku Szpital pod wez- ści Sióstr Miłosierdzia w Łom- pracy Zgromadzenia Sióstr Mi-

ju wie~niaczek z Bretanii, waniem , Świętego Ducha, 

przepasany koronką różańco-, gdzie pracowały jako pielęg

wą, Na głowie ś.nieżn?bialy, ' niarki. Obecność Sióstr Miło

wykrochm;Uony kornet. ' Oto , sierdzia w mieście łączy się 
Siostry Miłosierdzia, zwane 

ży jest stary cmentarz przy ul. 

Kopernika. Tu spoczywa Sio

stra Jadwiga Dacewicz (1845-

-1905>., przełożona Szpitala 

Szarytkami, od 350 lat w Pol-

sce. Miłosierdzie 
Założycielami Zgromadze

nia Sióstr Miłosierdzia, Kt6re 

powstalo w 1633 roku w~ 

Francji, byli święci Wincenty a 

Paulo i Ludwika de Marillac. 

Służba głodnym, chorym, bez-

domnym, samotnym, bie-

dnym, osieroconyni, odrzuco

nym stała się przesłaniem 

Zgromadzenia, "służbą Chry, 

stusowi w .ubogich". 

W 1652 roku, na prośbę 

pary królewskiej Marii Ludwi

ki Gonzagi i Jana Kazimierza, 

założyciele zakonu wysłali do 

Polski pierwsze trzy Siostry 

Miłosierdzia, które rozpoczęły , 

pracę ' w Szpitalu _pod wezwa

niem Świętego Krzyża w War

szawie. Zamieszkały przy ul. 

Tamka, gdzie do dzisiaj znaj

duje się Dom Prowincji War': 

szawskiej Zgromadzenia. 

Ponad 100 lat temu Szaryt

ki przybyły także do' Łomży. 

Pierwsza wzmianka, oparta na 

źródłach historycznych, poda-

'w 
kornecie 

także z przytułkiem dła star- . 

ców i ochronką dla sierot przy 

ul. Poloweh założonych w 

1906 roku przez Łomżyńskie 

Towarzystwo Dobroczynności, 

które powierzyło Szarytkom . 
ich prowadzenie. 

- Ponieważ -nasz dom 

znajdował się bardzo blisko 

przytułk.u, jako dziecko często 

widywałam Siostry - wspomi

na J?onata Godlewska, !łutor

ka pierwszej naukowej mono

grafii Łomży. - Trudno było 

wyobrazić sobie wszelką' dzia

łalność charytatywną czy opie

kuńczą bez ich obecItości. 

Tych nie zwykłych habitów 

'kornetów na zapomnę nigdy. 

pod wezwaniem Świętego Du

cha. Zachowała się także pocz

tówka z 1915 roku, przedsta

wiająca ulicę Polową; wśród 

przechodniów postaĆ Szarytki. 

Po drugiej wojnie świato

wej komunistyczna władza w 

Polsce pozbyła się Szarytek ze 

szpitali, żłobków, przedszkoli; I 

wspaniałomyślnie, pozwalając 

im na ópiekowanie się ludźmi 

starymi i dziećmi specjalnej 

troski. Nie odebrano Jm je

dnak. wiary w sens służby Bogu 

i człowiekowi. Dzisiaj Siostry 

Miłosierdzia powróciły do 

szpitali, domów pomocy spo

łecznej, szkół, pracy chru:Ytaty

wnej. 

lak.72B 

- łosierdzia świętego Wincente

go a Paulo w Polsce w niedzie

' lę, 10 lutego (godz. 12.00) w 

łomżyńskiej Katędrze odbę

dzie się uroczystość jubileu

szowa, pod przewodnictwem 

biskupa Stanisława Stefanka. 

ANDRZEJ R. WITT 

KELNER Z ZK 
Od 'kursu gastronomiczne

go dla więźniów zakładu karne

go w Grądach Woniecku ro!:po

częło łomżyl'iskie stowarzysze

nie "Edukator", (znane pr~ede 
wszystkim z prowadzenia ma

łych wiejskich szkół, przezna

czonych do likwidacji przez sa- . 

morządy) realizację nowego 

'programu przygotowywania 

skazanych do życia na wolności. 

"Edukator" otrzYIpał specjalną 
dotację z Mjnisterstwa Spra

~edliwości, która w części wy

korzystana zos t~ła 11a zakup pa

czek świątecznych dla rodzin / 

, więźniów, a w części właśnie na 

szkolenie kucharskie z udzia- , 

łem 30 osadzonych. Działacze 

"Edukatora" star~ą się o kollCj

ne dotacje i pieniądze z innych 

' Źl'ódeł, aby zorganizować dla 

więźniów kursy w specjalno

ściach budowlanych . 

31 X ŚMIERĆ 
Najbardziej niebezpieczne, 

trasy drogowe w regionie we

dług policji: Białystok - Augu

stów w 2001 r. zginęło 31 osób, 

a 134 odniosły obrażenia oraz 

trasa Warszawa - Białystok, Po

powo -:- Tama oraz Piątnica -

- Kisielnica - Koby!in ("trasa 

śmierci:' Łomża - Augustów); 

Knyszyn ..:. Dobrzyniewo; Nowo

gród - Zbójna. Ogółem na dro'

gach Podlaskiego zginęło w 

ubiegłym roku 1851udzi, a po

nad 1700 zostalo rannych. Co ' 

~rzecie tragiczne zdarzenie slw

wodowane było nad1nierną 

prędkością i niedostosowaniem 

' się kierowców do warunków 

drogowyćh. 

§ KOHTAIOY 
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Jeśli kogoś nie odstraszy klatka "tylko dla złodziei" ani tablica ze zdjęciem i charakte
rystyką "Piwosz" czy "Gość monopolu", czekają na niego dyby ... 

W
łaścicielami "Ede

nu" są bracia Euge

niusz i Zdzisław Ka

czyńscy. Eugeniusz znany jest ' w 

mieście z niekonwencjonalnej 

walki ze złodziejstwem. Wcześ

niej wystawił ~rzed sklepem 

klatkę dla złodziei. Stoi do dziś. 

Na niej odświeżone napisy: "Do-

o tyczy tylko złodziei", "PIćZY po

mocy kamer, personelu i klien

tów złodziej tutaj godnie ocze

kuje na prZ)jazd policji". I z 

drugiej strony: "Nie wyciągaj rę

ki po cudze". 
, . 

- Z klatki skorzystało dwu-

nastu złodziei. Profesor Lech 

Falandysz, który zna moje meto

dy, stwierdził, że nie czynię nic 

wbrew prawu. A jeśli uchybiłem 

prawu, to przecież są na to sądy 

- mówi Eugeniusz Kaczyński. 

Dodaje, że dokumenty do 

kserowania otrzymal od właści

cieli. Nie zabierał ich siłą, sami 

dali przy trzech lub czterech 

świadkach. Od "wywieszonych" 

na tablicy ,ma także pisemne 

oświadczenia. Pięciu z nich to 

mieszkańcy Zam,browa i okolicy, 

dwóch prZ)jechalo ' na gościlme 

występy. Z Łodzi i z Radomia. 

" Import" z Radomia był poszu

kiwany w całej Polsce listem 

gończym. Wpadł w zasadzkę Ka-

\ czyl'iskiego. 

'Właściciel "Edenu" przeko

nuj e , że polskie prawo nie zwal

cza złodziejstwa. W latach sie

demdziesiątych, gdy robotnik , 

ukradł z budowy puszkę farby, 

szedł ' siedzieć do więzienia na 

dwa miesiące. Dziś sądy nie zaj

mują się kradzieżami do stu zło

tych. To tak, jakby mniejsza kra, 

dzież została przez prawo zaak

ceptowana. A w sklepach kra

dzieże nie są duże, czyli tacy zło

dzieje są absolutnie bezkarni. 

Sposób Kaczyńskiego na zło

dzieja potępiła Ewa Kulesza, ge

neralny inspektor ochrony da

nych osobowych. 

- Pani inspektor wprowa

dza w błąd społeczenstwo i dzia

ła na szkodę interesu społeczne

go.Rzekomo żY.iemy ~ państwie 

prawa, a prawo jest zagrożone i 

łamane. Trzeba piętnować zło

dziei. A jeśli coś robię niezgo-

' dnego z prawem, to po to są są

dy i policja -w}jaśnia raz je

szcze Eugeniusz Kaczyński. -

Dowodzi, że istnieje 

prawie publiczna ak

ceptacja I złodziejstwa. 

Nie mówi się, że ktoś ukradł, tyl-~ 

ko że wziął, pożyczył, towar 

"Nie wolno przychodzić do marketu", głosi dnza tabli
ca przed supermarketem "Eden" w Zambrowie. Do tabli
cy przytwierdzonejest ksero strony ze zdjędem z dowodu 
osobistego, legitymacji szkolnej, prawa jazdy, książeczki 
wojskowej siedmiu osób. Choć odbitki zdjęć są czarno
-białe i nazwiska zamalowane, z pewnością sąsiedzi pozna
ją na nich swoich sąsiadów. Tym bardziej że dla łatwiejszej 
identyr.kacji pozostawiony został albo fragment daty uro
dzenia, albo imię, albo inny szczegół. 

Przy każdym dokumencie dodatkowy opis: "Piwosz", 
"Przewodnik", "Wdział spodnie", "Gość monopolu", "Lu
bi czekoladki", "Super artysta", "Założył buty do taxi". To 
charakterystyka złodziei, którzy buszowali w supermarke
cie. 

zmienił właściciela. Nie używa 

się słowa "złodziej", tylko "czło

wiek potrzebujący", a są to prze

cież różne znaczenia. On nazy

wa ludzi i zjawiska po imieniu. 

Robi to absolutnie świadomie. 

Zapewnia, że nie chce mieć w 

sklepie złodziei, którzy będą 

okradać jego i jego klientów. 

D
' tej pory ani 

O.:a .~atkę dl~ zło-
dZieJa, ani za 

tablicę, a niektórzy wiszą na niej 

od dłuższego czasu, nikt nie po

dal go do sądu, prokuratury, na 

policję· 

W sklepie jest dwanaście ka- o 

mer, w tym dwie obrotowe. W 

gabinecie właściciela cztery mo: 

nitory. Widać wszystko, ' co dzie

je się na przestrzennej hali, w 

magazynie, n a placu przed skle

p em. Kamery rejestrują każdy 

ruch klienta, a także pracowni

ka. 

Nieuczciwy pracownik roz

staje się z pracą. Tak było z eks

pedientką, która przez kolejne 

dni kupowała dwa pączki. Sama 

je zjadła, a następnie paragon 

kolejno przekazywała czterem 

koleżankom, z których każda 

także zjadała dwa pączki. Taki 

sam los spotkał ,sprzedawczynię 

ze stoiska z cukierkami, która 

zjadała naj droższe specjały, a pa

pierki wsuwała w pojemniki z 
cukierkami. W pewnym momen

cie tych papierków było w}jątko

wo dużo. Kamera wyłowiła także 

sprytną kasjerkę, która na karte- ' 

czce stawiała sobie długopisem 

,niewinne kropki. Każda kropka 

o~naczała jedną złotówkę, której 

kasjerka nie wydała niektórym 

klientóm. Na koniec pracy tyle , 

ile , było na kartce kropek, tyle 

złotówek zabierała z kasy do 

swojej kieszeni. 

- Wystrzegam się absolwen

tów i młodych pracowników. Już ' 

w piątek lnyślą o dyskotece, w 

sobotę ż)ją dyskoteką, a w po

?iedzialek przychodzą niedopie

szczeni albo _ przepieszcz.eni i 

głowa un spada mi kasę. U mło

dyoh brak odpowiedzialności, 

nie pilnują pracy - ocenia Ka

czyński. 

Eugeniusz Kaczyński z han

dlem i prywatną inicjatywą zwią

zany jest od trzydziestu lat. Od 

lat też powtarza swoim dzieciom 11 
i pracownikom: \ "Nie , bierz cu-

dzego, bo stracisz pięciokrot-_ 

nie". Wyznaje, że sam przeko,nał 

się o tym w życiu trzy razy. Pier-

wszy raz stracił, gdy był uczniem 

szkoły średniej w Białymstoku. 

To była sobota. Kupił w sklepie 

mydełko. Dał ekspedientce dzie-

sięć złotych. Wydała mu resztę z -

dziesięciu i oddała tę samą dzie-

siątkę. Swoje bogactwo zauważył 

w internacie, ale nie poszeclf od-

dać pieniędzy. Następnego dnia 

szedł do kościoła Świętego Ro-

cha na nabożeństwo . Przed ko-

ściołem stał mężczyzna, który 

łańcuszkiem grał w kółko. Grają-

cy musial.położyć dwa złote. 

- Miałein dodatkowe pie

niądze. Zagrałem raz, drugi, 

tr~eci i wygrałem. Ochota rosła, 

aż ' przegrałem wszystko, łącznie 

z całym miesięcznym kieszonko

wym. Gdybym sprzedawczyni od 

razu oddał pieniądze, nawet 

bym nie spojrzał na tę grę. A tak 

straciłem wszystko, co miałem 

- przypomina. 

Drugie potwierdzenie zasady 

zdarzyło się w ' Warązawie. Ka

cZYliski pojechał po kwiaty. Ku

pił trzysta sztuk. W samochodzie 

zauważył, że kwiatów ma więcej, 

że sprzedawca się pomylil . Nie 

wrócił i nie oddał towaru, bo 

prZypomniał sobie, że miesiąc 

wcześniej kupił ,kwi!lty i zostawił 

je na dachu samochodu. Pomyś

lał, że w ten sposó~ zostały w 

przyrodzie wyrównane rachunki. 

Ale tak nie było. Za chwilę za

płacił mandat i stracił więcej, niż 

kosztowały nadliczbowe kwiaty. 

- Trzeci przypadek też był 

kosztowny. Aby móc kupić legal

ny towar, musiałem najpierw ku

pić lewy. W)jechałem kilometr 

, za stolicę i miałem stłuczkę. Ko

sztowało mnie to więcej niż wie

ziony towar. Teraz świadomie 

nie stąpnę nawet pół kroku w 

kierunku cudzego, bo jestem 

pewien, że stracę dziesięciokrot

nie - mówi KacZ}'liski. 

E
ugeniusz Kaczyński 

, konsekwentnie tępi zło~ 

dziejstwo. Jego sklep 

uchodzi,w mieście za najbardziej 

bezpieczny. Ale jeśli kogoś 

przed wyciągnięciem ręki po cu

dze nie odstraszy klatka i tablica 

z dowodami tożsamości, ma 

przygotowane dyby. Stoją p rzed 

":!ąrketem. Do tej pory nikt nie 

został w nie zakuty. Czekają ... 

MARIA TOCKA 
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Biedne dzieci bogatych 
W jednym z gimnazjów w Łomży, na skutek interwencji nauczycieli, 

policjanci przerwali pastwienie się trzech "z dobrych domów" nad kole
gami. 

Przemoc w szkole, szczególnie podstawowej i gimnazjum, to dzisiaj 
zj awisko powszechne. Od "p rzypadkowej" zaczepki po wymuszanie pie
niędzy i szantaż; od "lekkich" razów po'kopniaki, pięści i lejącą się krew. 

Zwykle zaczyna się od popisów siły i fałszywie pojętej odwagi przed 
rówieśnikami obojga płci . Jeżeli ktoś się ciebie boi, to znaczy, że jesteś 
"ktoś"; bo to właśnie wokół ciebie robi się zamieszanie. Jesteś w centrum 
uwagi dyrektora szkoły, pedagoga, całej dzieciarni i wreszcie policji. 

- To ostatnie ,,';obilituje" szczególnie. Zapanowała moda na bycie 
złym - mówi zajmujący się nieletnimi komisarz Adam Skibiński z Ko
mently Miej skiej Policji w Łomży. - Podział na rodziny patologiczne i 
"normalne" przestał istnieć. Dzisiaj mamy biedne dzieci bogatych rodzi
ców, które za wszelką cenę chcą na sieb'ie zwrócić uwagę . Typowa "popi
sówka" , jak w opisanym przypadku, z reguły stająca się wstępem d o roz
bójniczego wymuszenia, istnieje niemal w każdej szkole. 

Kot U prokuratora 
W kamienicy przy Starym Rynku w Łom*>, pewien kotek miotał ' się w 

zamkniętym pomieszczeniu kil.ka dni. Ze strachu i głodu rozpaczliwym 
~auczeniem wzywał pomocy. W akcję ratunkową zaangażowali się pro
kuratura, policja i straż pożarna. Kotek zostal uwolniony. Strażak, który 
pierwszy wyciągnął po niego ręce, zadrapania wlicza w ryzyko zawodowe. 

Mieszkaniec kamienicy Zygmunt Krzyżanowski, opiekun bezdomnych 
zwierząt, właśnie wychodził na podwórko z kolejną porcją karmy. Nagle 
usłyszał miauczenie; dochodziło ze spalonego lokalu, którego właoiciciel
ka wyprowadziła się do rodziny. Nie było wątpliwości: kotek zostal tu za
mknięty. Mężczyzna natychmiast skontaktował się z właścicielką mieszka
nia. Niestety, odmówiła jego otwarcia. Tak samo zareagował jej syn. W tej 
sytuacji bezradny opiekun bezdomnych zwierząt zwrócił się o pomoc do 
prokuratury. "Kotka też słyszy rozpacz swojego dziecka i kręci się przy 
mnie, jakby prosiła o ratunek", dodał w wielkich emocjach. 

- Jak się okazuje, prokuratura jest pożyteczna w różnych sytuacjach 
- mówi żartobliwie Tomasz Wilk, zastępca prokuratora rejonowego. -
Powiadomiłem policję, a policja straż pożarną. Interwencja odbyła się 
bez udziału właścicielki mieszkania. 

- Kotek uwięziony był na trzecim piętrze. Strażak wszedł po drabi
nie na balkon. Reszta przebiegła bez zakłóceń - mówi młodszy bryga
dier Krzysztof Szablak, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśni
czej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. - Kotek był bardzo przestra
szony i trochę pokaleczony, ponieważ po pożarze w mieszkaniu pozosta
ły liczne odłamki szkła. Ocalone zwierzę oddaliśmy jego opiekunowi. 

W jaki sposób kotek znalazł się w niewoli, w}jaśni prokuratorskie po
stępowanie, a sprawa, zakwaliflkowąna jako znęcanie się na stworzeniem, 
trafi do sądu jako przestępstwo z artykułu 35 Ustawy o ochronie zwie
rząt. 

§ , KOHTAIOY 

. Nie nadawali się na dyrektora Rejonowego 
dyrektorem Okręgu Poczty w Olsztynie. Drug 

łączn 

Sąd przywrócił Andrzeja 
Krzyszkowskiego do pracy na 
poprzednie śtanowisko dyrek
tora Rejonowego Urzędu Po
czty wLomży. Zć!Sądził zwrot 
kosztów i odszkodowanie: 
16 830,44 zł. 

Sąd przywrócił do p racy na 
poprzednie stanowisko dyrek
tora Rejonowego Urzędu Po
czty w Ostródzie. Zasądził ... 

Lu dzki pan 
Nigdy nie było tak, żeby nie dał 

człowiekowi wyboru. Lu dzkie pa
p isko. 

Dyrektor Rejonowego Urzędu 

Poczty w Suwałkach stawił się na 
pilne wezwanie do Olsztyna na
tychmiast: ,,Albo złoży pan rezyg
nację, albo pana zwolnię. Ma pan 
15 minut na przemyślenie propo
zycji", usłyszał. Dyrektor skorzy
stal z szansy. Przemyślał. Po 15 mi
nutach zrezygnował. 

Dyrektor Rejonowego Urzędu 
Poczty w Bi~stoku otrzymał 

więcej czasu na myślenie. Gdy pra
cowników nie traktuje się jak bez
myślne tryb)l . .mąchiny, nie trzeba 
czekać na efekty: dyrektor RUP w 
Bialymstoku doszedł do wniosku, 
że nie chce już być dyrektorem. 

Dobroć dyrektora Okręgu Po
czty w Olsztynie Andrzeja Rosło
nia czasem jedńak obracała się 
przeciwko niemu. 

Dyrektor Rejonowego Urzędu 
Poczty w Ostródzie wręcz odr~uci
ła podaną dłoń: nie zrezygnowała. 
Musiał ją zwolnić w trybie natych
miastowym. 

Jeszcze niewdzięczniej zacho
wał się dyrektor Rejonowego 
Urzędu Poczty w Łomży Andrzej 
Krzyszkowski, któremu dyrektor 
Rosłoń okazał w}jątkowe serce. Z 
sentymentu. Do wspólnych cza
sów: dyrektor Okręgu Andrzej 

- Rosłoń, ' nim zostal dyrektorem, 
pracował w RUP w Łom.ży i Krzy

'szkowski był jego zwierzchnikiem. 
Z lokalnego patriotyzmu: w końcu 
obaj są z Łomży. Dlatego wezwał 
Krzyszkowskiego do Olsztyna. Po
wiedział wprost: "Musi 'pan zrezyg
nować. Jest kandydat na dyrektora 
z zewnątrz". 

Nie naciskał: ma pan 20 minut, 
dzień, dwa tygodnie. Liczył, choć

by z racji wspólnoty korzeni, na . 
zrozumienie. I to był błąd. Musiał 
Krzyszkowskiego wezwać za dwa 
tygodnie do Szczytna i dobitniej 
powtórzyć propozycję. I kto by po
myślał! Nie stawiali się obcy: z Su
walk, . Białegostoku, kierownicy 
działów Dyrekcji Okręgowej w Ol
sztynie, nawet przewodniczący 

Wolnych Związków Zawodowych. 
Tymczasem swój, rodak z Łomży, 
Andrzej Krzyszkowski, powiedział: 
"Nie złożę rezygnacji!" 

Teraz k ... ja! 
Andrzej Ros!oń chciał być 

dziennikarzem. Pisywał nawet tu i 
tam. Redaktorzy nie poznali się je-

dnak na j ego talencie . I tak na po
czą~u lat 90. zostal specjalistą do 
spraw marketingu w Rej onowym < 

Urzędzie Poczty w Łomży_ "Wyna
lazł" go ówczesny dyrektor Włady-

. sław Mrówka. Przez parę lat ani 
n ie poszedł w dół, ani nie awanso
wał. W ciszy robił swoj e_ Ożywił 

się w 1997 roku , p o wielkiej wygra
nej AWS w wyborach. Z paro~J.a 
kolegami założył pocztową "Soli
darność" , której dotąd w Rejonie 
Urzędu Poczty, obejmującym ów
czesne województwo łomżyńskie, 
nie było . Z około l 000 pracowni
ków (dziś 600) do "S~' wstąpiło ~ 
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R 
60-70_ Jak na dzień dobry obiecu
jąco. Do tego stopnia, że przed 
wyborami do Rady Miejskiej w 
Łomży skrzyknęli się i utworzyli 
swój komitet wyborczy. Wśród 

kandydatów byli założyciele "S". 
Był i Andrzej Rosłoń. Ale że pier
wsze koty za płoty, dostali parę 
głosów_ 

Sytuacja zmieniła się jednak z 
dnia na dzień_ Po podziale powy
borczych łupów, ministerstwo łą

czności przypadło ZChN. Wojewo
dą łomżyńskim został przewodni
czący Oddziału "S" w Łomży Sła
womir Zgrzywa. W Urzędzie Woje
wódzkim zastal Romualda Koz
łowskiego, rzecznika prasowego 
dwóch poprzednich wojewodów, 
członka ZChN i aktywistę paru 
przykościelnych organizacji. Koz
łowski natychmiast awansował z 
rzecznika na dyrektora gabinetu. 
Ale "kołdra" skracała się z godzi

. ny na godzinę: l stycznia 1999 ro-
ku wchodziła w życie reforma ad
ministraCY,jna_ Województwo łom
żyńskie przestawało istnieć. Tym 
samym zaszczytne stanowiska w 
Urzędzie Wojewódzkim. Nikt nie 
wie, czy sam Kozłowski, czy kole
dzy wymyślili, że najlepszym dla 
niego lądowiskiem byłaby dyrek
cja Rejonowego Urzędu Poczty w 
Łomży. MI każdym razie zetchae
nowskie ministerstwo zaczęło na
ciskać dyrekcję Okręgu Poczty w 
Olsztynie, by stworzyła w Łomży 
wakat_ Dyrektor Okręgu Zbigniew 
Godlewski wezwał więc dyrektora 
RUP Władysława Mrówkę i zapro-



Urzędu Poczty w Łomży. Więc jeden został 
gi dyrektorem gabinetu politycznego ministra 
ności 

ponował: proszę zrezygnować, naj
lepiej ze względu na stan zdrowia. 

, Władysław Mrówka, dyrektor od I prawie 30 lat, przeżył wiele i zro
~ zumiał. Za tę rozwagę nie poszedł 

na zieloną trawkę , lecz został kie
rownikiem Urzędu Pocztowego 

, Łomża l i jest tam do dziś. 
! 
I 
~ Sprawa wydawała się prosta: 
I zacny działacz ZChN Romuald 
Kozłowski akurat przestał być dy
rektorem .w zlikwidowanym Urzę
dzie Wojewódz\dm w Łomży, sto
łek dyrektora Rejonowego Urzędu 
Poczty w Łomży był pusty. Wystar
czyło wygrać ogłoszony konkurs. 
Wśród kandydatów był Romuald 
Kozłowski, Andrzej Rosłoń i An
drzej Krzyszkowski. Krzyszkowski, 
dotąd zastępca dyrektora, złożył 

ofertę ostatniego dnia na prośbę 
pracowników. Znali go boWiem od 

• lat. Zaczynał w 1977 roku od asy
;' stenta, czyli "okienkowego", gdy 

! , ..... : --.... 1 
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trzeba było, zastępowal listonoszy. 
I Skończył administrację na Uniwer
! sytecie Warszawskim, podyplo
, mówkę dla menedżerów. Powoli 
awansował, a w 1992 roku został 
następcą dyrektora. Nic więc dzi
wnego, że konkurs na stanowisko' 
dyrektora, mimo innego obstalun-

, ku politycznego, wygrał. Główni 

I. rywale nie mieli nie tylko takiego 
doświadczenia w pracy na poczcie, 

, ale nie spełniali pewnych wymo
gów formalnych. W jednym przy

I padku -złożone dokumenty budzi
I' ły, oględnie mówiąc, wątpliwość 

co ~o wiarygodności. Po nieuda-
, Dych próbach odwrócenia sprawy 

dyrektorowania w Łomży lub 
: awansu od razu do Olsztyna, Ro
I muald Kozłowski został ... dyrekto

rem gabinetu politycznego mini
, stra łączności, którym był promi

nentny działacz ZChN Szyszko. 

Drugi przegrany w konkursie 
na dyrektora Rejonowego Urzędu 
Poczty w Łomży Andrzej Rosłoń 
na wiosnę 2000 r. został... zastęp-

cą dyrektora Okręgu 'Poczty w Ol
sztynie, która ' ma pod sobą wszy
stkie urzędy rejonowe w wojewó
dztwie warmińsko-mazurskim i 

, podlaskim. Niebawem, w sierpniu 
2000 r., był już p.o. dyrektora 

~ Okręgu. 

I Za "partyjne" zaufanie potrafIł 
się wykazać. 

1 Na miejsce opornej na sugestię 
- ' rezygnacji dyrektorki Rejonowego 
Urzędu Poczty w Ostródzie poszła 
pracownica poczty w Olsztynie, 
członek Zarządu pocztowej "S". 

Dyrektorem RUP w Białymsto
ku został kierownik działu infor
macji, działacz "S". 

Dyrektorem RUP w Suw~kach 
została szeregowa pracownica 
księgowości, działa!:zka "S". 

Dyrektorem RUP w Łomży, po 
zwolnieniu Andrzeja Krzyszkow
skiego, została szeregowa praco
wnica Okręgowego Urzędu Poczty 
w Graj ewie , działaczka "S". Gdy 
Andrzej Krzyszkowski odwołał się 
do sądu o przywrócenie do pracy 
na poprzednie stanowisko, w dniu 
pierwszej rozprawy, 10 lipca 2001 
roku, zastępcą dyrektora Rejono
wego Urzędu Poczty w Łomży 
(choć od dwóch lat zastępcy nie 
było) została kuzynka dyrektora 
Okręgu Andrzeja Rosłonia. Na 
poczcie pracowała kilka miesięcy, 
zatrudniona na niepełny etat i na 
czas określony. W przypadku tego 
awansu rolę odegrały nie tylko 
więzy rodzinne. Kuzynka jest bo
wiem córką znanego w Łomży 
działacza SLD. Latem 2001 roku 
wiadomo już było, kto wygra wy
bory. 

Kieszeń 

Wyrzucona dyre~torka RUP w 
Ostródzie wygrała przywrócenie ' 
do pracy i na stanowisko we wszy
stkich instancjach. Dyrektor Ros
łoń skierował sprawę do kasacji. 

Andrzej Krzyszkowski, wyro
kiem sądu, został przywrócony do 
pracy i na stanowisko. Sąd, w uza
sadnieniu, nie zostawił suchej nit
ki na argumentach dyrektora Ros
łonia. Dyrektor nie powinien byĆ 
zresztą zdziwiony: ponad miesiąc 
przed pierwszą rozprawą, 7 czer
wca 2001 r. Maciej Wardak, dyrek
tor Biura Organizagjno-Prawne
go Centralnego Zarządu Poczty 
Polskiej, wyraził się jasno: "stwier
dzam, że ww. rozwiązanie umowy 
o pracę w trybie art. 52 k.p. z dnia 
30 mąja br., zarówno uchybia 
przepisom formalnym jak i nie 
znalazłem w dokumentach faktów 
uzasadniających podstawy meryto
ryczne przywołane w rozwiązaniu 
o pracę". 

Skoro własny organ nadzoru 
prawnego wydaje taką opinię, jas
ne jest, że ,.decyzja o zwolnieniu 
nie ostanie się w żadnym sądzie . 

Dyrektor Andrzej Rosłoń, nie ba
cząc na skutki dla Poczty, także fi
nansowe, nową dyrektorkę RUP w 
Łomży od razu zatrudnił na czas 
nieokreślony. W dniu pierwszej 
rozprawy w sądzie taką samą umo
wę otrzymała zastępczyni kuzynka. 

xxx 
W grudniu Andrzej Rosłoń zo

stał odwołany z p.o. dyrektora i za
. wieszony w czynnościach zastępcy 
dyrektora Okręgu Poczty w Ol
sztynie. Natychmiast sięrozchoro
wał. 

Ostatnio choruje także zastęp
czyni dyrektora RUP w Łomży. 

Zapłacimy? 

WŁADYSŁAW TOCKI 

Podatnik w komputerze 

Z udziałem wiceministra tmansów Wiesława Ciesielskiego i wojewody 

podlaskiego Marka Strzalińskiego w Wysokiem Mazowieckiem przy 

ul. Ludowej otwarta została nowa okazała siedziba Urzędu Skarbowego. 

Urząd spełnia wymogi Unii Europejskiej. Informacje o ponad 15 ty

siącach podatników znajdują się w komputerowej bazie danych, a intere~' 

sanci nie błądzą w poszukiwaniu urzędników, b~wiem wszyscy pracują w 

obszernej sali. Poruszanie się po Urzędzie ułatwia także znąjdujące . się 

tuż przy wejściu stanowisko informacji'. 

Już w dniu otwarcia nowej siedziby "skarbówki" w Wysokiem Mazo

wieckiem odbyło się tu 'pierwsze szkolenie pracowników urzędów kon

troli skarbowej, izby skarbowej i placówek celnych Podlaskiego. Temat: 

współpraca w rozliczaniu podatników prowadzących działalność gospo

darczą· 

Na z.djęciu: nowa siedziba Urzędu Skarbowego w Wyśokiem Mazo- . 

wieckiem. 

PRZYRODNICZA REWELACJA 

Jedyny w studni! 
Zimujący w studni nocek łydkowłosy okazał się jedynym jak dotąd 

przypadkiem w kraju wybrania takiej kryjówki przez ten gatunek nietope

rza. To prawdziwa przyrodnicza rewelacja! "Oko w oko", na posesji w 

Żelec~ch (gm. Piątnica), spotkał się z nim Marek Kowalski z Ogólno

polskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy, który tej zimy po raz drugi 

w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi przeprowadzał ich 

doroczne liczenie. Warto przypomnieć, że nocek łydkowłosy, wcale nie 

rzadkość nad Narwią, znajduje się w PolslUej Czerwonej Księdze Zwie

rząt gatunków ginącyc~ i zagrożonych. 

Podczas ostatniego liczenia nietoperzy były też inne, niestety przykre, 

niespodzianki: w studniach w Żelechach i Truszkach, między kręgami, 
Marek Kowalski znalazł martwe 2 nocki rude i l nocka Nattereraj nie 

przeżyły styczniowego mrozu. 

W porównaniu z początkiem zimy, przybyło nietoperzy w lodowni da

wnego browaru Lutosławskich w Drozdowie. To drugie, po tWierdzy 

Osowiec, ~ajliczniejsze w Polsce północno-wschodniej miejsce zimowej 

kryjówki tych ssaków. 

Forty w Piątnicy też okazały się niespodzianką: po 2 sezonach nie

obecności pojawił się tu mroczek późny. 

Po raz pierwszy Marek Kowalski z pracownikami Muzeum Przyrody 

w Drozdowie i Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, w 

~ietoperZowej sprawie, pojechał do Podgórza (gm. Łomża), leżącego w 

otulinie Parku. Pewna gospodyni, otwierając badaczom swą piwnicę, 

stwierdziła z przekonaniem, że na pewno nie znajdą tu ani jednego nieto

perza. Było ich aż 19! Gospodyni bardzo się zdziwiła i ucieszyła zarazem, 

doliczając batmanową niespodziankę do żywego inwentarza. 
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WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TEATRÓW WIEJSKICH I OBRZĘDOWYCH 

Ludowo i obrzędowo 
"Przemijają ludy, kraje. 
Czas ich bytu ściera ślady 
Narodowe nas zwyczaje 
Jedne chronią od zagłady ... " 
Te słowa Stanisława Bratkow-

skiego były mottem Wojewó
dzkiego Przeglądu Teatrów 
Wiejskich i Obrzędowych. 

- Piękne ludowe stroje widzę 
zwykłe w czasie koś,cielnych pro
cesji. W trakcie Przeglądu zau
ważyłem, jak bogatą kuźnią po
mysłów są teatry obrzędowe. 

Tradycja ' jest naszym kulturo
wym bogactwem - powiedz~ał 

ks. bp Stani~ław Stefanek, który 
patronował Przeglądowi i ucze
stniczył w spektaklach prezento
wanych przez teatry ludowe. 

W Przeglądzie udział wzięło 

dwadzieścia pięć zespołów z ca
łego województwa, ponad pół ty
siąca wykonawców. 

W kategorii teatrów wiernych 
tradycji jury pod przewodni
ctwem Zygmunta Ciesielskiego z 
Wojewódzkiego Ośrodka Ani
macji Kultury w Białymstoku 

pierwsze miejsce przyznało gru
pom: "Królówka" ze Zbójnej i 
"Kołowrotki" z Knyszyna. Dru
gie miejsce zdobył "Król He
-rod" ze Szczuczyna, ,a trzecie 
"Herody" z Czyżewa. 

W kategorii teatru wykorzystu
jącego elementy tradycji pier
wsze miejsce zajęły zespoły: 

,;Rajby" ze Żbójnej , ,,Antrakt" z 
Bielskiego Domu Kultury i Teatr 
Form Różnych z Zambrowa 
(spektakl "Herody"). Drugie ' 
-miejsca: "Szczęściary" z Białe
gostoku i Teatr Form Różnych z 
Zambrowa (spektakl "Szopka"),
a trzecie miejsca: ,Jasełka" ze 
Szczuczyna i "Łomżyniacy" z 
Łomży. ' 
, W kategorii zespołów dziecię
cych pierwsze miejsca jury przy
znało zespołom: "Z gwiazdą" z 
Nowogrodu, "Gwiazda" ze Zbój
nej, "Herody" ze Zbójnej i "Z 
gwiazdą" z Turośli. Drugie miej
sce zdobył zespół "Zilijo" ze 
Szkoły Podstawowej w Lemanie, 

a trzecie ,Jasełka" z Dzieżbi. 
Wojewódzki Przegląd Teatrów 

Wiejskich i Obrzędowych po ro
cznej przerwie zorganizował Re
giorialny Ośrodek Kultury. Eli
minacje wojewódzkie poprze
dziły przeglądy powiatowe. 

- Wszyscy uczestnicy pod
kreślają, że taka konfrontacja 
jest bardzo potrzebna. Zespoły 
porównują się, podpatrują i wza
jenmie uczą. Obrzędy zanikają, 
a możliwość prezentacji inspiru
je do dalszych poszukiwań i 
przyciąga młodych wykonawców 
- powiedział Jarosław Chole
wicki, dyrektor ROK 

Poza konkursem z wiełką kła
, są wystąpiły Zespół Pieśni i Tań
ca "Łomża" Kazimierza Paw
czyńskiego i Kwartet wokalny 
"Mezzoforte", Marka Rzemka, a 
Teatr Form Różnych z Zambro
wa wystawił spektakl "Dziel,ni
ca". 

Na zdjęciu: scena w wykona
niu zespołu ze Szczuc'zyna. 

- Księga Polskiego Sybiru 

"Księga Sybiraków. Pamięć zmarłym --Ż}ją

cym pojednanie" to publikacja Wydawnictwa 
"Komandor" w Warszawie, obrazująca historię i 
reaktywowanie Związku Sybiraków. Jej promo
cja, z udziałem przedstawicieli oddziałów Związ
ku z całego kraju, odbyła się na Zamku Królew
skim. 

Związek Sybiraków utworzony w 1928 roku, 
wznowił działalność 60 lat później z inicjatywy 
białostoczanki Ireny Głowackiej, dzisiaj mie
szkanki stolicy. Obszerna, bogato ilustrowana . 
publikaga (800 stron, 4,75 kg) zawiera dzieje 
zsyłek Polaków na Sybir, dokonań Związku oraz 
fotografie "dzieł pamięci": pomniki, tablice, 
sztandary, krzyże, ołtarze, obeliski. 

Każdy oddział Związku w kraju ma w "Księ
dze" swoje miejsce. Na zamieszczonych zdję
ciach "dzieł pamięci" w województWie znajdują 
się, między innymi, Grób Nieznanego Sybiraka 
w Białymst,oku (jedyny na świecie), marmurowa 

tablica epitafijna w Kościele pod wezwaniem 
Świętej Trójcy w Tykocinie, granitowa tablica na 
cmentarzu wojskowym w Bielsku Podlaskim" 
dziesięciometrowy krzyż dębowy w Rudce, pom
nik ku czci ofiar represji stalinowskich przy Ko
ściele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w 
Łomży, pomnik pamięci Sybiraków na cmenta
rzu komunalnym w Zambrowie, ponmik Matkom 
Sybiraczkom . przy Kościele pod wezwaniem 

'Świętego Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazo
wieckiem, ołtarz Pamięci Ofiar Sybiru w Koście
le pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Augusto
wie, granitowa tablica w Kościele pod wezwa
niem Świętej Trójcy w Ciechanowcu, Sztandar 
Koła Związku Sybiraków w Czyżewie. .~ 

"Księga" zawiera także słowa Marsza Sybira
ków, który<ch autorem jest. znany aktor warszaw
ski Marian Jonkajtys, rodowity augustowianin. 

Publikację można kupić w Oddziałach Związ
ku Sybiraków w Augustowie, Białymstoku i Łom., 

ży. 

tfj KOHTAJaY 

Medale natury 
Po raz dzi es i ąty Kapitula Me

dalu' Wiktora Godlew,kiego wy
różn ił a zaslużo nych "w działa l

ności na rzecz przyrody". Lau
reatami jubileuszowej edycj i zo
stali : 

• Grzegorz Godlewski , nadleś

niczy Nadleśnictwa Rudka, za 
popularyzację zrównoważonej 
gospodarki leśn ~j i jej wprowa
dzani e; 

• dr Adam Wolk La populary
zacj ę przyrody oraz studia nad 

_ historią nauk przyrodn ic:ych ; 
• Wiktor Wołkow z Supraśl a za 

fotografię przyrodn iczą ; 

• ' Mazowieckie Towarzystwo 
O chrony Fauny za ochronę 

zwierząt w regionie mazowiecko
-podlaskim . 
Wręczenie Medalu laureatom 

odbędz ie się 21 marca 2002 ro
ku w Gminnym Ośrodku Ku ltu
ry i Spor:tu w Bogutach Pian
kach , rodzinnej miejscowości 

patrona konkursu . 
Przypomnijmy, że pomysło

dawcą takiej formy uhonorowa
nia troszczących s i ę o naturę i 
popularyzującyc h p iękno oj czy
stej przyrody, a tym samym od
krycia na nowo postac i wie lkiego 
XIX-wiecznego przyrodnika i 
powstar\ ca-zesłat'ica . na Syberię, 

j est Roman ŚWierżewsk i , dyrek
to r GOKiS w Bogutach Piankach 

GEOMETRIA 
ŚWIATA 

Inspiracją niezmiennie pozo
staje dla artysty ten sam świat, 
którego dośWiadcza kaidy. 

Niezmienny pozostaje j ego 
własny język twórcZy oraz odnie
sienia do krajobrazu. 

- Rezygnując z elementów 
kojarzących się ' ze światem 

przedmiotów, Adam Styka za
pełnia powierzchnię płócien dy
namicznym i strukturami złożo
,nymi z kół, trójkątów, prostoką

tów i linii - mówi l\arolina 
Skłodowska, kierownik Galerii 
Szt~ Współczesnej Muzeum 
Północno-Mazowieckiego w 
Łomży. - W ich abstral,c)jnym 
kształcie zawarty ' jest syntety
czny zapis różnych zjawisk i sy
tuacji oraz f'tlozoficznych reflek
sji artysty. Te wyraziste konfigu
racje g,eometrycznych form, 
przesycone wyszukanymi barwa
mi i refleksami światła, niosą w 
sobie nie tyłko bogactwo plasty
cznej wymowy, ale odkrywają 

nowe pokłady rzeczywistości . 

Wystawę malarstwa prof. Ada
ma Styki, prorektora Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, 
uczestnika niemal 200 wystaw in

dywidualnych i zbiorowych w 
kraju i za granicą, można zwie
dzać, do 13 lutego 2002 roku. 



-Profesor nazwał 
Małgorzatę 

prawnuciką Chagalla 

Małgorzata Chagall 

Grand Pńx konkursu GrafIka 
Warszawska, organizowanego przez 
Mazowieckie Centrum Kultury i 
Sztuki, zdobyła po raz drugi Małgo
rzata Dmitruk, młoda artystka z 
Bielska Podlaskiego, absolwentka 
Liceinn Ogólnokształcącego im. 

, Bronisława Taraszkiewicza z biało
ruskim językiem nauczania w ro
dzinnym mieście i absolwentka Wy
działu GrafIki Akademii Sztuk Pięk
nych w Warszawie. Jej litografię 

"Przeszłość" jury uznało za' najlep
szą spośród 247 nadesłanych prac. 

- To dla mnie wielka radość, 
tym bardziej że to moja druga na
groda w tym konkursie - powie
działa nam artystka. - Mogłam po
równać się ze starszymi. kolegam!,. 
nawet z tytulami profesorów. Ale 
wszelka twórczość to nie wyścig. 

Najważniejsze jest jedno: że mogę 
robić tó, co robię. ' 

Uprawia litografię i malarstwo, 
wykonuje tkaniny oraz ilustracje do 
gazet. Zawsze z jednakową pasją. 

W twórczości Małgorzaty Dmi
truk szczególne. miejsce zajmuje ży
cie codzienne mieszkańców jej ro
dzinnych stron; życie z pogranicza 
kultur. Wesele i pogrzeb, zabawa, 
odpust. Niezwykła wrażliwość i ra
dość tworzenia to charakterystyczne 
cechy jej prac. Prof. Rafał Strent z 
Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-. 
wie nazwał Małgorzatę prawnuczką 
Chagalla. . 

Jej twórczośc wkrótce będą 

mogli poznać łomżanie: 20 lutego 
(godz. 18.00) Galeńa Sztuki Współ

czesnej Muz~um Pólnocno-Mazo
wieckiego zaprasza na otwarcie wy
stawy litografii artystki. 

ZLOTA" 1 O" 

Złota Dziesiątka Plebiscytu "Ga
zety Współczesnej" na Najpopular
niejszego Sportowca 2001 r. 

l. !}rystyna Zabawka (Podlasie 
Białystok); , lekka atletyka; 2. Grze- ' 
gorz Kiełsa (Hetman ' Białystok), 
bo~s; 3. Marek Twardowski, Adam 
Wysocki (Sparta Augustów), kaja-

. karstwo; 4. Katarzyna Zalewska 
(Wissa Szczuczyn), zapasy; 5. Jacek 
NiedźWied 7ki (SKB Litpol-Malow 
Suwałki), badminton; 6. Zofia Mała
chowska (Podlasie Białystok), lekka 
atletyka; 7. Aleksy Kuziemski (Het: 

' man Białystok), boks; 8. Andrzej 
Nowosada (Hetman Białystok), 

boks; 9. Mariusz Dziembowski (Het
man Białystok), boks; 10. Krystian 
. Zdrojkowski (Juvenia Białystok), . 

short track. 

. Sklep w Muzeum 
Sierpy; kosy, pługi i lemiesze do pługów, moty

ki, gracki, szpadle. Najróżniejsze narzędzia rolni
cze i ogrodnicze w ilości hurtowej oraz inne nie
zbędne w zagrodzie przedmioty. Wszystko !la 
swoim miejscu. l.ad i porządek. Jest lada, kasa . \ . \ 

na korbkę l katalog całej oferty. Oto sklep z na-
rzędziami. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby 
nie fakt, że sklep znajduje się w jednej z sal wy
stawowych Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa 
Kluk~ w Ciechanowcu, a około 200 narzędzi pa
Inięta cz~ sprzed drugiej wojny światowej. Przy
jechały ze stolicy. 

Kiedy niedawno Gmina Wyznaniową Żydow~ 
ska w:Warszawie odzyskała jedną z kamienic, zlo-

'kalizowanych na t«;renie okupacY.inego getta, 
okazało się, że w starym domu Inieścił się sklep z 
narzędziami rolniczymi i ogrodniczymi. Żydow
ski Instytut Historyczny podarował eksponaty 
Muzewri w Ciechanowcu. 

- - By podkreślić atmosferę da~ego sklepu; 
obok każdego. towaru uInieściliśmy ówczesne ce
ny - mówi pracownik Muzeum Antoni Mosie
wicz. - Szpadel kosztuje ponad 2 złote, czyli ty
le, ile żniwna dniówka. Cena pługa (41 złotych) 

to połowa wartości krowy_ Zapraszamy na zaku
py! 

Ekspozycję "W dawnym sklepie z narzędzia
mi" można zwiedzać do 31 marca 2002 roku.' 

Wiatr 
bez 

skrzydeł 

Zemsta w Teatrze 
"Z afisza zdejmuje kasowe przedstawienia, jak 

«Monilność pani Dulskie}>, «Awantura w Chiog
gi»i «Elektra>', która po preInierze ma być grana 
zaledwie siedem razy. Chce natoIniast realizować 
«Makbeta» w reżyserii Jerzego Zelnika, kosztują
cego olbrzymie pieniądze. A Teatr ma kłopoty fi
nansowe", zarzucają pracownicy nowemu dyrek
torowi Białostockiego Teatru Dramatycznego im. 
Aleksandra W~gierki ds. artystycznych Piotrowi 
Kowalewskiemu. Z innych informacji dowiedzie
liśmy się, że dyrektor bawi się ·w cenzora, usuwa- : 
jąc z tekstów sztuk wyrazy, które uważa za brzyd- ~ 
kie. 

Tuż P? objęciu, czasowo, obowiązków dyrek
tora Teatr,u ~iotr Kowalewski zapowiedział zwol- ' 
nienie dwóch aktorek. "To zemsta za to, że ZASP 
w Warszawie wystawił Kowalewskiemu negatywną 
opinię", mówi jedna z nich, przewodnicząca 

Związku Artystów Scen Polskich w Teatrze. 
Piotr Kowalewski nie Iniał wcześniej żadnego 

doświadczenia w pracy z teatrami. Szefowi ZASP, 
znanemu aktorowi KaziInierzowi Kaczorowi, za
rzuca, że podważając jego kompetencje, nie 
.chciał wysłuchać pozytywnych opinii Jerzego zel-/ 
nika, z którym współpracuje od kilkl,l tygodni. 
Z~lnik tymczasem jest nie tylko reżyserem "Mak
beta" , którego KQwalewshl chce wystawiać w Bia
łynistoku, ale też odtwórcą głównej roli i auto- ' 
rem adaptacji tekstu. Za udział w jednym przed
stawieniu będzie otrzymywał około 1000 złotych. 

DO KINA "MILLENIUM" 
.Z "KONTAKTAMI" 

8 lutego (piątek) - • Atlanty
da: zaginiony ląd, godz. 16.00 • 
Gulczas, a jak , myślisz, godz. 
18.00, 22.00 • Wyścig, godz. 
20.00. 

9 lutego (sobota) - • Atlan
tyda: zaginiony ląd, godz. 12.30, 
14.20 • Gulczas, a jak myślisz, 
godz. 16.00, - 20.00 • Wyścig, 
godz. 18.00,22.00. 

10 lutego (niedzie.la) - • At
lantyda: zaginiony ląd, godz. 
12.30, 14.20 • Wyścig, godz. 
16.00,20.00 • Gulczas, ajak myś
lisz, godz. 18.00. 

11-13 lutego (poniedzia-

"Piętrząc się nad ugorów 
chęmą mu równiną, 

Wiatrak, na wszystkie )Vokół 
osłonięty światy, 

Poskrzypując drewnianą 

wiecie sokólskim kilka charak2 

terysty<:znych na kamiennym 
fundamencie w kształcie stoż

ka, zwanych "sokólskimi". 

łek-środa) - • Atlantyda: zagi
niony ląd , godz. 16.00 • Wyścig, 
godz. 18.00 • Gulczas, ajak myś
lisz, godz. 20.00. 

i4 lutego (czwartek) - • Wy
ścig, godz. 15.30 • Gulczas, ajak 
myślisz, godz. 17.30. Maraton 
walentynkowy, godz. 19.30: • Po
wiedz tak • Gra o miłość • 
Dziennik BridgetJones. 

. w tańcu krynoliną ... ", 
pisał Bolesław LeśInian. 

Gdzieś na odludziu, na pu
stych wzgórzach, stoją jeszcze 
saInotnie wiatraki. Tyle że naj
częściej bez "krynoliny", czyli 
skrzydeł. Już nie mielą. 

Jeszcze w 1979 r. na Biało
stocczyźnie doliczono się ich 
116, w tym 69 - "koźlaków", 

31 - "holendrów" i 16 - rol
kowych ("pal traków") . W po-

Większość bezpowrotnie 
odeszła, niszczone przez czas 
rozpadły się. Inne rozebrali 
właściciele. 

Na zdjęciu: "koźlak" ro-. 
zebrany we wrześniu 1997 roku 
w Krywiatyczach przez właści

ciela Piotra Rolę: "Dziatwa i 
młodzież odrywała deski, ni
szczyła dach, a po każdej zaba
wie w środku walały się ... pre
zerwatywy", mówi. 

ZIMA W KLATCE WOLKOWA 

~ Kupiłem nowe narty, buty i wiązania i, jak się okazało, tylko 
po to., żeby tej zimy założyć je tylko raz! - mówi Wiktor Wołko~ z 

I 
Supraśla, znany mistrz fotografii przyrodniczej. - Na Białym Grą-
dzie koło Mścich w gminie Radziłów "upolowałem" na lodzie wy
drę, która właśnie polowała na rybę. Udało Ini się także uchwycić 
piękny zimowy las w piękny mroźny dzień. Były to jednak dosło
wnie chwiJe. Nie ma zimowego zdjęcia bez śniegu i słońca. Ale kto 
wie, to przecież dopiero początek lutego. 

• Gulczas, a jak myślisz, prod. 
. polska, reż. Jerzy Gruza. W ro

lach głównych: Janusz Rewiński, 
Rudi Schubert, Radosław Pazu
ra, Piotr Gulczyński, Karolina 
'pachniewicz. Czas projekcji: 100 
minut. Lato nad polskim jezio
rem. Jedni odpoczywają, drudzy 
pracują, kręcąc film; jedni kan
tują, drudzy mordują, a jeszcze 
inni śledzą jednych i drugich. 
Do tego są też zakochani i·zroz
paczony ojciec szukający córki, 
~tóra uciekła nie z tym narze
czonym ... 

Drodzy Czytelnicy! Trójka . 
spośród Was, która w czwartek . 
pierwsza zgłosi się do kina "Mil
lenium" z tym numerem "Kon
taktów", otrzyma bezpłatne bile
ty na wybrany przez siebie film. 
Bliższe informacje o repertua
rze: tel. 216-75-19. 
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CUDZE CHWALICIE, 
SWEGO NIE ZNACIE ... 

Wielu Łomżynirtków wyjeżdża 
do pięknych krrtjów, na przy
kłrtd Grecj i, podziwiając Pelo
ponez, Kanrtł Koryncki, Meteo
ry, bizantyjskie klasztory zbudo
wane na szczytach gór, czy d o 
'Wenecji, Florencji, Padwy, Bo
lonii, Rzymu i vVatykanu, Nie 
zawsze pamiętając o swojej "ma
lej ojczyźnie", A region łomży!'i

ski uważany jest za jeden z , naj
piękniejszych , w' Europie ze 
względu nrt unikalną przyrodę 
oraz malównicze kr;~jobr;1Zy d o
liny Narwi, Biebrzy i Pisy. 'Wrt l'tO 
odwiedzić Muzeum Przyrody w 
Drozdowie, w pałacyku ro'dziny 
Lutosławskich, i Muzeum Kur
piowskie w Nowogrodzie lub 
największy w Polsce BiebrZaI'iski 
Park Nrtrodowy. Aby przyc iąg
nąć turystów z Polski i zagrani
cy, należy jednak nasz region 
promować, 'vV tym celu zrtwiąza
la się w Łomży grupa inicjaty
wna tworząca Lokalną Organ i
zację Turystyczną "Nrtrew -
- Biebrza - Pisa" jako stowarzy
szenie. ( .. . ) 

Na uwagę zasługuje inicjatywa 
naszego sympatyka Jana K,szlJ
by, który przy mojej skromnej 
pomocy uruchomił dyliżrtns 

konny, kurs~j ący na trasach 
Łomża - Nowogród - Łomża i 
Łomża - Drozclowo - Łomża, 

Serdecznie , zapraszamy ' do 
współpracy ze Stowarzyszeniem, 
tel./fax ~16-26-50. 

Andrzej Skarżyński 

Przewodniczący LOT 
BP "Skatnr" 

Z PRAWA NA lEWO 

TAK DO UNII NIE! 
Sal1lO!~ząd rolniczy wojewó

dztwa podlaskiego: reprezentll
jąc ustawow? inreresy rolników, 
wyraża zdecydowany sprzeciw 
wobec stanowiska n egocjacyjne: 
go Komisji Europ~jski ej, przed
stawionego przez Komisarza 
Guntera Verheugcna', odnośnie 

. objęcia dopłatami bezpośredni
mi polskich rolników po przyję
ciu do Unii Europejskiej. Za
proponowan y przez Komisję 

Europ~jską 25 proc. ' w pier-

m KONTAIOY . 

wszym roku członkostwa '2004 w 
stosunku do pełnych dopłat 
obowiązujących kraje ;, 15'.' oraz 
10 lat dochodzenia do pełnych 
dopłat j est przejawem dyskrymi
nacji naszych rolników, Godzi 
ponadto w fundamentalną do
tychczas zasadę wspólnotowego 
rynku równorzędności. Nasza 
zgoda na przedstawióne warun
ki byłaby ekonomicznym kro
kiem samozagłady, Nic istn iej~ 

jednolity model organizmu go
-spodarczego> w którym partne-
rzy mogą równorzędnie konku
rować oraz rozwijać się przy 
wsparciu produkcji na pozio~ 

mie 25 proc. i '100 proc. Nie 
można w la k istotnych kwe
stiach zaslani <lć s i ę koszta mi i 
problemami w ramach budże tu 
wspólnej polityki rolnej z jednej , 

• strony i oczekiwać peluego ot
warcia gospodarczego drugiej 

, 
strony, oferując m_echanizm 
dopłat nie gwarantujący par
tnerskiej konkurencji. 

Ponadto przedstawione przez 
Komisję Europejską wielkości 

krajowych limitów produkqj
nych j ak 8875 mln ton mleka 
rocznie , szczególnie w warun
kach województwa podlaskiego 
jako potentata w produkcji 
mleczarskiej, oznacza łoby elimi
nację 1/ 3 gospodarstw i btoka
dę dalszego rozwoju i restruktu
ryzacji tego kierunku prodnk-. , 
cji. 

Domagamy się od negocjują
cych przedstawicieli rz'ldu pol
skiego respektowania dotych
czasowego stanowiska negocja
cyjnego Rzeczpospolitej Pol
skiej w kwestii rnleczarstwa: 
przyznanej rocznego limitu w 
wysokości II 845 mln ton w 

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

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

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

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

Polskiego 49, tel. 272 3344; Kolno - Wojska Polskiego 46, 

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

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

tel. 71648 69; Ostrołęka - Żeromskiego PKp, tel. 76Q 5225, 

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

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

Rudka - 3 Maja 28, tel. 73 94 332; Wysokie Ma~. -
I • 

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

tel. 271 69 07 . 

* do każdej zakupionej pi larl<i STIHL 023 i STIHL 025 w okresie od 01 .02 do 29.03.2002 

2004 roku i 13 740 mln ton w 
2008 roku. 
Jednocześnie oświadczamy, iż 

W wypadku przyjęcia przez rząd , 
polski propozy<;ji Komisji Euro
pejskiejodnośn ie limitów pro
dukcyjnych i dopłat bezpośre
dnich na innych warunkach niż 
równorzędne, naszym obowiąz
kiem będzie odrzucenie w przy
szłorocznym referendum wa
runków stowarzyszeniowych z 
Un i<! Europejską. 

Krzysztof TołwiIiski 
Prezes 

Podlaskicj [zby Rolniczej 
(W rubryce z "Prawa na lewo" 

bezpłatnie zamieszczamy mate
r ialy partii politycznych, org,mi
zacji związkowych i społe

cZ!lych. J edyny warunek: tekst 
nie może / przekraczać półtorej 
strony znormalizowanego ma
szynopisu) . 

BEZROBOCIE W GÓRĘ , 
CYTRYNY W DÓŁ 

• W Podlaskiem systemat)'
cznie rośnie bezrobocie. Na ko
niec 2001 roku w powiatowych 
urzędach pracy zarejestrowa
nych bylo 86471 osób, w tym 
43732 kobiety. Czekało na nich 

. 61 miejsc pracy. 
• W prywatnych firmach prze

cięt:na płaca brutto w grudniu 
2001 roku wynosiła 1751,36 zł i 
była niższa niż w publicznych .0 ' -

691 ,15 zł, tj. o 28,3 proc. 
, • W grudniu 2001 roku odda

no do użytku 743 mieszkania, 
czyli o 17,4 proc. mniej niż 

przed rokiem. 
• W porównaniu z listopadem 

w grudniu 2001 roku o 2-3 
proc. wzrosła cena buraków, 
marchwi, jaj kurzych, a spadła 
cena cytryn. 

• Grudniowe ceny z targowisk 
w województwie: kwintal ziarna 
psz~nicy - 50,59 zł, żyta -
37,05 zł, jęczmienia - 43,91 zł,. 

ziemniaków - 33,24 zł, krowa 
. dojna - 1640,24 zł, jałówka ro

czna - 976,26- zł, prosię na 
chów - 128,17 zł , kilogram 
żywca rzeźnego wołowego -
2,11 zł, wieprzowego - 4,55 zł. 

• Rolnicy Podlaskiego hodują 
358 896 krów, 20 966 owiec, 925 
862 świnie. 

• W grudniu 200 l roku prze
' tworzono w województwie 271 
233 hektolitry mleka, wyprodu
kowano 2118 ton masła, 2998 
to~ pieczywa, 12 743 hektolitry 
wódki czystej 100-proc., 61 736 
hektolitrów piwa. 

'. W 2001 roku jednostki poli
cj i Podlaskiego wszczęły 30 728 
postępowrui przygotowawczych, 
~j . o 3,2 proc. więcej niż przed 
rokiem. Stwierdzonych prze
stępstw było 34 022, tj. o 1;3 
proc. więcej niż w roku 2000. 

Źródło: Biuletyn Statystyczny 
Województwa Podlaskiego. 
Grudzień 2001, Urząd Statysty
czny w Bia1ymsto'ku. 



BIELSK PODLASKI 
• W porównaniu z 200 l ro

kiem znacznie zostały zmniej
szone dotacje i subwencje na 
zadania rządowe i własne reali
zowane przez Stąrostwo Powia
towe. Zdaniem Komisji Rozwo
ju Gospodarczego taka ·sytua
cja doprowadzi do degradacji 
oświaty, drogownictwa, ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej w 
powiecie. Zarząd Powiatu po
nowni\,! przeanalizuje projekt 
budżetu na 2002 rok. 

CZEREMCHA 
• Ponad 50 proc. to wydatki 

oświatowe, . wynika z projektu 
tegorocznego budżetu. Być mo
że coś się jeszcze zmieni, ale na 
pewno nie zmieni się ilość szkół 
w gminie. Jedna podstawówka i 
jedno gimnazjum to "idealny" 
oszczędny wzorzec w biedzie 
polskiej oświaty. 

• Rozpoczynają się zebrania 
wiejskie, na których mieszkań
cy gminy informowani są przez 
Zarząd, radnych i pracowników 
Urzędu Gminy o wykonaniu bu
dżetu za rok 2001 i projekcie 
tegorocznego. Konsultacje spo
łeczne wynikąją z zapisu w 
Ustawie o samor;ządzie. 

Zebrania są także podsumowa
niem zbliżająctj się ku końcowi 
kadencji. 

• Gmina przygotowuje się 
do wiosennego powszechnego 
spisu narodowego. Podzielona 
na 27 obwodów potrzebuje tyle 
samo rachmistrzów. Ci, zgodnie 
z ustawą, oprócz średniego wy
kształcenia, muszą "bu~zić zau
fanie". Już zgłaszają się chętni. 

GRAJEWO 
• Imię Polskiego Czerwone

go Krzyża chce przyjąć Publf
czne Gimnazjum nr l. W szkole 
działa Klub Wolontariatu, ucz
niowie pomagąją kolegom i bio
rą udział w kwestach, organizu
ją festyny i loterie na różne hu
manitarne przedsięwzięcia. 

• Wypełnieniem bardzo 
istotnej luki w opiece zdrowot
nej w powiecie stało się urucho
mienie w Szpitału Ogólnym od
działu psychiatrycznego. od 
pierwszego dnia w pełni wyko
rzystuje 21. łóżek. Pacjentami 
zajmuje się trzech lekarzy, psy-

zanych z poszukiwaniem pracy, 
zdobywaniem nowych kwalifi
kacji zawodowych. Dodatkową 

. zachętą do udziału w zajęciach 
stałą się obietnica pomocy w 
zdobyciu sezonowej pracy za 
granicami dla około 20 ucze
stników. 

KLUK OWO 
• W 1993 roku gmina kupiła 

od GS-u budynki. Niestety, bez 
aktu notarialnego, co ma swoje 
konsekwencje we wciąż, zmie
niających się wyrokach i apela
cjach sądowych. Tymciasem 
syndyk upomina się o zwrot na
bytego mienia. 

• Na Nurcu w Kostrach Pod
sędkowiętach pows~aje drugi 
próg wodny z mostem. Solidna 
żelbetonowa konstrukcja o noś
ności 40 ton zastąpi jeszcze nie
dawną drewnianą. Oddanie do 
użytku z wiosną 2002 roku. 

KOCE SCHABY 
• Niezwykle zadowoleni są . 

mieszkańcy wsi Koce Schaby, 
. Koce Basie LKoce Piskuly, że w 
porę zwrócili się do łomżyń

skiego stowarzyszenia "E duka
tor" o poprowadzenie szkoły 
podstawowej, którą samorząd 

gminy Ciechanowiec chciał za
mknąc. Szkoła dzięki bezprob
lemowej współpracy z władzami 
gminy otrzymuje subw~ncję 

oświatową, która wystarcza na 
płace nauczycieli i w części na 
utrzymanie budynku. Resztę 

problemów rozwiązują praco
wnicy szkoły i rodzice uczniów. 

ORLA 
. • Z projektu budżetu gminy 

(około 3800 mieszkańców): do
chody - 3775273 zł, wydatki 
- 4055273 zł. Wydatki na ad-
ministrację publiczną 

848400 zł, na oświatę i wycho
wanie - 1684000 zł, na eduka
cyjną opiekę wychowawczą 

(prowadzenie świetlicy z doży
wianiem) - 162500 zł, na opie
kę społeczną - 315000 zł. 

• W Zespole Szkół Ogólno
kształcących w Orli, z dodatko
wym nauczaniem języka biało
ruskiego, jest 269 uczniów, a w 
Szkole Podstawowej w Malinni
kach - 29 dzieci. 

SOKOŁY 
• Kolejny wzór herbu, opra

cowany przez Andrzeja Kuli
kowskiego ż Fundacji Tradycja 
Rzeczpospolitej, przekazały 

władze gminy do zaopiniowa
nia Komisji H eraldycznej przy 
Ministerstwie Spraw Wewnę

trznych i Administracji. Obie 
instytucje wzajemnie krytykują 
przedstawione projekty. Walka 
o herb trwa od p~nad 7 lat! 

- cholog oraz wykwalifikowany 
zespół pielęgniarek i sanitariu
szy. Dyrekcja szpitala stara się o -
zwiększenie kontraktu do co 
najmniej 35 miejsc łóżkowych. 

GRĄDY WONIECKO , 
• Kilkudniowe warsztaty dla 

bezrobotnej młodzieży z pope- . 
geerowskiej osady zorganizowa
ło Centrum Edukacji i Pracy 
łomżyńskiego OHP wspólnie z 
Agencją Własno~ci Rolnej Skar~ 
bu Państwa. Organizatorzy kur
su mają przede wszystkim na
dzieję na przełamanie u mło

dych lu~zi głębokiego poczucia 
beznadziejności wysiłków zwią-

Czarna Madonna za oceanem 
"Wielu Polaków gromadzi kopia obrazu Czarnej Madonny z 

Jasnej Góry, peregrynująca po polskich kościołach w USA", pisze 
w informacji "Polska tradycja" amerykańska gazeta katolicka 
"The Tablet". 

Na zdjęciu: Saturnina Pieńczykowska (z lewej, we wzorzystej 
bluzce). A kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Nowym 
Jorku do USA W}jechala z Przytul. . 

• Trwają przygotowania do 
owych obchodów 125. ro

cznicy powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

WYSOKIE MAZOWIECKIE 
• Porzucone przed. laty bu

dowle pomagają rozwiązać 

problemy mieszkaniowe w mie
ście. Kilka .tygodni temu przeka
zanych zostało 12 mieszkań (od 
25 do ponad 50 metrów kwad
ratowych), które zostały przygo
towane w dawnym biurowcu zaj
mowanym przez kilka firm. Kil
ka lat temu na etapie tzw. stanu 
surowego przerwana została bu
dowa intermłtu Zespołu Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcą
cych. Wszelkie prognozy wska
zują, że bursa tej wielkości nie 
będzie już potrzebna ze wzglę
du na nadchodzący niż demo
graficzny, a w dodatku nie ma 
chętnych do ukończenia budo
wy. W tej sytuacji wysokomazo
wieccy radni chcą założyć w bu
dynku niezbędne t instałacje i za 
nie'Y}'górowaną cenę sprzedać 
mieszkania do wykończenia 

przez przyszłych użytkowników. 
• Mimo wycofania się egip

skiej firmy Arab Contractors z 
, interesów w . Wysokiem Mazo
wieckiem (i w całym kraju), 
prowadzone przez tę spółkę bu
dowy obiektów oświatowych bę
dą dokończone. Już w najbliż
szych dniach gotowa będzie no
wa część sied,ziby gimnazjum. 
Rozpoczęte przez Arabów pra
ce ,dokończyła miejscowa firma 
budowlana za takie same pie
niądze (1,9 miliona złotych). 

Ten sam wykonawca pro~adzi 
również rozbudowę Szkoły Pod
stawowej nr l. Gotowa ma być 
przed rozpoczęciem roku szkol
nego we wrześniu. 

ZAMBRÓW 
Drastycznych ograniczeń . 

pieniędzy na szkolenia bezro
botnych obawia się w tym roku 
PoWiatowy Urząd Pracy. Ta for
ma aktywizacji zawodowej była 
w powiecie zambrowskim dosyć 
popularna, a szczególnym zain-

. teresowaniem c'ieszyły się kursy 
pracowników ochrony czy ope
ratoróW sprzętu budowlanego i 
drogowego. W ubiegłym roku 
zambrowski PUP wydał na szko
lenia 550 tysięcy złotych, w tym 
ma być o połowę mniej. 

• Do sądu trafIł z Prokuratu
ry Rejonowej akt oskarżenia 

przeciwko Robertowi O. Męż
czyznaprzyjechał do Zambrowa 
na "gościnne występy" aż z Lu
belszczyzny w listopadzie ubieg
łego roku. W kilka dni dokonał 
dwóch włamań do mieszkań, 

kradnąc pieniądz~, biżuterię, 
sprzęt el~ktroniczny o łącznej 

wartości blisko 20 tysięcy zło

tych. W złodziejskim procede
rze Robert O . okazał się już re
cydywistą. 
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Jesteśmy ze sobą już od dłuż
szego czasu. Wszyscy mówią; że 
do siebie pasujemy. Nam też się 
tak wydaje. Lubimy oglądać te 
same filmy, razem chodzimy na 
dyskoteki. Podoba nam się taka 
sama hałaśliwa i ostra muzyka. I 
wydaje mi się, że mamy takie sa
me upodobania lieksualne. Tak 
jak muzykę, lubię szybki i ostry 
seks. I jeszcze do niedawna wy
dawało mi się, że to samo lubi 
moja dziewczyna. Aż ostatnio, w 
czasie normalnej rozmowy, gdy 
zapytałem, czy jest zadowolona, 
czy było jej dobrze, odpowiada 
mi, że niby tak, ale za mało ją 
pieszczę. Nigdy wcześniej -nie 
zgłaszała takich oczekiwań. To 
prawda, że piesżczotom nie po
święcamy wielkiej uwagi. Ale czy 
jest to tak bardzo potrzebne, 
skoro ona ma orgazm, a ja też 
jestem zadowolony? Najpierw 
zbagatelizowałem jej uwagę, ale 
teraz ciągle nie daje mi spokoju. 
Zależy mi na moj~j dziewczynie i 
przeraziłem się, że może nagle 
zacząć szukać kogoś, kto będzie 
ją lepiej i więcej pieścił niż ja. 
Boję się, bo ją kocham. Czy te 
pieszczoty są aż tak ważne? 

Bogdan 
Nie tylko ważne, ale bardzo 

ważne. Dziewczyna sama o nich 
m6wi, sama podpowiada, ocze
kuje na nie. Delikatne pieszczo
ty dłonią ukochanego mężczyz
ny sprawiają kobiecie nie zwykłą 
prz)jemność. Dla niektórych 
pań są nawet bardziej pobudza
jące niż seks oralny. Szczególnie 
jest to ważne dla tych kobiet, 
kt6re mają większe lub mniejsze 
psychiczne opory do seksu oral
nego. To prawda, że należy cie- 
szyć si ę z każdej rozkoszy. I tej 
szybkiej, i tej ostrej . Ale także 

nale'ży szukać innych możliwości 
-dochodzenia do niej i większą 
uwagę poświęcać pieszczotom. 

Warto pamiętać, że kobiety' 
także osiągają orgazm w czasie 
pieszczot intymnych -miejsc. Na
turalnie , wszystko trzeba robić z 
dużym wyczuciem i delikatno
ścią. Oddać się tylko tej czynno
ści, rozpoznawać doznania pa r
tnerki, rozkoszować się jej roz
koszą. Starać się, aby pieszczoty 
były urozmaicone. Pamiętać, że 
na manualne pieszczoty czeka 
nie tylko łechtaczka, ale wiele 
miejsc. 

Dobrze jest, gdy partnerzy ra
zem uczestniczą w pieszczotach. 
Dzjewczyna może wiele podpo
wiedzieć i naprowadzić. Trzeba z 
tych rad skorzystać. 

Mf ~ KOHTAłOY 

LEKARZ DOMOVVV 

, Mamy dwoje dzieci: dwu- i czte~ 
roletnie. Szczególnie starsza córka 
bardzo prosi o psa. Wszyscy mó
wią, że przy czworonożnym prz)ja
cielu dzieci się lepiej rozwijają, są 
opiekuńcze, troszczą się o swoje 
zwierzątko, a poza tym -, uczą się 

pewnych obowiązków. Z wszystkim 
się zgadzam. Zn~omi mają szcze
niaka i już prawie zdecydowaliśmy 
się go kupić. Ciągle jednak t,owa
rzyszą mi inne óbawy, , cży kontakt 
z psem będzie zdrowy dla moich 
dzieci. 

Sylwia 

Najniebezpieczniejsze byłoby, 

gdyby dzieci zakaziły się psią glistą . 

jeśli zwierzę zostało wcześniej za
każone, to jaja glist będą znajdo
wały się w psich odchodach . 
Dziecko w czasie bliskiego kontak
tu z psem, w czasie zabawy lub 
wspólnego sypiania, może jajeczka 
glist przenieść do ust. A dzieci tak 
kochają swoich czworonożnych 
prz)jaciół: że nie tylko z nimi sy
piają, ale nawet jedzą zjednego ta
lerza. Tego należałoby' dziecku za- i 

, bronić. 

Aby wszystko było bezpiecznie, 
z psem ,lub kotem należy najpierw 
udać się do weterynarza, odroba

I 

POD PARAGRAFEM~ 

Swoje trzecie dziecko będę 
rodzić w pierwszej połowie mar- ~ 

ca. Wiem, że żmieniły się przepi
sy, ale nie znam szczegółów. 

Wcześniej za każdy poród otrzy
mywałam tak zwany zasiłek po
rodowy. Chciałabym dowiedzieć 
się, czy nadal otrzymam ten zasi
łek i jaki teraz przysługuje mi 
urlop macierzyński? 

Chciałabym też dowiedzieć 

się, czy od nowego roku zmieni
ła się wyso~ość zasiłków choro- ' 
bowych udzielanych ciężarnym. 
Do tej pory było to sto pro~enl 
podstawy wynagrodzenia. Czy 
tak pozostało? 

W świetl e obowiązuj ących 

przepis6w, nie będzie Pani mog

ła skorzystać z zasiłku porodowe

go z ubezpieczenia chorobowe

go. Przysługiwałby Pani, gdyby 

por6d nastąpił, w pierwszej poło

wie stycznia. Od 15 stycznia za-, . 
siłki porodowe . zostały zlikwido-

wane . 

Natomiast przysługlUe Pani 

urlop macierzyński według sta

rych zasad, czyli 26 tygodni. Aby 

skorzystać z tych uprawnień, 

trzeba złożyć oświadczenie 

wni.osek do pracodawcy. Oświad-

Renata czenie musi potwierdzać stan 

OFERTY 
Komu się marzy prawdziwa 

rodzina, pachnące obiady, wspa
niałe dni w tym świecie pełnym 
kłamstwa i krętactwa, u boku 
ciepłej, atrakcyjnej wdowy przed 
pięćdziesiątką? jeżeli nie boisz 
się zmian i tęsknisz do życia we 
dwoj e, napisz. jeżeli masz c6rkę 
(swojej nie miałam), chętnie za
stąpię jej matkę i prz)jaci6łkę. 

. Odezwij się, może się odnaj
dziemy? 

Zuzanna Milczarek 
10-686 Olsztyti' 

ul. Boęningka 8 m 6 

• 
J estem mężczyzną (29 lat) o 

sportowej sylwetce i piwnych 
oczach. Szatyn. Lubię teatr, dob
rą książkę, muzykę w dobrym wy
konaniu. Lubię czynny wypoczy
nek, chętnie pływam ' kajakiem. 
jeżeli uważasz, że znajomość ze 
mną ma jakiś sens, napisz, pro
szę. Odpiszę każdej Pani do 35 ' 
lat.-Mile widziane zajęcie. 

Mariusz 

• 
Skowronek (34/ 176). Do 

wiosny daleko, ale w moim sercu 
już wiosna. A z nią 'nadzi~a na , 
znalezienie swojej drugiej poło
wy. Ta nadzieja pozwala mi prze
żyć kolejny dzień, tydzień, mie
siąc. J estem kawalerem o pogo- . 
dnym usposobieniu, bez nało

g6w. Nieważne wykształcen i e, bo
gactwo, gdy jest się . samemu. Je
że li masz poważny stosunek do 
życia , napisz do mnie. Cel matry
monialny. 

Mirosław 

• 
Młodo i atrakcyjnie wygląda-

jąca wdowa pozna miłego Pana 
w wieku 40- 55 lat. Mam dobrą , 

pracę ,' jestem materialnie nieza
l eżna. Lubię muzykę kla~yczną, 
dobrą książkę , kino i długie spa
cery. 

Jaskółeczka 

• 
Zodiakalny Lew (27/180) wy-

spo'rtowany blondyn o zielonych 
oczach. Lubię muzykę fi-lmową, 
rockową, techno, a także długie 
spacery. Od pewnego czasu szu
kam swojej drugiej połowy w wie
ku _ 20-32 lat. Odpiszę na każdy 

l list; foto i numer telefonu przy
spieszy nasz kontakt. 

Paweł 

• 
Kawaler (39 lat), średniego 

wzrostu, bez nałog6w. Mieszkam 
na wsi i prowadzę niewielkie go-

czyć zwierzątko i je zaszczepić. 
Toksokaroza, czyli zakażenie 

się psią glistą, może przejść bez ob
jaw6w, ale może też wywołać po
ważne powikłania. jeśli do orga
nizmu dziecka dostało śię więcej 

jajeczek, może wystąpić wysoka 
temperatura, suchy kaszel, powięk
szenie wątroby i śledziony. 

j eśli w domu pojawi! się szcze
niak i ,dziecko zaczyna często skar
żyć się na ból brzucha, bez wyraź

nej przyczyny pokarmowej, to mo
że być pierwszy sygnał choroby. 
Bólom brzucha towarzyszą nudno
ści i wymioty. Dziecko jest osłabi o

ne, miewa stany podgorączkowe, 
albo nawet wysoką temperaturę. 

Przy takich objawach kontakt z le
karzem jest absolutnie konieczny. 

c iąży przed trzynastym stycznia 

bieżącego roku . Jest to decydu

jąca data o uprawnieniach do 

dłuższego urlopu macierzyńskie

go . Pracodawca musi. teI) wnio

sek uwzgl'ędnić. Dokumenty 

można złożyć albo przed poro

dem, albo po porodzie, w chwili 

wystąpienia o urlop i zasiłek ma

cierzyński. 

W nowych przepisach nie 

zmieniły się wysokości zasiłk6w 

chorobowych, udzielanych - c i ę

żarnym. Nadal jest to sto pro

c,ent podstawy wynagrodzenia, 

nawet za okres pobytu w szpi

talu . 

spodarstwo rolne. Cenię dobro_ć 

serca, szczerość, uczciwość. jeżeli 
jest gdzieś Pani, kt6rej tak jak i 
mnie dokucza samotność, cze
kam na jej list. Napisz, proszę. 
Może nadchodzącą wiosnę powi
tamy już we dwoje? 

Wiesław 

• 
Jestem spod znaku Ryby (lat 

25): spokojny, pogodny. Uwa
,żam, że między dwojgiem ludzi 
najważniejszy jest szacunek i wza
jemne zaufanie. Lubię muzykę 
techno, ale nie tylko. Poznam 
ruiłą dziewczynę (19-28 lat), od
piszę na każdy list. Foto mile wi
dziane . 

Daniel 

••• 
Ofer,ty podpisane imieniem, 

nazwiskiem lub pseudonimem 
(ale wówczas również imieniem i 
mlzwiskiem zastrzeżonym do 
wiadomości redakcji) oraz peł
nym adresem zamieszczamy bez-
płatnie. I 

List d!>. ;,Serce szuka serca", 
ofertę lub odpowiedź na anons 
należy przesłać do redakcji. W 
przypadku, odpowiedzi na koper
cie trzeba napisać, dla kogo jest 
przeznaczona (np. dła Jana, czy 
Beaty) i podać numer "Kontak
tów", w którym ukazał się anons. 
Nazwisk i adresów nikomu nie

' przekazujemy. Pierwsza wymia-
na korespondencji następuje za 
pośrednictwem redakcji 



Ludzie mnie poznają 
Młodszy aspirant MIRO

SŁAW ZYSKOWSKI, dzielnico
wy rejonu nr 14, rewiru I w 
Łomży: - Moja dzielnica, w 
której mieszka prawie pięć ty
sięcy ludzi, jest jedną z najwięk

szych w mieście . Obejmuje uli
ce: Sikorskiego, al. Legionów, 
Wojska Polskiego, Kraskę i Ma-

. łą Kraskę . Tu są najbardziej 

newralgiczne punkty: dworzec 
autobusowy, a w jego sąsie

dztwie aż cztery puby, stacja ko
lejowa, targowica, sześć stacji 
paliw, prawie wszystkie zakłady 
przemysłowe (ciepłownia miej
ska, browar, Pepees, hurto
wnie): Tu także są dwa kościoły, 
co wcale nie znaczy, że w tej 
dzielnicy jest bezpieczniej niż 

gdzie indziej. 

J ednego dnia przez moją 

dzielnicę · przewija się prawie 
dwadzieścia tysięcy osób. Głó

wna praca to obchód terenu . 
Jednak ze względu na specyfi- , 
kę dozorowanego obszaru,jako 
jedyny z dzielnicowych w mie
ście, mogę korzystać ze służbo
wego samochodu. Różne prob

lemy są na okrągło i trudno być 
jednocześnie w wielu miej
scach naraz. Radiowóz bardzo 
ułatwia pracę. 

Dzielnicowym jestem od 
trzech lat. Wcześniej dziewięć 

/ Iat pracowałem w kompanH: pa

trolowo-interWenqjnej. Mogę 
powiedzieć, że znam mieszkań
ców swojej dzielnicy i ich prob
lemy. Cieszę się, jak ludzie 
mnie poznają i pozdrawiają, 

darzą zaufaniem. 

Kontakt: komisariat, ul. Pru- • 
sa 10 w Łomży, tel. 216-12-93 i 
216-12-80. 

• W Białowieży (pow. hajnow
ski) z kiosku przepadły 4 dre
wniane żubry wartości 109 zło

. tych. 

• W Czyżewie Osadzie (pow. 
wysokomazowiecki)~ dwóch za
maskowanych bandytów weszło 
do sklepu spożywczego i grożąc 
ekspedientce przedmiotem przy
pominającym pistolet, ukradło z 
kasy fiskalnej '-około 3600 zło
tych. 

• W Rydzewie (gm. ' Miastko
wo, p'ow. łomżyński) dwóch za
maskowanych bandytów wtar
gnęło do domu samotnie mie
szkającego 83-letniego mężczyz
ny. Pobili go, a 'następnie zrabo
wali portmonetkę z ... 20 złotymi. 

• W Zabłudowie (pow. biało
stocki) policjanci zatrzymali 21-
-letniego mężczyznę, cmentarne
go złodzieja. Kradł elementy na
grobków wykonane z metali ko
lorowych. Jego łupem padły 2 
krzyże i 4 kopuły oraz miedziane 
elementy bramy wejściowej. 

Podczas przeszukania ·mieszka
nia cmentarnej hieny funkcjona
riusze . znaleźli "koguta~ , skra- I 

dzionego prawdopodobnie z re
mizy strażackiej. Mimo młodego 
wieku złodziej bardzo dobrze 

• W Kurianach (gm. Zabłu-' 
dów, pow. białostocki) wieczo
rem kierujący polonezem pon;ą
cił mężczyznę, · który prawdopo
dobnie klęczał na jezdni. Pieszy 
zgiriął na miejscu. 

• W KaJnicy (gm. Brańsk, 
pow. bielski) kierowca malego 
fiata wpadl w poślizg i zderzył 
się z mitsubishi. 21-letni pasażer 
"malucha" poniósł śmierć na 
miejscu, zaś sprawca wypadku, 
jego dwoje pozostałych pasaże

rów i pasażer drugiego pojazdu 
doznali óbrażeń ciała. •. 

• Na drodze Stok - Popiołów
ka (gm. Koryein, pow. sokólski) 
kierujący fiatem 126 p zjechał z 
drogi i uderzył w drzewo. Pasa
żer zginął na miejscu. • W Bielsku Podlaskim dwie 

pracownice szpitala, zatrudnione 
w prosektorium, od kwietnia do 
końca 200 l roku fałszowały służ
bowe dokumenty dla własnego 
zysku. Kobiety odpowiedzialne 
były za przygotowanie zwłok do 
p_ochówku. Na życzenie rodziny 
zmarłego stawka za tę usługę, 

ustalona przez dyrektora szpita
la, wynosiła 150 złotych. Praco
wnice na dwóch egzemplarzach 
pokwitowania, pozostających w 
archiwum, wpisywały właściwą 
kwotę, zaś na trzecim, dla rodzi
ny, 20'0. De osób i na jaką kwotę 
w ten sposób osz~kały, wr.jaśni 
prowadzoIle przez policję do
chodzenie. 

- jest znany policjantom. Wcześ
niej zatrzymywali go za kradzież 
napowietrznej linii energety
cznej. 

• W Czarnej Wsi Kościelnej 
(gm. Czarna Białostocka, pow. 
białostocki) 26 stycznia, przed . 
godz. 18.00, nieznany kierowca 
samochodu potrącił 70-letniego 
rowerzystę, a ' następnie, nie 
udzieliwszy mu pomocy, zbiegł. 
Ofiara wypadku zmarła. Świad
kowie zdarzenia lub osoby mo
gące udzielić informacji o spraw
cy tragedii proszone są o kontakt 
z Sekcją Ruchu D~ogowego Ko
mendy Miejskiej Policji w Bia
łymstoku: ul. Bema 4, tel. 677-
-34-50 h,lb 997. 

WIESZ O HANDLU 
"SKÓRĄ"? ZADZWOŃ! 

Specjalny numer telefonu 
085677-28-00, w związku z aferą 
handlu "skórami" w pogotowiu 
ratunkowym w Łodzi, urucho
miony został w Komendzie Wo
jewódzkiej Policji . w Białymsto
ku. Można przekazywać tu 
wszelkie informacje, dotYczące 
podobnych przypadków w Pod
laskiem I'ub podejrzeń z tym 
związanych. 

WPADKA Z MARYCHĄ 
"z ciekawości", "bo chciałem spróbować" , 

"wsiyscy palili to i ja", "częstowali, każdy ciągnął 
po kolei", "wiedziałem, że to narkotyk", tłuma
czyli nieletni uczniowie gimnazjum w czasie poli
cY.inego przesłuchania. Zakończono postępo~a

nie przygotowawcze wobec sześciu dorosłych i 
pięciu nieletnich, posiadających i rozprowadzają-
cych narkotyki. . . 

Wspólne palenie odbywało się na przystanku 
autobusowym, przed dxskoteką, na polanie w le
sie, przed ośrodkiem kultury w Piątnicy. Tylko 
jeden z podejrzanych, piętnastoletni gimnazjali
sta, przyznal się dO' płacenia za "towar". Raz dał 
dziesięć zł,otych, następJ;lym razem dwadzieścia 
pięć złotych za działki "marychy" , bo tak w żar
gonie nazywali marihuanę. 

" On wr.jął trawkę i szklaną rurkę. Sam zapalił, 
proponował po kolei. Nie chciał pieniędzy", po
wiedział o koledze' piętnast9letni Konrad. 

,,:00 Piątnicy prz}jeżdżało dwóch chłopaków z ' 
Łomży. Dawali działki za darmo", zeznawał Kry
stian, rówieśnik Konrada. 

"Wyszliśmy z dyskoteki. Nie wiem, kto wyciąg
nął «marychę» . Palili~my wszyscy, też się zaciąga
łam", opowiadala gimnazjalistka Weronika. 

Gimnazjalistów wprowadzał w narkotyczne 
tajniki między innymi dwudziestoletni Tolek, 
uczeń Studium Ochrony Osób i Mienia w Bia
łymstoku. W jego mieszkaniu w czasie przeszuka
nia policja znalazła piętnaście dzi~ek handlo
wych (piętnaście gramów) mariłlU~ny. 

Ojciec Tolka, pragnąc bronić chłopca, n.y
pierw całą winę wziął na siebie. Przekonywał, że

"towar" należy do niego. WY.iaśniał, że miał kło
poty rodzinne, potem alkoholowe,. a w czasie po
bytu za granicą kolega cudzoziemiec poczęstował 

go marihuaną i dla siebie właśnie przywiózł "le
karstwo". 

Syn Tolek wr.jaśnił jednak, że wersja ojca nie 
jest prawdziwa. "Marycha" znaleziona w jego 
mieszkaniu należy do niego. Przyznał,' że od ko
legi z Łomży dostal pięć nasionek marihuany, po
siał· je i hodował. Gdy roślinki urosły, wysuszył, 
pociął, sam zażywał i obdarowywał innych. Twier
dził, że kolegom dawał za darmo. SześCiu gim
nazjalistów potwierdziło, iż kolejne dziaJki mari
huany mieli od Tolka. 

"Dawałem im; bo chcieli. Nikogo nie nama
wiałem, od nikogo nie chciałem pieniędzy", tłu
maczył Tolek. 

Krystian otrzymał od Tolka aż "całą garść". 
Wiedział, co to jest. Zaniósł do domu, schował w 
piwnicy, potem kupił sobie fifkę. "Przed dysko
teką każdy palił", wr.jaśnial. 

U szes?astoletniego Adriana,· podejrzanego o 
rozprowadzanie narkotyków w szkole, w czasie 
przeszukania mieszkania policja znalazła 33 sztu
ki amunicji. 
. Siedemnastoletni Romek posiadał narkotyki: 
Otrzymał je od Tolka, 'ale nie przyznał się, że 
przekazywał je maloletnim. Natomiast trzech 
gimnazjalistów zeznało, że towarem częstował ich 
właśnie Romek. ' . 

. Postępowanie przygotowawcze, prowadzone 
bardzo sprawnie przez Komendę Miejską Policji, 
zakończone. 

Przeraża fakt, że po narkotyki sięgają coraz 
młodsi. Sprawę małolatów rozpatrzy Wydział Ro
dzinny i Nieletnich Sądu Rej~nowego W Łomży, 
natomiast wobec dorosłych Prokuratura Rejono
wa sporządzi akty oskarżenia. (m) 

(Imiona "bohaterów" zostały zmienione.) 
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Jest najstarsza w Podlaskiem i 12. na ziemiach polskich. W tym roku łomżyńska straż 
pożarna kończy 125 lat 

l
-Źródła historyczne 
świadczą nie tylko o wiel
kim zaangażQwaniu mie

szkańców w jej utworzenie; tak
że Q prestiżu organizacji nawet 
wśród władz zaborcy - mówi 
młodszy brygadier Krzysztof 
Szablak z Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Łomży, opracowujący historię 

łomżyńskiej straży PQżarnej i 
dokumentujący jej działalność 

w czasach współczesnych. -
Poszukując materiałów w archi
wach państwowych Białegosto
ku i Łomży, w jej dawnej lQkal
nej prasie, wśród kolekcjQ'ne
rów, znalazłem niezwykłą hlsto
rię także samej Łomży. Straż 

PQżarna, zgodnie ze--swym "od
wiecznym" hasłem, zawsze słu

żyła Bogu i ojczyźnie; i pod za
borem, i po odzyskaniu WQlnQ
ści. 

I I Pomysł załQżenia 

w ŁQmży straży ognio
. wej rzucił znany w 

mieście z działalności sp_ołe

cznej prawnik Wojciech Marian 
Śmiarowski. Kiedy w maju 1877 
rQku władze carskie uchwalily 
ustawę o strażach ogniQwych 
ochQtniczych, łomżanie nie 
zwlekali. Towarzystwo OchQ.tni
czej Straży -Ogniowej .oficjalnie 
zarejestrowane zostało 3 lipca 
1877 roku. Dwa lata później li
czyłQ 194 członków czynnych i 

. 146 honorowych. 
Najbardziej prestiżQwy był 

ód dział toporników pod dowó
dztwem Zdzisława Redla, idą

cych "prosto w ogień". Sikawni
cy, którymi kierował Julian Ma
liszewski, zjawiali się na miej
scu akcji z sikawkami i WQdą. 
Ich dowódca decydował o roz
stawieniu sprzętu i odpowiadał 
za szkolenie w obsłudze sika
wek. Obowiązkiem wodziarzy, 
pod komendą Aleksandra Ra
kQwskiegQ, było dQstarczanie 
wody i znajomość jej wszystkich 
ujęć w mieście. Ratownicy, kie
rowani przez Bolesława Kisie
lewskiegQ, .odciągali bosakami' i 
dogaszali palące się części bu
dynków, czuwali nad rozbiórką, 
odpowiadali za dQjazd sprzętu 
nitowniczego, stanowili ' rezer
wę toporników. Wartownicy, 
pod dowództwem Stefana 
Łuniewskiego, czuwali nad 
terenem akcji ratunkowej i 
ocalQnym mieniem poszko
dowanych. W skład oddziału 
wchQdziła również tak zwana 
dziesiątka sanitarną, niosąca 

PQmoc medyczną i straża
kom, i pogQrzelcom. 

Ku przeZQrnOSCl mie
szkańców i usprawnieniu' ak
cji ratowniczej, miasto po
dzielone _ zostało na sześć 

"cyrkułów" ' (obwodów) 
.ogniowych, dozQrowanych 
przez wyznaczonych . straża
ków pod względem przestrze-

gania przepisów przeciwpoża

rowych i dostarczania narzędzi 
na wypadek nieszczęścia. Na
czelnikami poszczególnych 
"cyrkułów" byli: I (ulice DwQr
r.a, Giełczyńska i Senatorska) 
:Apolinary Edukiewicz, II 
(Dworna, Polowa, Cerkiewna) 
Jan NieziQlomski, III (Zjazd, 
Nadnarwiańska, Adamowska) 
Fryderyk Szpitz, IV (Nowy Ry
nek, Długa, Piękna) Stanisław 

Dunin, V (Długa, Krótka, Rzą-
. dowa) Alfred ŚmiarQwski, VI 
(Rybaki, Zamiejska) Karol 
Szteinmetz. 

W XIX wieku Łomża nie 
miała wodociągów. Towarzy
stwo OchQtniczej Straży Ognio
wej z własnego funduszu opła
cało woziwodów. Ci starali się, 
zgodnie z zasadą: kto szybszy, 
ten 'lepszy. Za dwie pierwsze be
czki woziwoda otrzymywał 70 
kopiejek, za dwie kolejne już 

-tylkQ 50, a za następne jedynie 
25. 

W straży ogniowej służyły 

także kQnie, za których dQstar
czanie d9 akcji ratunkowej ró
wnież płacono ich wyznaczQ
nym właścicielom. Odkąd w 
1880 ;Oku u zbiegu ulic Krótkiej 
i Jatkowej wybudQwano szopę 
na strażacki sprzęt, w znajdują
cej się po sąsiedzku stajni ra
zem z dozQrcą nocą dyżurowały 
także konie. W tym samym roku 
wprQwadzono w mieście, .od 
czerwca do września, warty 

nocne (w godzinach 22.00 -
- 4.00), pełnione przez czyn
nych strażaków. 

W 1881 roku na placu w 
PQbliżu cmentarza przy .obecnej 
ulicy Kopernika wybudQwano 
dwupiętrową ścianę do ćwiczeń. 
Od maja do września, w każdy 
niedzielny PQranek, strażacy 

doskQnalili tu umiejętności. 

Mieli czym się pochwalić: pod
czas alarmu próbnego na koń
cu miasta (.okolice dzisiejszej 
ulicy NowogrQdzkiej) wszyscy 
zebrali się w ciągu 12 minut! 
Bez telefonów i samQchQdów! 

Rok 1900 dla łQmżyńskiej 

straży ogniowej okazał się bQga
ty w wydarzenia. UtwQrzono or
kiestrę dętą, która pod batutą 

. Aleksandra Kraińskiego towa
rzyszyła łomżanom nie tylko 
podczas oficjalnych uroczysto
ści, ale także w czasie relaksu 
na ślizgawkach i w ogrodzie 
spacerowym, jak wtedy nazywa
no park przy obecnej ulicy Woj
ska Polskiego. Z udziałem or
kiestry odbył się także pierwszy 
bal strażacki. Polepszyły się ró
wnież warunki służby: przy wo
zie "rekwizytQwym" urządzQno 
apteczkę, którą nadzorował 

uczestniczący w akcjach rato
wniczych felczer, przybyła ame
rykańska PQmpa parowa Q wy
dajnQści 3500 wiader na gQdzi
nę, a na targu w CiechanQwcu, 
za 200 rubli, zakupiQnQ dwa ko
nie. Na początku XX ,wieku 

łOmżyńska straż ogniQwa nale
żała do nielicznych, które miały 
własne, a nie pożyczane wie
rzchQwce. 

III W 1903 roku; 
na 25-lecie Towa~ 
rzystwa, AntQm 

RQgiński opracował prQjekt 
pierwszego sztandaru jedno
stki. Na jednej strQnie święty 
Florian w obłQkach dymu leje 
wodę na płonącą Katedf'ę i bu
dynek gimnazjum męskiego , z 
drugiej - między innymi herb 
Łomży na złocistej tarczy z in
sygniami straży, wieńcami z lau
rQwych i dębQwych liści. Uro
czystQści jubileuszQwe .odbyły 

się dQpiero dwa lata później, 
PQ zakQńczeniu wQjny rQsY.iskQ
-japQńskiej. (Czas pQkazał, że 

łQmżyńscy strażacy będą mieć 
pięć sztandarów, z których je
den, z PQczątkiem lat .osiem
dziesiątych, stał się .obiektem 
szczególnegQ zainteresQwania 
esbeków.) 

IV W 1914 wybu
chła światQwa. W 
1918 łQmżyńscy 

strażacy ruszyli dQ rQzbrajania 
Niemców. 

Odzyskanie przez _PQlskę 

niepQdległQści tQ nQwy etap w 
rQzwQju .organizacji. UtwQrze
nie uczniQwskiej drużyny stra
żackiej przy gimnazjum męskim 
(rQk 1920), dQprQwadzenie linii 
telefQnicznej dQ siedziby straży 
(1923), uruchQmienie pierwsze
go w mieście hydrantu (1934), 
.oddanie dQ użytku murQwanej 
strażnicy przy .obecnym placu 
NiepQdległości i pierwszy sa
mQchód PQżarniczy w jednQ
stce (1935). 

V Wrzesień 1945 rQ
ku. ŁQmżyńska straż 

utraciła niemal całe 

przedwQjenne bardzQ dQbre 
wypQsażenie. W 1946 rQku PQ
wQłanQ tak zwane PQgQtQwie 
QkręgQwe OchQtniczej Straży 

!,Qżarnej, liczące 70 ludzi .oraz 
6 strażaków zawQdowych. Dy
sponQwali tylkQ jedną mQtQ
pQmpą i samQchQde~. Dwa la
ta później .otrzymali nQwą mQ
tQPQmpę i PQjazd z wQjskQwe
gQ demQbilu. W 1949 rQku Qd

rQdziła się .orkiestra dęta. 

RQk 1950, utwQrzenia w mie
ście zawQdQwej straży pożar
nej, stał się pQczątkiem kQń
ca łQmżyńskiej OSP, która 
.oficjalnie zakQńczyła działal

nQść w 1952. 

GABRlELASZCZĘSNA 

PQsiadających: dQkumenty Q 
przeszłQści łQmżyńskiej' stra
ży PQżarnej KrzysztQf Szab
lak prQsI Q kQntakt: tel. 216-
-1 3-41. 

Na zdjęciach: łomżyńscy 

strażacy przy swojej pierwszej 
siedzibie ze S1"1oim pierwszym 
sztandarem i R ąc ćwiczeń w 
pobliżu cmentlrza. 

~ KONTAIOY 



PROWOKACJE Zdrowia życzę 

Sensacyjne wiadomości o łódzkim pogotowiu 
ostatecznie u,dowodniły, że najpotężniejszą organi
zacją przestępczą w Polsce są lekarze. Wobec 'nich 
mille pruszko~ska i wołomińska , to mały pi)mś: 

Zaczęło się od . ginekologów, którzy z sadysty
cznym upodobaniem zabijali masowo życia poczę
te. Kres tym zbrodniczym praktykom położyła po
stępowa ustawa antyaborC}jna, uchwalona glosami 
śp. AWS. B,ezstr~nnie trzeba przyznać, że ginekolo
dzy wykazali się tu zd~scyplinowaniem, bezwzglę
dnie podporządkowując się ustawie. Według staty
styk liczba aborcji w Polsce spadła praktycznie do 
zera. Teraz , dzieci poczęte mogą spać spokojnie. 
Trochę gorzej z urodzonymi, którym często grozi 
śmierć głodowa. N o, ale ta jest zgodna z prawami 
n atury. 

Potem przyszła afera na bi3.łostockiej onkologii. 
Tutaj lekarze użyli do mordowania pacjentek no
woczesnej ,techniki, naświetlając je ;abójczymi daw
kami promieniowania. W ostatnim momencie uda
ło się przerwać ten proceder i uratować kobietom 
życie. 

Wreszcie zdemaskowano lekarzy pogotowia. 
Okazalo się, iż głównym celem zespołów ratunko
wych jest jak najszy6sze ukatrupienie pacj~nta i od
sprzedanie jego zwłok zakładom pogrzebowym. 
Cena zależy podobno od wagi denata. Dlatego po
gotowie wyjeżdża naj chętniej do ludzi otyłych. 

Jest właściwie pewne, że ostatnio ujawnione 
zbrodnie to jedynie wierzchołek góry lodowej. Opi
nia ~połeczna z niecierpliwością oczekuje na ogło-

Kurp ubiera się po badaniu. 

Lekarz patrzy na jego krzy

we nogi i pyta: 

- Takie krzywe nogi macie 

od małego? 

- Nie, panie doktorze, od 

l<olan. 

• 
- Tato, tato, strzeliłem dzi

siaj dwie bramki! - krzyczy 

szczęśliwy Jaś . 

szenie przestępstw popełnianych w imlych 
specjalnościach medycznych. 

Znając z~rodniczą mentalność lekarzy, 
można' z olbrzymim prawdopodobieństwem 
Przr.iąć, że mordy ' popełniane są wszędzie . 
Bo niby dłaczego lekarze pogqtowia mieliby 
być wyjątkiem? 

Czyż chirurg w czasie operacji nie ma in
teresu w tym, by przeciąć pacjentowi aortę, 
po kryjomu utoczyć z niego krew i otrzymać 
godziwy szmal za jego ciało? , 

Czy na wydziale ,zakaźnym trudno dodać 
choremu do kroplówki trochę zarazków sal
monelli, klebsielli 'lub innego wąglika i z sa
tysfakcją czekać, aż wyzionie ducha? 

, A jakimż to problemem dla radiologa jest 
celowo przedłużyć badanie rentgenowskie, 
aby badany nieszczęśnik otrzymał jak naj
większą, najbardziej śmiertelną, dawkę pro
mieniowania X? 

Tak więc wreszcie udało się rozwiązać za
gadkę, dlaczego, pomimo wydanych przez 
Wysokie Autorytety nakazów szybkiego roz
mnażania się, liczba ludności ,w Polsce spada, 
a nie rośnie. 

Dopiero teraz możemy też w pelni doce
nić geniusz zbawiennej w skutkach, przepro
wadzonej przez rząd Jerzego Buzka, reformy 
służby zdrowia, któr,a utrudniając wielu pa
cjentom do~tęp do lekarza, tym samym ratu
je im życie. 

WIESŁAW WENDERLICH 

- Tak, kochanie, byłam 

przy tobi~ . 
- Kiedy potrącił mnie sa

mochód, byłaś p rzy mnie. 

=-- Tak. 
- To chyba przynosisz mi 

pecha! 

• 
- Panie doktorze! Moje 

dziecko połknęło długopis! 

- To niech pisze ołówkiem. 

- Wspaniale, a jaki był wy
nik meczu? 

-1:1... 
BANK 

KAWAŁÓW 

- Panie doktorze! Nie mo

gę spać w nocy. 

Idą Kurpie przez p~stynię. 1 
- Ale tutaj ' musiało wszy

stko pozam~zać - mówi je
den~ 

- Dlaczego? 

- Nie widzisz, że posypali 
wszystko piaskiem?! 

• 
- Tato, czy możesz mi po

wiedzieć, jak rosną włosy? 

. - Daj mi spokój! Mam te
raz co imlego na głowie. 

• 
- Widzisz? Niedługo zosta

niesz wujkiem! - mówi siostra 

do małego br~ciszka. 

- Oj~jku! A ja tak bardzo 
chciałem być pilotem! 

• 
Dlaczego tamten pan 

grozi tej pani patykiem? ~ py

ta mamę w operze pięcioletnia 
córka. 

) - On jej nie grozi, on dyry-
guje! • 

- To dlaczego ta pani tak 
głośno krzyczy? 

• 
- Namalujcie krowę jedzą

cą trawę - mówi napczycielka. 

Maluchy pilnie wzięły się do 

pracy. Jeden oddaje pustą kar

tkę· 

- Gdzie twoja krowa i tra

wa? - pyta pani. 

- Krowa zjadła całą trawę i 
sobie poszła! 

• 
Leżący w szpitalu mąż mówi 

do żony: 

- Wiesz co, kiedy spłonął 

mój dom, by~aś przy ~nie. 

- Tak, kochanie. 

- Kiedy okradli mi samo-
chód, byłaś przy mnie. _ 

- To niech pan sypia w 

dzień. Następny proszę! , 
• 

Kurp narzeka na ciężkie 

czasy i wspomina: 

- Dawnymi czasy człowiek 
miał własny samochód. I na 

spacerze z mamą ciągnął go na 
sznurku ... 

• 
Do Hanki Bielickiej podbie

ga Ania: z kartką z zeszyt~ po 
autograf i mówi, że na autogra

fy ma piękny album. 

- To może wpiszę ci !iię do 
albumu? 

- Nie, proszę na kartkę. 

Jak wrócę do domu, mama 

przepisze do albumu na czysto. 

••• 
Kawały nadesłali : Paulina 

Kozłowska z Sieburczyna (gm, 
Śniadowo), Adam Borowiak 

(nagroda) ze Śl1iadowa, i Łu
kasz Chrzanowski z Łomży. 

w okowach 
wyzysku 

Okrutne, wilcze prawa rozwi
niętej gospodarki kapitalisty
cznej postawiły w trudnej sytua
cji związki zawodowe. O ile w 
przedsiębiorstwach państwo

wych jeszcze jakoś zipią, to w 

prywatnych firmach praktycznie 
nie istnieją. Praco~icy, w oba
wie przed utratą zatrudnienia, 
boją się je zakładać . 

Niestety, sytuacja ta dotyczy 
także redakcji tygodnika "Kon
takty". Redaktor naczelny Wła
dysław Tocki jest zaciekłym wro
giem jakichkolwiek organizacji, 
które mogłyby powstrzymać 

wzmaganą przez niego falę bez
względnego wyzysku. Nie wyda
je się dziellllikarzom mydła, 

proszków do prania, długopisów 
i notatnikÓw. Płaci tylko za napi
sane artykuły Stąd mdlenia z 
przepracowania przy przeprowa
dzaniu wywiadów i reportaży za
pewne nie należą do rzadkości, 
choć, :iwłaszcza redaktorki, nic o 
tym nie powiedzą. Ze strachu, 
jak to płeć słaba . 

Ale nosił wilk razy kilka, po
nieśli i wilka. Redaktor Tocki 
sam wpadł w zastawione przez 
siebie sidła. Kapitalistyczny wy
zysk pozbawił go, wbrew jedno
znacznym ustawom sejmowym, 
prawa do wolnych sobót, a czę
sto nawe t niedziel. Musi haro
wać w świątek czy piątek. Dob
rze mu tak! Ale z drugiej strony 
szkoda człowieką. Chodzą, słu

chy, że t~n wyzyskiwacz popadł 
w tak skrajny pracoqolizm, iż 

sam ma zamiar zarejestrować je
dnoosobowy związek zawodowy, 
który by go bronił przed kr~o
żerczymi prawami wolnego ryn
ku. 

Liczymy, że w jego obronie 
staną także nasi Czytelnicy. 

Żądamy godnych warunków 
pracy! Domagamy się wDmych
sobót dla redaktora naczelnego! 

WIESŁAW WENDERLICH 
BIS 
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Kazinuerz Grzybowski: -
Mam 58 lat. Wędkować zaczą
łem od nąjI!lłodszych. J~szcze 
nie chodząc do szkoły, wspólnie 
z ojcem rybaczyłem na jezio
rach w okolicach Ełku . W 1958 
roku zostałem członkiem mło-

, dzieżowym Podlaskiego Związ

ku Wędkarskiego i od tamtego 
czasu nieprzerwanie należę do 
PZW. Po przeprowadzce do 
Łomży przebywam głównie nad 
Pisą, Narwią i trochę rzadziej 
nad Biebrzą. Ostatnimi laty 

, najczęściej odwiedzam brzegi 
Narwi, a wczesną wiosną także 
Pisy. ' ' 

- Czy preferuje Pan jakąś 
metodę wędkowania? · 

- Raczej nie , chociaż naj
częściej spinninguję. Staram się 
nie wybrzydzać; jak nie biorą 

na spinning, sięgam po spławi
kówki lub łowię na grun~ówki z 
koszyczkiem zanętowym. Zaw-, 
sze przystosowuję się do warun
kówpanujących na łowisku. 

- Refepta na Wielką rybę? 

- Wydaje mi się, że jest nią 
częste rybaczenie, wytrwałość, 

opanowanie, obserwacja i czy
tanie wody. Koledzy śmieją się 
ze mnie, że potrafię zobaczyć 
szlak przepływu łodzi na rzece 
po dłuższym czasie . Zdarza się ; 

że jestem po dwa, trzy razy 
dziennie nad wodą i to w róż

nych miejscach. 

- Na razie, mimo zgłasza
nia Wielu dużych ryb, do Ciebie 
należy tylko jeden rekord kon
kursu "Kontaktów" Okaz Ro-

,.., ku! 

WIGILIJNY 
Zgłaszam karpia, złoWione

go w NarWi koło Chludni o wa
dze 10,2 kg i długoŚci 70 cm. 

Ryszard Kordal 
Borkowo 

~- KOHTAIOY 

WĘDkARSKI OKAZ ROKU /2001 

Z KAZIMIERZEM GRZYBOWSKIM, 
wędkarzem, rozmaWia Krzysztof GedroWicz 

Rel(ordzisla bezrel(ordu 
- Nigdy nie lecę na :rekor

dy. Staram się łowić najlepiej 
jak umiem. A że przy oka~ji pa
dają grube sztuki? Mniejszym 
rybom daruję wolność . 

- Czy- formllła rozgrywa
nia konkursu Wędkarski Okaz 
Roku "Kontaktów", PZW · i 
sldepu "Wędkarz" w Łomży 

sprawdza się w praktyce? ' 

- Jasne, że sprawdza się i 
to bardzo dobrze. Popieram, 
gdyż jest to pewien rod7aj spor
tu i rekreacji! 

- Rekordy życiowe? 

- Najbardziej spektakular-

r' 

ny rekord mojego życia to brza
na z 1965 r. Ważyła 8,7- kg) do 
dzisiaj byłby to nie ' pobity re
kora Polski. Szkoda, że jej wte
dy nie zgłosiłem. Inne ryby to: 
leszcz 4,2 kg; s,andacz 7,8 kg; 
szczupak 12,4 kg; karaś srebrzy
sty 2,4 kg; karp 12,6 kg; okoQ 
1,0'5 kg czy też lin 2,36 kg. To 
ryby, które dokładnie pamię

tam. 

~ Wiem, że także łowił. Pan 
w wodach angielskich i amery
kańskich. Najciekawsze ryby z 
tamtych wód i porównanie ło
wisk naszych z tamtymi? 

[·760 

- W , Anglii łowiłem dużo 

węgorzy do 2 kg, w Stanach na 
rzekach pstrągi do 2, :5 kg, a w 
zbiornikach zaporowych bassy 
wielkogębowe do 4 kg. Ekscytu-

, jące były połowy ' oceanie. 
Bassy morskie pOh'Yżej 4 kg 
rwały żyłki, ,~le najciekawszymi 
stawały się brania lataj ących ryb 
na spinning. A łowisk nie ma 
co porównywać . Tam woda kry-o 
stalicznie czysta i masa różnych 
ryb. Niewiarygo.dnie czyste są 

brzegi. Nie znajdzies'l p.eta, czy 
też złamanej gałęzi na krzaku 
(grożą surowe kary) . Prakty
cznie nie ma kłusownictwa. In
ne narody, inna kultlIra, inne 
obycząje . Większość ryb jest wy
puszczana do wody, nie ma 
mięsiarzy. Nad naszymi wodami 
jest nieprzeciętnie , brudno. 
Śmieci spotyka się nie tylko 
nad brzegami, ale i w saI;llej wo
dzie. Zabierane są piewymiaro
we J:)'by, nie s~ przestrzegane Ii-

. mity ilościowe.-

- Marzenie wędkarsląe? 

- Największym jest p6bicie 
rekordu Polski w jakimkolwiek 
gatunku .. Wierzę, że w naszych 
wodach j est to realne . Szcze
gólnie dotyczy to brzany, bole
nia, a może i sandacza. 

Na zdjęciu: 

Kazimierz Grzybowski ze 
zgklSZOi1ym do konkursu san· . 
daqem; waga 7,20 kg, długość 
95 'cm 

SMAKOWITA 
Zgłaszam brzanę, złoWioną 

20 lipca w NarWi ' o wadze 
5,12 kg i długości 86 cm:' 

Stanisław Woliński 

Łomża 



MEDYCYNA 
• 

PRYWATNY GABINET USG, Al. Pił-
sudskiego 6, Łomża, czynny: 14.00-
-18.00 . Specjaliści radiolodzy: lek. 
med. Grażyna Nierodzińska, wto
rek, śród a, tel. 0-604-437-386; Dr n . 
med . Wiesław Wenderlich, ponie
działek, czwartek, piiltek, tel. 0-604-
-43-60:76 

fak.736-0 
ZDJĘCIA RTG ZĘBÓW i ZATOK, 
PANTOMOGRAFIA, Al. Piłsudski e
go 6, Łomża, g'Odz. 13.00-1 7.00 

fak.736-0 
USG SPECJALISTA RADIOLOG 
Ryszard Wagner, Łomża, Aleja Le
gion6w 94. Tarczyca, brzuch, pro
stata, p iersi, na1'z'ildy rodne, (086) 
218-88-98, 0602-584-466. RTG ZĘ
BÓW. 

f-9 334-0 
DOKTOR BARBARA DOMYSŁAW
SKA - zaburzenia lękowo-<lepresyj- ' 
ne, Łomża, Piłsudskiego 6 pok. l, 
p iątki od 13.30, (085)6542-584 

, 575-0 

MOTORYZACJA 
AUTO-SlYBY naj taniej , Łomża, 
Kraska 78, (086)2181-123, 0-604-
-491-522 

221-0 
AUTO-KOMIS "PLUS'" Śniadowo 
zaprasza, (086)217-61-64 

616-0 
SPRZEDAM TICO SX (1999r), 
0-606-208-887 

785 
SPRZEDAM MOTOCYKL SUZUKI 
GSx400F; 2184-697 

672 
SPRZEDAM VG l.3 (19881'), tel. 
(086)278-53-54 

673 
SPRZEDAM CC-704 (1994) ,219-31 -
-50 

675 
FORD TAUNUS - tanio , tel: 
0-6.06-99-14-68 

677 
POLONEZ (1990) , 218-31-34 

TANIO POLONEZ 
(086)217-44-59 

691 
(1989), 

. 
WerSja 

przyjazna 

dla portfela agi la 
od -30450 zł 
+ komplet opon 
zimowych 

astra classic 
od 30450 zł 

corsa 
od 31150 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! 

;,;-"' 

Ostrdłękai' I.Warszaws~~ 30;; ,. OPEL e-
tel./fax 029 760-41-18 , 

OPEL VECTRA (1989r), 2160-989 
- TANIO 

704 
SPROWADZAM SAMOCHODY z 
Niemiec, wyjazd z klientem, 0-60'1-
-41-22-07 

710-0 
OPEL ASTRA kombi 14/ 16V 
(19981') bezwypadkowy, 2169-102, 
0-501-546-690 

711 
FORD TRANSIT 2.5D (XII.l995r), 
219-31-19 

717 
SPRZEDAM POLO (19951'), tel. 
2160-342 po 17.00 

SPRZEDAM POLONEZ 
(19921'), 0-605-858-640 

7]9 
1.9D 

723 
SPRZEDAM AUDI 80 (1980r), tel. 
217-57-60 

725 
W\]AZDY PO AUTA do Niemiec, 
pomoc przy zakupie, 0-604-574-745 

726-0 

Nł80graniczone 
moillwoici 

rak.71 J 

TRACK 1.9D (1995r) , 219-11-58 
727 

SPRZEDAM PLUS (19971') , I wlaści
ciel, tel. 2181-586 

, 751 
SPRZEDAM PRZYCZEPĘ D-83, ła

downość 10000t i Jelcza 325, tel. 
219-88-10 lub 218-73-00 

758 
SPRZEDAM NEXIA (19961'), ko lo r 
czerwony, garażowana, te1. 2169-889 
po 18.00 . 

762 
CINQUECENTO (1997), 2160-258 

764 
MERCEDES 207D (19891'), długi 
wysoki, stan bdb pililie, 
(086)215-34-53 

TICO (XII.1997) , 
(086)219-95-04 

766 
10500zl, tel. 

772 
AVIA A31TL (1997)' stan b. dobry, 
120 tys.km konte ner 20m3, tel. 
(086)217-12-21,0-608-322-920 

773 
SPRZEDAM VW T4 2.4d (19941') , 
(086)47-21-804,0-600-564-129 

774 
OPEL OMEGA 2.5TDS CD 
(1996/ 97) zamiana, (086)219-82-
-53. PILNIE 

/ 779 
I SPRZEDAM: Astra Clasic kombi 1.6 

(1994/95) , 0-606-208-887 

I 

785 

. -
AUTO·FORUM s.c. 

18·400 Łomża 
Al . .J. Piłsudskiego 115 

Mercedes Sprinte r 30BCOI (2000/2001) 
Mercedes MB 1'00 skrzyniowy (1995) 
Citroen Jumper 1.9TD I (1994) 
Honda Civic 1.4 (1996) 
Ope l Vectra 1.6 (1997) 
Opel Astra 17TD (1995) 
Seat Ibiza 1.90 (1995) 
Opel Zafira 1.6 (2000) 
Volkswagen Jetta 1.6TD (1990) 
Volkswagen Passat 1.9TDI (199B) 
Volkswagen Polo 1.4 (1996) 
Volkswagen Polo 1.9 SOI (1999) 

- . Tel. 0·692·322·068. 
0049·160·986·916·76 

lak 838 

W W W. OPEL .COM . PL 

f-740 

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

tel./lax (0-86) 216-52-99, 
tel. kom. 0-504607-823 

CHEVROLET Lumina 3.0 (1993) 21900,-
FIAT 126p (1988) 1400,-
FIAT 126p (1991) 1990,-
FIAT UNO 14i e.s (1995) 12500,-
Łada 2107 1.5 + gaz (1991) 4900,-
HONDA Civi:: 1.5i (1990) 9800,-
MERCEDES 12<t250D (1993) 36400, -
FORD Mondeo 2.0 + gaz (1995) 19800,-
NISSAN BLUEBIRD 2. 0i (1990) 8400,-
OPEL VECTRA 2.0i (1991) 11 900.,-
POLONEZ CARO 1.6 + gaz (1995) 6900,-
TAVRIA 1.1 (1991 ) 1800,-
TOYOTA COROLLA 1.8 D (1986) 5800,-
VW GARBUS 13 (1969) 5900, -
VW Golf 1.8 (1988) 6900,-
VW Jetta 1.8i (1987) 6600,-
SAAB 9000 CDE 2.0i (1993) 24700,-
DAEWOO Tico 0.8 (1993) 7500,-
RENAULT 191 .7 (1992) 10800,-

SKUP ZA GOTÓWKĘ, ZAMIANA f-743 

TANIO SPRZEDAM POLONEZ Ca-
1'0 Plus 1.6GLI (1997), tel. 219-21-

. -47 

SPRZEDAM POLONEZA 
786 

1.6 
(1992r), tel. 2]6-71-60 

787 
KlTPIĘ GOLFA IV/ III do 6 lat, 
0-502-712-884 

788 
POLONEZ (1990 ) z gazem , 0-505-
-851-444 

790 
POLONEZ ]600 (1992) , bdb, ciem
na zieleli, 2500,- Kisielnica 42, 
(086)219-15-82 . 

791 
FIAT T IPO 1.4 (19901'), tel. 0-692-
-49-25-59 

797 
SPRZEDAM VECTRĘ 1.6: Astrę lA 
(1993), lydzieli IV kraj ll, tel. 218-82-
-30, 219-86-0fj 

799 
CINQUECENTO 700 (19971'). ~n;l!y 

IJrzebieo', o'arażowa lly, 218-36-86 
b b 808 

FIAT 126p (1991), tel. 0-50'1-79-58-
-47 

809 
FIAT BRAWA 12 16V (1999) , tel 
0-503-76-76-89 

810 
OPEL ASTRA kombi 2.0 Hiv 
(150km ) 1993.XlI, bogate wyposa
żen i e, bezwypadkow(l , 0-602-52-46-
-15 

8]4 
SPRZEDAM OPEL VECTRA B 
(1996), tel. 218-52-19 

824 
, FIAT 126p (19801'), zarejestl'Owa ny 

do re mo ntu 400,- 216-96-01 
828 

I 

-

-
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ALUFELGI, 0-604--87-91-34 
830-0 

C~-704 (1997),218-37-62 
839 

TANIO ! AUDI 80B4 2.0 (1993), kli
matyzacja, tel. 0-604--470-674 

844 
SPRZEDAM V'vV Transporte,' 1.70 
(rok 1988), stan dobry, (086")270-
-61-56 

847 
SPRZEDAM PUNTO (1995r ), 
0-606--169-427 

848 
SPRZEDAM DAEWO O TICO 
(1997r) , te l. 218-73-80 

849 
CINQUECENTO 900 (1993 r), tel. 
0-606-460-1 39 

850 
SPRZEDAM VECTRĘ 1.8 (199 lr), 
tel. 0-504-79-18-21 

851 
SPRZEDAM FORD Orion 1.4 (I 
rej., kwiecie t'i 1992), stan b. dobry 
(ksi<jżka serwisowa) , 2] 8-40-68 

852 
JEŻDŻĄCEGO "ROBURA" (1989) 
kontener, dobre ogumienie 1200z1; 
218-05-86, 0-602-30-7&-12 silnik Zu-
kCl- tanio 

854-0 
BMW 318 E36 1.8 (1991) , bezwy
padkowa, tydzień w kr~u , Niemcy, 
tel. 0-504-075-108 

860 
łADA 2107 (1991r) , po wypadku, 
0-606-182-6}5 

867 
SPRZEDAM OPEL CORSA 1.2 
(1994) , 0-501-661-878 

836 
SPRZEDAM POLONEZA, gaz 
(1994r) - tanio, 2166-343 

871 
POLONEZ ATU Plus 1.6GSI (XI-
1.2000), (086)2160-62~ 

873 
VECTRA 2.0L (1993) 13500,- 0-501-
-652-361 

876 
OPEL VECTRA 1.8 (1992) , 215-03-
:02 lub 0-503-146-711 

875 

SPRZEDAM 
HURTO'vVNIA "GLAZURA KRÓ
LEWSKA" - fachowe doradztwo, 
dowóz gratis! Sprzedaż ratalna: bez 
prowizji, bez odsetek, bez pierwszej 
wplaty Łomża, Al. Legionów 52 
(dworzec PKS) , 218-05-86. U nas 
można się L1.rgować! 

167-0 

PISKLĘTA i KURKI odchowane 
sprzed~e "Drobiarz" Łomża, Woj
ska Polskiego 161, tel. 216--47-08 

21&-00 

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

242-00 

DREWNO OPAŁOWE z Nadleśni
ctwa: brzoza, dąb, olcha, sosna. Do
stawa do klienta, 2160-010, 0608-
-412-919. 

T-31 0-00 

ZWIĄZEK KÓŁEK ROLNICZYCH 
w Łomży, Nowogrodzka 31 przyj-

muje zamówienia na kurki odcho
wane; pisklęt<l drobiu , 216-31-79 , 
216-30-02 -

364-00 
DZIAŁKĘ w Nowogrodzie, 217-54-
-85 

380-0 
SPRZEDAM 1,5ha ł ą ki z prawem za
budowy, Konarzyce 57 

660-00 
S~RZEDAM: j<lłówki cieln e hodow
lane, te l. (065)57-10-373 

676-0 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ budowbn<j, 
TEL. 0-60S-49-37-S0 ' 

679-0 
SP.RZEDAl'v1 DOM idzia lkę uzbro
j o n<j w Łomży, tel. 47-21-101 

681 
SPRZEDAM SUKNIĘ ślubn<j , tel. 
278-26-79 lub 217-79-71 

6S4 
SPRZEDAM WO, 219-64-S4 

6S8 
KIOSK z lokalizacją , 0-501-13-33-66 . 

695 
SPRZEDAM DĘBY (kloce) , 219-22-
-19 

696 
KOMBAJN "ANNA", 217-44-91 

699 
KONTENER socjalno-magazynowy 
na budowę lub dzialkę , tel. 2189-
-234 . 

700 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ 1.5ha Bacze 
- Mokre, 271-02-13 

70S 
SPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ LTZ
-55A z przedniin napędem , C-330 
stan bardzo dobry, 219-26-55 

718 
PROMOCJA!!! Bram)' segmentowe 
+ autom<l! za l zł , tel. (086)271-37-
-55 , 0-602-15-40-56 

721-0 
SPRZEDAM DZIAŁKI budowlane, 
tel. 217-91--43 

732 
KOMPUTER i NOTEBOOKA, 
0-G02-75-92-91,21S-16-94 

765 
SPRZEDAM KOMBAJN "Bizon", 
pierwszy właściciel (cofanie gardzie
li), (OS6)217-55-00 

771 
PROMOC\jNE CENY - piecy wę
glowych i na drewno ATMOS. Usłu
gi hydrauliczne - tanio, Łomża , 

Legionów 120, 218-34-77, 0-604-
-524-115 

776-0 
SEGEMENT OLCHA, zmywarka do 
naczyl'i "Simens" tanio , 
(OS6)219-S2-5 3 

779 
DZIAŁKI BUDOWLANE nad Bieb
rzą , 0-605-664--000 

77S-0 
DZIAŁKI BUDOWLANE Uha 
Giełczyn , 0-605-664--000 

77S-0 
C-3S0 z · turem , siewnik, tel. 2183-
-243 

789 
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 6 arów, 
2185-132,0-607-452-S12 

735 
SIANO PRASOWANE, ciągnik T-25 
(19S8), kosiarka rotacyjn<l, 
(086)217-42-68 

806 
DZIAŁKA 1000mkw z budynkiem 

S ® 
"rERRAZYT 
Oknu i drzwi na cole życie ... 

BRAMY GARAŻOWE 

;/aź od 6~9zjT 

ŁOMtA UL SPOKOJNA 210 TEL. (086) 473--51-39, 473-51-37 

fak. 746 

1""' , . :tE. KONT.AJaV 

gospodarczym w Zawadach, (086) 
216-51-q7 

826-0 
SPRZEDAM HODO'vVLANE jałówki 
i krowy, (086)217-92-21 

827 
PRASA Z-224/1, przyczepa samoz- ' 
bi er~ąca T-072 , 4738-239 . 

834 
SIEDLISKO w,-az z zabudowanialui 
we wsi Miodus)' Stasiowię ta 2, 
(086)271-87-67 . 

847 
SPRZEDAM GOSPODARSTWO 
rolne llha, tel. po 18.002175-424 

856 
SPRZEDAM DRZEWO op<llowe z 
dowoze m i bal o lcha suchy, tel. 
0-600-120-771 

874 

AUTA POWYPADKOWE, ZNI-
SZCZONE, (OS5) 716-48-16, 

[-6813-0 
AUTO SKUP SKORODOWANE do 
remontu , 0607-515-770. 

f-6813-0 

ROZBITE SAMOCHODY, 0-603-
-050-603 

209-0 

LAS, 0-608-06S-71 O 
706-0 

KUPlł~ ZIEMIĘ, 0-606-416-991 
804-0 

KUPIĘ DZIAŁKĘ lub pole w Łomży 
na ul. Wąskiej lub w Starej Łomży, 
0-609-SS-22-39 

S1 3-
KUPIĘ DOM oraz dzialkę budowla
ną w Łomży, 0-606-816-277 

820 
FIRMA KUPI komputer "Celeron" 
min, 300, tel. 219-89-06 

ODKUPIĘ DZIAŁAJĄCY 
(086)217-22-18 

LOKALE 

203-0 
sklep , 

857 

SPRZEDAM MIESZKANIE 57mkw 
- Zambrów, Świętokrzyska, 0-609-
-166-154 

378-00 
SPRZEDAM M-l w Z<lmbrowie, 
(086)216-66-23, (085 )711-2346 

541-00 

POSZUKUJĘ LOKALU 40mkw w 
centrum, 0-502-565-090, 218-82-84 

547-00 

SPRZEDAM M-4, II p., tel. 4731-301 
558-00 

LOKALE DO 'vVYNAJĘCIA, Łomża, 
0-604--40-20-41 

562-00 
DO WYNAJĘCIA lokale: GOmkw, 
15mkw - Osiedle Południe, 0-608-
-53-63-68 

571-00 
MAŁŻEŃSTWO POSZUKUJE do
mu, mieszkania do wyn~ęcia, 473-
-17-50 

590-00 
LOKAL DO WYNAJĘCIA (50mkw), 
0-609-766-548 ( 

591-0 
V\l\'NAJMĘ M-4 na Niemcewicza, 
(085)74321-73 

597-00 
DOM,0-608-309-625 

632-00 
M-4 przy Śniadeckiego wyn~mę, 
216-98-32 

674 

DO WYNAJĘCIA powierzcbnia ma
gazynowa z biurem i zapleczem so
cjalnym 220mkw w Łomży, tel. 
0-604-177-800 

683-0 

DO w\'NAJĘCIA na działalność 
60mkw, ul. Bema la, 216-50-88 
(10.00-18.00),216-59-33 

685 
SPRZEDAM M-4, II p. centrum, 
0-608-74--25-76 

692-0 

SPRZEDAM M--4, 3 M~a 6A, tel. 
216-64-29 

693 
KUPIĘ DOM na wsi , (086)218-49-
-69 wieczorem 

702 
DO WYNAJĘCIA nowe M-3, 
(086)219-19-02 po 17.00,0-606-296-
-206 

703 
SPRZEDAM, \~l\'NAJMł: ' lobl w 
Łomży prz)' Al . Legio nów, pow. 
92mkw, te l. 218-46-64; 0-604-15-20-
-65 

"Il\'NAJMĘ LOKAL 
(086)219-S2--46 . 

707-0 
42mkw, 

71 3 
DO WYNAJł:CIA mieszkanie 
65mkw w Łomży, nowe budowni
ctwo , 216-38-28 po 15.00 

71 5 
SZEREGÓWKA 130mkw 140 000,
(086)216-08-83 

729 
SPRZEDAM MIESZKANIE M-S, tel. 
2188-463 

730 
DOM DO W\'NAJĘCIA, 2164-756 

, 733 
POKOJU W PIĄTNICY posżukuje 
starszy, pracując)', nie palący, samot
il)', spokojny in ż . , tel. 0-60S-413-486 

/ 752 
WYNAJMĘ LOKALE w Łomży pod 
dzialałność, tel. (086)216-32-16 

767 
SPRZEDAM GARAŻ (Konstytucji ), 
0-604-876-166 

768-0 
ATRAKC\]NY LOKAL do wyn*
cia, 0-604-876-166 

768-0 
M-5 SPRZEDAM, 21S-27-09 

769 
DO WYNAJĘCIA lokal 50mkw pod 
dzialalność, tel. 216-32-0] 

770 
KUPIĘ LUB '~'\'NAJMĘ magazyn 
na hurtownię, tel. 2180-546 

, 775 

DO W\'NAJĘCIA w Osti'ołęce po
mieszczenie na hurtownię pow. 350 
(z rampą) i 'l :>Omkw (z chłodnią)· 
Tel. 0-609-125-'11 4 

79G-o 

WYNf\JMĘ I-lALĘ 400l11kw i lo'b l 
100m kw, Łomża , 2160-755 

798 
BIURO, GABINET, stancja, 216-36-
-63, 216-02-68 

800 
LOKAL DO \~l\'NAJĘCIA , 218-50-70 

S03 
PLAC NA CENTRUM ogrodnicze, 
inne, Łomża 0-605-072-434 

805 
WYNAJMĘ LOKAL 230mkw, ŁOlll
ża,217-85-9S 

807-0 
WYNAJMĘ MIESZKANIE 36m kw, 
279-10-61 

815 
SPRZEDAM, WYNAJMĘ ha l ę 110.0, 
300 mkw; 0-600-89-64-36 

8'1 S-o 
SPRZEDAM KAWALERKĘ, Zam
brów, 219-17-25 

. 819-0 
DO \~'\'NAJĘCIA M-3, 2188-125 

821 
DOM mieszkalno-usługowy, niewy
kOI1czony - sprzedam, (086)216-
-02-1 9 ' . 

833 
MIESZKANIE OSOBIE samotnej, 
(086) 2160-219 

833 
SPRZEDAM M-4, tel. 218-54-68 

835 
S~RZEDAM M-4, TY p. , 0-606-98-50-
~~ . 

842 
SPRZEDAM GARAŻ , 0-505-797-851 

94-0 
NIERUCHOMOŚCI "TYTAN", Po
lowa 45, (086)216-62-26 

853-0 
M-2 do wyn~ęcia , 219-1 3-20 

855 
LOKAL WYNAJMĘ, sprzedam, 
2182-079 

859 



SPRZEDAM M-22 mkw, 216-32-29 
868 

DO SPR4EDANIA czynny sklep 
mięsny w centrum Łomży, 0-502-
-290-813 

872 

POSZUKUJĘ DO \NYNAJĘCIA do
mu w Łomży, 0-504-215-670 
ranika 877 

KUPIĘ M-4 w nowym budowni
ctwie,216-98-69 

869 

USŁUGI 

STUDNIE (086) 218-59-91, 0600-
-550-109. 

[~029-0 

KOMPUTEROPISANIE, oprawa, 
ksero - "OPOKA", 216-48-39. 

f-737-0 

NAPRAWA - LODÓWKI, PRALKI, 
218-07-07,2180-916. 

f-323-0 
SERWIS RTV, Śniadeckiego 17, 
:2180-001. 

f-8270-00 
AUTOGAZ, 0501-921-104. 

f-8813-00 
WYPOŻYCZALNIA SAMOCHO-
DÓW, 216-32-42, 0604430-889. 

f-071-o 
BALUSTRADY, SCHODY, stal nic
rdzewna, drewno krajowe egzoty
czne (086) 216-4.8-63, po 18.00. 

f-222-0 
CYKLINOWANIE, UKŁADANIE 
(029) 766-74-19. 

[-227-00 ~ 
USŁUGI ARCHIWISTYCZNE, 219-
-47-77: 4730-256. 

CYKLINOWANIE, 
692-104-316. 

f-365-00 
UKŁADANIE, 

f-306-00 
RTV NAPRAWA, 473-01-90. 

f-397-0 
REMONTY MIESZKAŃ - wszelkie
gg rodzaju. Rachunki VAT, 0602-
-828-318,2160-625'. 

[-373-0 
MALOWANIE, SZPACHLO:VVANIE, 
panele, sufity podwieszan e, 0602-
-828-318,2160-625. 

f-373-0 
ZESPÓŁ MUZYCZNY, 0604-310-
-277. 

f-372-0 

MONTAŻ SAMOCHODOvVYCH 
instalacji gazowych, 2169-703, 503-
-010-038. 

[-415-0 

SZPACHLOWAt~IE, MALOWANIE, . 
glazura, panele, cyklinowanie, 216-
-62-88. 

f-432-00 

USŁUGI HYDRAULICZNE. Piece 
opalane węglem brunatnym o raz 
węglem (086) 216-61-62, 0605-621-
-551. 

[-513-0 

, -

POŻYCZKI GOTÓWKOWE - szyb
ko i tanio . Ubezpieczenie NNW -
gratis. "SKOK", Łomża, Bema 31, 
tel. 215-35-25 

544-0 

ROZLICZANIE PIT-ów 20,- 0-607-
-392-772 

526-00 
SZPACHLOWANIE, TYNKOWA
NIE, terakota, 2172-135, 0-600-124-
-773 

565-00 
KOMPUTEROPISANIE, 0-504-892-
-266 

600-00 
REKLAMA O D A DO Z. Do 15 lu te
go - rabat ~O%. Sprzedaż Plexi, 
PCV, osloll balkonowych, Łomża, 
Poznarlska 156, tel. 2180-801 

636-00 
TYNKI GIPSOvVE agregate m, wy
kOliczenia wnętrz kompleksowo, 
0-604-054-804 

734 
SPRZEDAŻ ŻvVIRU, piasku piuka
nego i pod kostkę (pytkak) . Uslugi 
koparką "ATLAS" i JCB, 219-14-92, 
0-502-67-73-58 

678-0 

KREDliTY: gotówkowe, hipoteczne, 
samochodowe, obrotowe, leasing, 
Nowa 2./442, (086)216-39-33, 216-
-'29-13 

698-0 

_WYKON~JĘ ELEWAqE docieple
niowe w cenie 15zl/m2 , kom. 
0-602-597-595 

701 
PODŁOGI: - układanie, cyklino
wanie, o lejowanie, woskowanie, 
0607.323-887 

714 
MEBLE KUCHENNE młodzieżowe, 

szafy tanio, (086)2160-200, 
0-607-453-187 

720 
HYDRAULIKA, MUROWANIE, 
473-17-96 

748 
TYNKI, MURARSTWO - tanio , 
tel. 2181-586 

751 
NAPRAWA: pralki, lodówki, zamra
żarki , 219-03-33 

752-0 
STUDNIE GŁĘBINOWE, 0-603-
-646-482 

777-0 
REMONTY - glazura, tera kota, Sll

fity, hydraulika ( mied ź, plastik, 
itp.), tel. 0-505-790-728 

780 
GLAZURA, SZPACHLOWANIE, 
malowanie, 2180-427 

792-0 
REMON'W, CYKLINOWANIE, 218-
-23-14, 0-609-946-888 

793 
REMONTY - szpachlowanie, ma- ' 
lowanie, sufity podwieszane, glazu
ra, tapetowanie, parkiet, cyklinowa
nie, 0-504-582-955, 219-22-75 . 

795 
UKŁADANIE GLAZURY, remonty, 
hydraulika, po 18.002190-750 

801 
Z.I.R ŁOMŻA: - instalacj e elektry
czne, - pomiary, - budowy, - re
monty, - wykolIczenia, - montaż 
okien, - glazura . (Faktury VAT), 
(086)218-63-29, 0-602-746-220 

811 
KREDYf ODNAvVIALNY do 30 000 
PLN z ubezpieczeniem na życie kre
dytobiorcy, tel. 216-41-55 po 16.00 . 

816 
. MXJNIA - pranie dywanów, tapice

rek, Al. Legionów, 21 88-030 
818-0 

, 

PANELE SCIENNE 
. PODŁOGOWE 

GLAZURA,'TERAKOTA 
NOWO OTWARTY ODDZIAŁ W ŁOMŻY AJ. Legionów 54 

te!.(086) 219 90 03, 219 90 12 

SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, 
gl azUl'~, 218-50-33 

822 
RENOWAqA OKIEN, odnowa 
uszczelnianie, tel. 0-503-464-917 

831 
PANELE, ukladanie cyklinowanie 
podłóg, 2150-119 

837 
CYKLINOWANIE PODŁÓG, 217-
-50-78 

858-0 
CYKLINOWANIE, UKŁADANIE, 
0-607-77-46-27 

861-0 
. RENOWACJA MEBLi tapicerskich, 
216-29-22 · 

864-0 

TRANSPORT 
HANNOVER - każda niedziela, 
215-76-17,215-75-34. 

[-9291-00 
V\l\'NAjEM BUSÓW, 216-24-20. 

f-337-0 
BELGIA, NIEMCY - wyjazd sobo
ta, (085)7376-300 , 0.606-336-751 . 

187-0 
USA - WiJAZDY, 0-504-862-196 

535-0 
PRZEWÓZ - HANNOVER - każ
da niedzieła, 0-600-564-4.29 - Pol
ska; 0174-803-64-45 - Niemcy 

596-0 

Ja, Krzysztof Chojnowski 

nie jestem wspólnikiem 

firmy "AMERPOL", 

której właścicielem jest 

J ózef Malski i nie odpowiadam 

za wqeśniejsze i aktualne 

jego zobowiązania. 

fak.tjK~ 

lomża 

ul. Pożnańska 156 
(przy stacji paliw) 

tel. 218 08 01 

KOMINKI 
(od projektu do montażu) 

elementy budowlane 
z granitów, marmurów 

i konglomeratów 

tt::,~~ C'HCFlDA 
DRZWI a/wł GNCRDA· OKNA 
• ZAMKI' DORABIANIE KLUCZY 
18-400 Łomża, Al. Legionów 105 
(bJaszak) tel."ax (0-86) 219-81-16 

NOWOŚĆ - PROMOCJA! 
NOWE DRZWI CKNlA W STARI\I CENIE 

WYBIERZ: 
JAKOŚĆ' KOMFORT' BEZPIECZEŃSTWO 

fak.756 

KON7AKrV 

III 

• 

~. 

ttl: 



IV , 

'-

-

HANNOVER- 218-13-70 
627-00 

BUSEM 9-osobowym, 218-34-58, 
0-604-621-841 

652-0 
PRZEWÓZ OSÓB: 2187-906, 0-602-
-110-161 

657-00 
NIEMCY BUSEM (086) 270-96-44. 

f-534-0 
TANIO BUSEM, 0-600-247-838 

- 781:0 
NIEMCY HANNOVER - _przewqz 
osób (sobota), 0-602-814-628 

782 
NIEMCY, 0-602-59-59-64, (086)218-
-82-23 

794-0 
WARSZAWA - STADION, 218-30-
-88, 0-606-599-353 

817 
HANNOVER, BREMEN, Bielefeld, 
(086)216-93-98,0-603-534-666 

843-0 
"MISTRAL" busy 8-17 osób, 
(086)217-90-48 

845-0 

PRACA 
KOSME1YKI - możesz dorobić. 
telefon 2184-198 

076-0 

ZATRUDNIĘ OSOBĘ ze znajomo
ścią obsłu gi i montażu instalacji ga
zowych w SalllOchodach, (086)215-
-35-31 '- . 

358-00 
STOWARZYSZENIE "TAXI-PLUS" 
prz)jmie do współpracy kierowców, 
2150-222 

584-00 
FIRMA ZATRUDNI przedstawiciela 
handlowego do branży księgarskiej. 
Umowa o pracę, stała pensja, 0-501-
-068-510 

689 
PRACA, 0-608-368-260 

705 
CENTRUM ARTYKUŁÓW DZIE
CIĘCYCH "Fartlandia" . zatrudni 
młoją osobę na stanowisko sprze
dawcy. Kontakt osobisty, Łomża, ul. 
Sikorskiego 122 

709 
NIEMCY, USA, EUROPA -legalna 
praca - polski paszport, (092)557-
-502, 0-692-37-90-95, 0-607-16-26-61 

724 
POSZUKUJĘ OPIEKUNKI do 
dziecka, (086)473-05-07 

744 
ZOSTAŃ KONSULTANTKĄ "Orif
tame", 217-59-27, 0-606-641-643 

783-0 

NAWOZY MINERALNE.! 

KORZYSTNE CENY 
KREDYT ROCZNY 5,60/0 

PHuMAREXIM 

40 groszy 
za minutę o każdej porze 

w Taryfie 2002 

abonament 29,90 zł 

Motorola 
V3670 

49zł 

Nokia 

3330 

4Szł 

VISA,TEL 

18-500 Kolno 
ul. Wojska Polskiego 16 
tel./fax: (086) 27 83 377 
E-mai l: visa-telkolno@hot.pl 
Ceny netto. Szczegółowy cennik i regulamin promocji 
dostępne w punktach sprzedaży sieci Era. 

tj .KOHTAJaV 

ZATRUDNIĘ SPAWACZA, murarza, 
0-692-427-159 

804-0 
CIĘŻKA PRACA, ale się opłaca. 
Hurtownia, tel. 2166-974 (9.00-
-15.00) 

811 
ZATRUDNIĘ w myjni, 2188-030 

818 
PRZEDSIĘBIORSTWO zatrud'lii 
osobę na stanowisko: specjalisty ds. 
Kadr i Płac. Wymagania: - , wy
kształcenie min. średnie, - staż 
pracy: min . 3 la ta na zbliżonym sta
nowisku, - praktyczna. znajomość 
prawa pracy, - znajomość przepi
sów i p-rogramów ZUS, - , prakty
czna umiejętność obsługi kompute
ra, programów. kadrowych i płaco
wych. Oferty prosimy składać w re
dakcji. 

832 
POTRZEBUJĘ NIANI, telefon 219-
-06-31 

846 
·HURTOWNIA zatrudni młodych, 
216-44-18 

862 

ZATRUDNIĘ SEKRETARKĘ Zarzą
du ze znajomością- języka angiel
skiego i obsługi komputera. Kon
takt: 216-54-03 

863 

PRZXJMĘ OPIEKUNKĘ do 16-mie
sięcznego dziecka, 0-607-913-154 

866 
SKLEP SPOiY\ĄICZY zatrudni 
sprzedawcę na stanowisko mięsne z 
min. 5-ltnią praktyką, 218-67-47 

870 
ZATRUDNIĘ NAUCZYCIELI języka 
angielskiego na umowę o pracę, tel. 
0-605-419-273 • 

878 
NIEMIECKIE KASY budowlane -
przedstawicieli handlowych, 0-502-
-256-683 

879 

NAUKA ' 
MATEMA1YKA, 216-30-83 po 16.00 

554-00 
ANGIELSKI - NAUKA, korepety
cje, tel. 2180-585 

680 

KOREPETYCJE, 
NIA,218-31-14 

WYPRACOWA-

686-0 
ANGIELSKI,216-54-97 

784-0 
CHEMIA, MATEMA1YKA, fizyka, 
216-62-94 

823-0 
SZKOŁA jĘZl'KÓW OBCYCH -
angielski - Native Speaker; nie
miecki - 'nowe grupy. Kurs ,przygo
towawczy do kolegium języków ob
cych, (0 ... 86) 216-93-91 

825 
ANGIELSKI,O-501-662-087 

833 
PISANIE PRAC, 0-503-685-523 

841 

ZWIERZĘTA 

PUDELEK MINIATUROWY, 218-
-28-65 

712 

ODDAM MŁODĄ, małą suczkę, 

218-28-65 
712 

PIES DOBERMAN, (086)219-82-53 
779 

SPRZEDAM KONIE, 0-600-69-76-25 
842-0 

INNE 
KG.-H. "BARANOWSKI" S.c. w 
Piątnicy oferuje de;> sprzedaży na in
dywidualne zamówienia wyroby gar
mażeryjne z drobiu i ryb (galanty
ny) ; (086)215-25-00 w. 24 

670-0 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ dzieckiem lub 
starszą osobą, 2189-727 -

690 
ZLECĘ PRZEWÓZ towaru Łomża 
- Warszawa - Łomża, do 17m3 co 
trzy tygodnie, tel. (022)752-25-94 
po 20.00 lub 0-602-590-725 

716 
BIURO MATRYMONIALNE "Kata
rzynka" , (086)473-16-50,0-607-1 91-
,()70 

840-0 
NIE TRAĆ SWOICH pieniędzy sa
modzielnie wybierz Fundusz Eme
rytalny, (086)216-62-26, 0-604-22-
-76-58 

853 

OknazPVC 
Omiń Pośrednika - kupisz taniej 

P.P.H.U. "OKNAL" s.c. 

Kupiski Nowe 121, 18-400 Łomża, tel/fax (0-86) 217-91-86 
producent okien z PVC 

• system Kómmerling - numer 1 w Europie 
• okucia obwiedniowe ROTO C,mikrowentylacja" w standardzie) 
• gwa rancja ja kości 
• ceny promo~yjne i krótkie terminy realizacji 

fak.76ł 

)?~:~!i.i~ 

~~;-:::;;~w~h Kredyty samochodowe i hipoteczne 

~_samochodo~ w CHF, EUR, PLN, USD 
· na sa1)ochody nowe i używane 
• uproszczona procedura ~ 
- nominalne oprocentowanie od 5,9% ~ 
- okres kredytowania od 6 m-cy do 8 lat .. 
· na 100% wartości pojazdu, bez poręczyciel i 
-atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe 
• możliwośc promocyjnego zakupu auta 
• jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9002 
10000 zł od 145 zl 

Kr~~y!Yhip9.tmhą w CHF, EUR, PLN, USD 
z możliwością przewalutpwania 

• na zaKUp, budowę bądź remont domu. mieszkania 
lub lokalu użytkowego oraz spłatę kredytu 
mieszkaniowego w innym banku 
• nominalne oprocentowanie od 5,65% 
• do 100% wartości inwestycji, bez poręczycie li 
- czas splaty do 30 lat 
- możliwość wcześniejszej spła ly kredytu bez prowi 

50 aoo zł od 300 zł 
np. kwota kredytu miesięczna rata np. kwota kmdylu miesięczna rata 

18-400 Łomża, Al. Legionów 44 (Centrum Handlowe 4+) 
Tel.: 21-66-961 21·81·658 Internet: www. tf. I Infolinia: 0-800-266-166 

fak,742 

'l' 



O SKOK 
Noworoczna 

pożyczka prowizyjna 

SPÓŁDZIELCZA KASA 
OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA 

im. FRANCISZKA STEFCZYKA 

Lokata dyskontowa . 
"NOVUM" 

o stałym oprocentowaniu 

8,0% już od 
6 miesięcy do l 0,7 % 

Możliwość otrzymania odsetek w dniu złoienia lokaty ! 
Maksymalna kwota - bez ograniczeń ! 

Ol ŁOMżA, UL. BEMA 31 
TEL. (086) 215 35 25, 216 89 25 

HURTOWNIA GLAZURY 

"KOMAX" 
o f e r li je: 

- płytki ceramiczne z fabryk polskich , 
włoskich i hiszpańskich , 

- płytki ekskluzywne, 
- tanie płytki do dojowni, 

Ol BIAŁYSTOK, AL. PIŁSUDSKIEGO 38, TEL. (085) 743 5041 
Ol SUWAŁKI, UL. NONIEWICZA 85C/1, TEL. (087) 563 02 03 
Ol OSTROŁĘKA, UL.GORBATOWA 70/28, TEL. (029) 764 63 56 . 

Ceny negocjowane. 
RATY-DOWÓZ - panele ścienne i podłogowe , 

- wyposażenie łazienek , Łomża , ul. Spokojna 190a 
- kostkę brukową, te l. 218-03-78 

- styropian. 

PRZEWOZY 
AUTOKAROWE 
KRAJ, ZAGRANI 

NOWOROCZNA OFERTA FINANSOWA 
Niedługo przyjdzie wiosna - czy wiesz, skąd wziąć pieniądze 

na budowę swego domu? 

czy STAĆ CI Ę NA RA 
10 tys. 16 
50 tys. 208 

TAK! 
150 tys. 625.~~""'"'"I!i!D!I.-:" '- ~-'~"""" 
200 tys. 

*Tylko w styczniu dostaniesz rok bez odsetek! 

JESTEŚMY PO TO, ŻEBY TOBIE MIESZKAŁO SIĘ LEPIEJ 
NA CO CZEKASZ? 



Przvjmujem v w rozliczeniu 
auta uŻVWane 

Infolinia' o 8 , - 01666999. internet' , www.seat.p l 

SEAT bez rocznego ;. 
W",,,,,d,,,"'ów . P o s II z g u 
_ czyli z datą prod of~ruje Ci samochod 
twardo trzyma s i ę ~~Cjl, 2001. SEAT z AB;' z rocznym poślizgiem 

rocznik 2002 

KOHTAKJY 
CZVTA NA'; INTERNECIE 

W W . CAŁY ŚWIAT 
W.KONTAKTY -TYGODNIK .COM.PL 

ŁOMŻA 

Ogl .. , I ka lendarza, em w standardzie 

Modele SEAT-a to' , 
ze starszym i o rokJUZ rocznik 2002, Ich 
kazdego samoc hod~o;:!~:; konkurenc~t;io~!~orÓWnYWalne liczony jest t ?wo. w cenę eraz pakIet ub ' , ezpleczeń , 

Kazdy pośliz 'e ' Zapewni' b g J st nlebezpieczn ' Wstąp d~ nezPleczeiistwo sObie~' takze "roczny", 
ajb ll zszego salonu SE:;~jemu portfelowi, 

MARGO 
Al. legionów 152 
leI. (0-86) 219-07-89 AUTORYZOWANY PARTNER 

POMOC DR 
AUTO HOLOWNIK PSGS OWA 24h t I ISTANCE 

e . +48604 420 
calodobowy ·420 

Łornia Al. PiłsudskiegO 70 
tel. 218 4322 faJ{. 219 8484 

OKNA BEZOt.OWIOWE 
\ . 

dornelspzOo@poczta.onet.PI 
www.domel.plustec.pl 

" niemiecka technolOgia bezołowiowa 
" nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska, 

polecane alergikom i astmatykom 
" doskonała Izolacja akUstyczna i termiczna 
" bezpieczne, eleganckie, szeroka gama koloróW i KSz:tałl:QW 
" rzetelne doradztwO· profesjonalna obsługa 

Łomta uL.AL.LEGIONÓW42 Tel.0
8
6/ 218 9363 

Zamb'óW . uL. MAZOWI ECKA 2 Tel. 0861 271 34 51 
wysokie Maz. uL.MYSTKOWSKA 1 Tel.0

861 
275 00 89 Białystok ul. wYSZYŃSKIEGO 211 lok.15 Tel.0

8
5/ 745 15 Białystok ul.LEGIONOWA 30 lok.8 ( :r.:,~) Tel.0

851 
74227 Białystok ul.SIENKIEWICZA 81!3lok.9 Tel.08516761112 

ABC MARKET ul.MAZOWIECKA 5 Tel.085/745 5552 

,( 

Z pakietem 
ubezpieczeń 

w cenie 

~ 
SERT 

auto emoción 
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