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Nr 9(1113) 

Bezro,-otny 
dygnitarz 

? SALON 
~EBLOWY 

OTWARCIE 

01 MARCA 2002 
ŁOMŻA 

UL. WYSZYŃSKIEGO 4 
(nad marketem LEADER PRICE) 

1~lt-}-f!j~1 
~ 

Krzysztof Musiński 
Authori zed dea ler No 026 

15-124 Białystok, III. Gen. Andersa 87 
tel. (085) 653 9747, 652 5150, fax (085) 6525050 

Zapraszamy do salonu i serwisu 
codziennie w godz. 9- 17 f.046.0 



KONTAJaV 
w prenumeracie 

Prenumeratę przyjmują wszystkie urzędy 

pocztowe województwa podlaskiego do 20 
każdego miesiąca oraz RUCH S.A. Zespół w Łomży, 

ul. Nowogrodzka 41; Zespół w Białymstoku, 

ul. Kopernika 95; Zespółw Ełku ul. Mickiewicza 43 
do 5 każdego miesiąca. Na terenie kraju 

prenumeratę przyjmują zespoły RUCH S.A. 

właściwe terytoria I nie. 

Prenumeratę na zagranicę przyjmuje RUCH 

S.A . Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy 

00-958 Warszawa skrytka pocztowa 12, ul. Jana 

Kazimierza 31/33 PKO S.A. IV Oddział Warszawa 

Nr 12401053-40060347-2700-401112-005. 

NIE STAĆ CIĘ 
NA KREDYT W BANKU 

TeFI 
Jesteśmy po to 
żeby Tobie 

żyło się lepiej! 

PRZY JOŹ 00 NAS 
OFERUJEMY 

- najniższe oprocentowanie w Polsce 
- stałą ratę miesięczną 

50 000 zł - rata 208 złlm-c* 
zł - rata 416 złlm-c* 

50 000 zł - rata 625 złlm-c* 
rat nawet do 6-ciu miesięcy 

- dogodne okresy spłaty 

Ostrołęka, tel. (0-29) 764-85-44 
ul. Głowackiego 13 

Łomża, tel. (0-86) 216-33-90 
ul. Giełczyńska 10 

INFOLlNIA 0801 603 603 Zastrzega my sobie prawo wcześ ni ej szego zakończen i a promocji 



KONTAJaV 
TYGODNIK REGIONALNY 

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

Nowym Jorku, Chicago i Toronto 

Adres: 
18-400 Łomża, Aleja Legionów 7 

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

www_kontakty-tygodnik_com_pl 
redakcja@Jkontakty-tygodnik_compl 

Redaguje zespół: 
Joanna Gospodarczyk, Alicja Niedżwiecka, 
Gabriela Szczęsna, tel_ (0-86) 215-35-69, 

Maria Tocka, tel_JO-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 
teUfax (0-85) 744-65-61 

Oddział w Suwałkach: 
ul. Utrata 2B, I piętro , 

Sława Zamojska, Piotr Laskowski, 
Bożena Dunat 

tel, (0-87) 566-60-66, teł,lIax (0-87) 566-35-12 

Stale wSPółpracują: 
Teresa Adamowska, Jacek Cholewicki, Adam 
Dobroński, Stanisław Kędzielawski, Krystyna 

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

Michał Mincewicz (Orla) 
Rysunki: Zdzisław Romanowski, Jerzy Swoiński 
Felieton: Wiesław Wenderlich, Adam Dobroński 
Zdjęcia: Gabor Liirinczy, Sławomir Stempczyński 

Wydawca: 
Spółka Dziennikarska ,Gratis' Sp, z 0 ,0_ 

Prezes: Władysław Tocki 
Adres: 18-400 Łomża, Ałeja Legionów 7 

teł, (0-86) 216-42-43 

Księgowość: Ełżbieta Bączek (główna księgowa) 
tel, (0-86) 215-35-67, 

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

Biuro ogłoszeń "Kontaktów": 
Kierownik: Alina Michałowska 

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 

Ostrołęka: 
Agencja ,INFORMEOlA ' 

07-400 Ostrołęka, uł, 11 Listopada 5 a 
tel./lax (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, Anny Maz, 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, tel, (271) 25-25 

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

sieć wlasna wydawcy 

Obróbka zdjęć barwnych: 
Gabs-Foto, Łomża, Stary Rynek 16, tel, 216-!7-16 

Skład: 
STudio Maciejewscy 

Bialystok, ul, Mickiewicza 56 
tel,lIax (0-85) 732-34-84 

e-mail: maciek,maciejewski@pro,onetpl 

Druk: 
SPPP ,Pogoń', Białystok, ul, Mickiewicza 56 

tel, (0-85) 732-91-74 
e-mail: pogon®csk.pl 

Material6w nie zamówionych redakcja nie zwraca 
i zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, 

Za treść ogloszeń redakcja i wydawca 
nie ponosi odpowiedzialności, 

Dostałem , pełen młodzieńczej pasji, zarazem mądry 
list: "Oto nowy Kościół. Oto ' nowa wiara. Nowy bóg, 
choć ma się za «Wielkiego», nazywa się Bratem. Czyim? 

Ja sam nie odezwałbym się w tej sprawie, gdyby nie 
to, co widziałem jakiś czas temu. Finał. Ekstaza i szczy-' 
towanie w jednym ... z programów telewizr.jnych. Mamy 
świat, o jakim 99 proc. ludności poprzednich wieków 
nie mogło majaczyć nawet w największej chorobie. Nie 
chcę mówić zły czy dobry. Chcę powiedzieć: inny. 

To pewnie moja wina, że czuję się zaskoczony skalą 
euforii, ogarniającej kolejne mias~a, burmistrzów, ra
dnych, policjantów i kelnerki. To tylko mój brak wyob
raźni sprawia, że nie zdołam otworzyć szerzej oczu, 

, choć już teraz mam je jak stare pięć złotych. Przecież 
słyszałem rozmowy u fryzjera czy w autobusie, przecież 

V I - / 
/ 

byłem świadkiem kłótni rodzinnej w domu mojego kolegi o to, czy oglądać «Wielkiego Bra
ta», czy nie. Czemu więc się dziwię i śmieję z tego wszystkiego? Chyba przeżywam coś w ro
dzaju wyobcowania w bardzo potocznym tego słowa znaczeniu. 

Dotyczy to !1ie tylko mnie. Także tych, którzy posiadają wrodzone czy nabyte, ale jakie
kolwiek duchowe -aspiracje. Wiek XIX stał się wiekiem rewolucji, niewyobrażalnych zmian. 
W kulturze śmierć wartości dziewiętnastowiecznych. Kiedyś z~cnymi byli ludzie wykształce
ni humanistycznie_ Dziś jest to nie tylko lekceważone, ale coraz częściej pogardzane_ Je
szcze nie tak dawno mówienie o duchowym przewodnictwie narodu nie brzmiało tak idioty
cznie jak dziś. Mówiono o kulturze narodowej, europejskiej, światowej. «A po co mi to wszy
stko?», pyta dziś człowiek pracy. Bez żenady, ze śmie~i?-em. Co mu po lamencie, że wartości,/ 
że humanizm, że wreszcie komercja? 

Większe zbiorowości nie mogły istnieć bez elit. Dziś jest odwrotnie. Dlaczego? Bo elity 
nie miałyby jak przeżyć. Bez bezradnego organizmu w sam raz dla pasożyta, byłyby niczym. 
A więc « pracują» i « dbają» o swoje narody. Ludzie kultury i sztuki pracują dziś na zadowole
nie bankiera, spqedawcy, posła i burmistrza_ Po kulturze III RP zostały już tylko zgliszcza_ 

«Big BrotheT» jest moim problemem, a nie wszystkich-tych, którzy go oglądają, biorą w 
nim udział, bądź go tworzą. I sam z tym problemem, jak głupi samotnik, zostaję ... " Podpis: 
Karol Kamiński, uczeń kl. III e I LO w Łomży. 

Poczucie samotności. W tym wieku_ Zadziwiające_ Zastanawiające. 

Choć Karol nie mówi tego wprost, jego tekst jest wielkim oskarżeniem komercyjnej kul
tury masowej. I tych, którzy ją tworzą. A nie byłoby masowości bez telewizji, radia, prasy. 
Czy rzeczywiście dobrze wypełniamy swą społeczną misję? 

. To pytanie nieoczekiwanie wróciło po ujawnieniu przez "Rzeczpospolitą" nagannego za
chowania arcybiskupa Juliusza Paetza_ Nim otrzymał sakrę arcybiskupią, był ordynariuszem 
Diecezji Łomżyńskiej. 

Czy już wówczas nie zdradzał się ze swymi nagannymi skłonnościami? "Mówiło się o tym, 
owszem, ale w formie żartu. Mnie; choć byłem wiele lat «pod ręką» , nic z jego strony nie 
spotkało", mówijeden z księży, dziś poza Diecezją Ło'mżyńską. 

,,0 tym się mÓwiło" nie tylko w środowisku duchownych_ "Miałem iść do biskupa, znowu 
W}jechał", powiedział kiedyś w luźnej rozmowie jeden z księży zakonnych_ "Do Rzymu? Lu
bi jeździć", skomentowałem, gdyż ordynariusz rzeczywiście sporo czasu spędzał za granicą. 
"On woli Hiszpanię, gorące plaże, opalonych chłopaków", usłyszałem. "Chyba opalone pa
nienki?", zażartowałem. "Chłopaków", uśmiechnął się ksiądz. 

Jakiś czas później do "Kontaktów" tram sygnał, że jeden z kleryków spod Ciechanowca 
rzucił seminarium, gdyż dobierał się /do niego biskup_ Podobno był w szoku_ Dotarła do nie
go jedna z reporterek "Kontaktów" _ Wahał się, czy mówić_ Do rozmowy włączyła się matka_ 
Prosiła, by nic nie mówił; prosiła reporterkę, by nic nie pisała_ Opowiadała mi o tym, uzna
liśmy, że nie będziemy-pisać. Zarzut pojedynczego, byłego seminarzysty, gdyby nawet chciał 
się pod nim podpisać imieniem i nazwiskiem, łatwo można było zbagatelizować: oto słowo 
"odszczepieńca" wobec słowa hierarchy. Poza tym mogło to nie być wcale słowo prawdziwe. 
Wielu rozstających się z seminarium bywa później zaciętymi antyklerykałami. 

Czy popełniliśmy grzech zaniechania? Jedna z moich dziennikarskich zasad: lepiej, gdy 
"grzesznikowi" czaserp. coś się upiecze, niż gdyby niewinnego dotknęło niesłuszne oskarże
nie. Mógłbym dodać na pełne u,:;prawiedliwienie: "Pan Bóg nier,ychłiwy, ale .. _" 

Oto jak łatwo samemu się rozgrzeszyć ... 

• 
II 

TOWARZYSTWO 
FINAfiSOWE 

Ponadto oferujemy atrakcyjne 
kredyty ratalne, 

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

WłADYSŁAW TOCKI 

.' Biuro "AVON Cosmelics" ul. Mickiewicza 45a ~ Łomży 
zaprasza 

na Dni Otwarte 9 i 10 marca (sobola i niedziela) 
w -godz, 10,00-1 8,00 

TYLKO U NAS: 
bezpłatne badanie piersi metodą Fundacji 
Amberheart, 

. nowe katalogi , _ 
• gratis próbki nowego kremu dla całej 

rodziny, 
bezpłatne makijaże, 

konkursy z nagrodami, 
tel. 218-41-98, 218-94-79, 0-603-947-063 

fak,1383 
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ZA f!YnzIKŃ:. 
Białymstoku aresztował pedomi 
na 3 miesiące. 

BARDZO PRACOWITY 

Bezradny geniusz 
OKRES MA TEATR LALKI I 
AKTORA W ŁOMŻY; przepro
wadził się do nowej siedziby w 
zaadaptowanej remizie strażac

kiej przy pl, Niepodległości, ak
torzy już na własnej scenie roz
poczęli próby przed premiero
wym spektaklem "Szewczyka 
Dratewki", a także pokazali ma
łym widzom spektakl "Sklep z 
zabawkami" Aleksandra Popes
cu w reżyserii Jarosława Anto
niuka. Ze "Sklepami" zaprezen
towałi się w Warszawie w Teatrze 
Małym (występują tam zespoły 
spoza stolicy, zapraszane przez 
Teatr Narodowy). 

REORGANIZACJĄ W POD
LASKIM URZĘDZIE WOJEWÓ
DZKIM: z kilkunastu dotychcza
sówych wydziałów pozostało 
dziewięć i trzy wydzielone biura. 
Kierują nimi na ogół powołani 
wcześniej szefowie, ałe za kilka 
miesięcy odbędzie się rozstrzyg
nięcie konkursów na obsadę sta
nowisk dyrektorskich w PUW. 

SILNE WIATRY PRZYSPA
RZAJĄ ZNÓW WIELE PRACY 
STRAŻAKOM I ENERGETY
KOM w Podlaskiem. W ubieg
łym tygodniu pozbawionych prą
du było ponad 100 miejscowo
ści. W powiatach kolneńskim i 
hajnowskim doszło do przewró
cenia drzew na linie energety
czne i na drogi. J edno . z nich 
spadło na samochód na trasie 
Łomża - Kolno, nikt na. szczę

ście nie został poszkodowany. 
Wichura przewróciła też figurę 
Matki Boskiej , wieńczącą naj
wyższą (80 m) wieżę kościoła w 
Białymstoku, św. Rocha. 

DWIE GODZINY STRAJKO
WALI pracownicy Bison-Biału w 
Białymstoku. Ostrzegli, że jeśli 
szef Rady Nadzon:zej nie da za
łodze pisemnej gwarancji wypła
ty załegłych wypłat, strajk ostrze- _ 
gawczy zmieni się w okupaC)jny. 
Pracownicy Bison-Biału nie 
otrzymują wynagrodzenia od 3 
miesięcy· I 

GRYPA OMIJA PODLASKIE; 
w tym roku zachorowało niewie
le ponad 200 mieszkańców. Mo
że się to zmienić, gdyż epidemia 
grypy ogarnęła właśnie Białoruś. 

,,AKTYWNE WAKACJE 
2002" , czyli III Targi Turysty
czne, prezentujące ofertę Pod
laskiego, odbyły się w Białymsto
ku. Udział wzięła rekordowa 
ilość wystawców, 120. "Pokaza
liśmy, że nie tylko polskie wy
brzeże i góry są atrakC)jne", po
wiedziała Anna Moczulewska z 
Podlaskiej Fundacji Rozwoju 
Regionalnego, współorganiza

torka Targó'Y z Podlaską Izbą 
Turystyki. 

PRZECIW PRZEKSZTAŁCE
NIU W SPÓŁKĘ pracowniczą 
opowiedział się w referendum 
personel średniego szczebla w 
Zakładzie Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Łomży_ W Łom
żyńskiem jest , to ostatnia (obok 
Grajewa)" publiczna jednostka 
ochrony zdrowia, zatrudniająca 
lekarzy i pielęgniarki tzw. pier
wszego kontaktu (w Kolnie, Wy
sokiem Mazowieckiem i Zam
browie już od dawna publiczne 
Zakłady zastąpione zostały przez 
lekarzy rodzinnych i placówki 
niepubliczne). Inicjatywę prze
kształcenia zgłosili 'pod koniec 
ubiegłego roku lekarze. Nie zdo
łali jednak przekonać pielęgnia
rek i położnych. Losami Zakła
du zajmie się w naj!>liższym cza
sie rada łomżyńskiego powiatu 
ziemskiego. 

OSIEM NOWYCH KARE
TEK POGOTOWIA, wyposażo
nych zgodnie z europejskimi 
s tandardami, otrzymała Wojewó
dzka Stacja Pogotowia Ratunko
wego w Białymstoku 
PRZEDAWKOWAŁO NAR

KOTYKI DWÓCH DZIEWIĘT
NASTOLATKÓW z Siemiatycz. 
Nie wiadomo, czy Ż}je ich star
szy kolega, z którym razem 
"ćpałi" . W sądzie w Białymstoku 
toczy się proces przeciwko 17 
oskarżonym o handel narkotyką
mi. Wśród nich jest brat jednego 
z nieŻ}jących dziewiętnastolat-
ków. . 

SZVBY WYBILI NIEZNANI 
SPRAWCY W REDAKCJI tygo
dnika białoruskiego "Niwa" w 
Białymstoku. Sąsiadujące okna 
pozostały nietknięte. 

DO BRUTALNEGO NAPA
DU NA STARSZE MAŁŻEŃ-

"CERKIEW PRAWOSŁA-
WNA" TO HASŁO MIĘDZVNA
RODOWEGO PLENERU MA
LARSKIEGO w Bielsku Podlas
kim. Artyści z wielu krajów chcą 
stworzyć obrazową dokumenta
cję zabytkowych cerkwi IW Pod
laskiem. 

ALISO PEARCE, SOPRANI
STKA OPERY COVENT GAR
DEN W LONDYNIE, KONCER
TOWAŁA w Białymstoku. Przy-

Biskup sufragan Diecezji Łomżyńskiej ks. Tadeusz Zawistowski 
(współpracownik arcybiskupajuliusza Paetza, gdy był biskupem łom
żyńskim): ,Jak przeżyłem doniesienia prasowe, dotyczące arcybisku
pa poznańskiego? Denerwuje mnie duże gadulstwo w tej sprawie. 

, Skoro «Rzeczpospolita •• n;lpisała, że w Poznaniu byli wysłannicy Stoli
cy Apostolskiej, badałi sprawę i czekają na werdykt, to nałeżało pocze
kać. Po zbadaniu z pewnością sprawa będzie załatwiona zgodnie z 
rozpoznaniem i sumieniem. I jeszcze denerwuje mnie perfidia świata. 
Z jednej strony związki homoseksualne chce się zrównać ze związkami 
małżeńskimi i gdy Kościół jest przeciwny, jest źle. A teraz podnosi się 
rwetes. Ja czekam na werdykt Stolicy Apostolskiej. Nikt z nas, także 
kapłanów, nie robi z siebie aniołów ani świętych. Także w kapłaństwie 
są ludzie grzeszni. Powtarzam: denerwuje mnie zakłamanie świata. 
Ten wielki szum w prasie to nie jest wałka o czystość moralną człowie
ka, tylko wałka z instytuc;ją Kościoła". 

Na' zdjęciu (od lewej): arcybiskup Juliusz Paetz w czasach, gdy był 
biskupem łomżyńskim , z biskupem Tadeuszem Zawistowskim, rok 
1991 

Syw,O DOSZŁO w Podgórzu 
koło Łomży. Trzech zamaskowa- . 
nych napastników wtargnęło no
cą do domu, pobiło osiemdzie
sięcioletniegogospodarza i jego 
żonę, a potem zrabowało około 
3 tysięcy złotych. Starszy męż-· 

czyzna doznał urazów, wymaga
jących leczenia szpitalnego. Po
licja poszukuje sprawców. 

OJCIEC ZE SWOIMI BRAĆ
MI SEKSUALNIE WYKORZY
STYWAŁ SWOJEGO JEDENA
STOLETNIEGO SYNA. Sąd w. 

jechała na zaproszenie prof. Ja
na Kadłubińskiego, prodziekana 
Akademii Muzycznej w Białym
st~ku. Przed koncertem prze
prowadziła ogólnopolskie semi
narium dla solistów i nauczycieli 
śpie~. 

STYPENDYSTĄ BRANDEN
BURGII (LAND W NIEM
CZECH), JAKO JEDYNY ARTY
STA z Podlaskiego, został Woj
ciech Pogorzelski, plastyk z 
Zambrowa. 

Znaki 
czasu 

• Prymas Polski Józef G lemp 
ofigalnie zaprosił w imieniu 
Episkopatu Polski Jana Pawła II 
do Polski. Prezydent RP Alek
sander Kwaśniewski zaproszenie 

w imieniu władz polskich prze
każe Ojcu Świę temu w czasie wi

zyty w Watykanie w ostatni dzień 
lutego, 

• "Ustawa o dostępie 'do in
formacji publicznt;;j: może być 

bardziej skutecznym narzędziem 

walki z korupcj ą niż kodeks kar

ny. Prawo do kon troli spolecznej 
powinno być wazmeJsze od 
ochrony prywatności ", powie

dział prof. Andrzej Zoli, rzecz
nik praw obywatelskich . Stanow
czo odparł p rotesty Ewy Kuleszy, 
generalnego inspektora danych 
osobowych , która twierdzi, że 

obywatel nie ma p rawa znać za
robków urzędników an i decyzj i 
administracyjnych, 

• Już 3253 tysiące Polaków 
j est bezrobotnych; bezrobocie 

s i ęgnęło 18 proc., podał GUS, i 
j est n ajwiększe w Europie .' W 
kolejnych latach na rynek pracy 

wchodzi ć będą osoby z wyżu de
mograficznego, a gospodarka 
j est niezdolna do tworzenia no

wych miej sc pracy, 

• fo głośn ej publikacj i w 
"Rzeczpospolitej" "Grzech w Pa
łacu Arcybiskupim", dotyczącej 

zachowań arcybiskupa poznań

skiego Juliusza Paetza, wcześniej 
biskupa łomżyńskiego , Watykan 
szczegó łowo bada okoliczności i 
milczy, 

• Papież J an Paweł II, Matka 
'Teresa z Kalku ty, członek własnej 

rodziny, księżńa Diana, Adam 

Małysz i Jerzy Owsiak są najwięk

szymi autorytetami wśród gim
nazjalistów. W ankiecie zorgani

zowanej przez Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne udział 

wzięlo 497 gimnazjów. 

• Podejmujący pierwszą pracę 
w życiu będzie mieć niższą płacę 

minimalną, zapowiedziało Mini

sterstwo Pracy. Rząd w ten spo
sób pragnie ograniczyć bezrobo
cie wśród młodych , 

• Stoczniowcy protestują: w 
ostatnich kilku mieSiącach Sto
cznia Gdańska zwolniła około 

500 pracowników, a do końca 
marca ma stracić pracę około 

600 stoczniowców, Protest po-
I , . 

dzielił robotników: "Solidar-
ność" potępia związek "Stocznio
wiec", który jest organizatorem 
strajku, 



CIĘTA LOMŻA 

Ograniczenie, wydatków bie
żących to zdaniem Jacka Siera
ka, eksperta z warszawskiej Szko
ły Głównej Handlowej, nieu
chronny element "terapii",jakiej 
muszą być poddane finanse 
Łomży. Miasto wpadło w ostat
nich latach w spiralę rosnących 
zobowiązań bieżących przy 
zmniejszaniu się dochodów. W 
tym roku oznacza to już zmniej
stenie udziału inwestycji w bu
dżecie do niespełna 4 procent, 
w przyszłym - grozi ogranicze
niem ich nawet do zera i w do
datku deficytem w wysokości 10 
milionów złotych. Przy założe

niu , że miasto chce tylko prze
trwać najbliższe dwa - trzy lata 
największych spłat kredytów, za
c i ągn i ętych na modern izacj ę 

oczyszczalni ścieków, c i ęcia w wy
datkach bi eżący<;h są, w ocen ie 
specjalisty, nieuchronne. 

MUZEUM 
DLA PASTORA 

Przesądzone są losy kamieni
cy przy ul. Krzywe Koło w Łom
ży, która od wielu lat jest siedzi
bą Muzeum PÓłnocno-Mazo
wieckiego. Do końca zbliża się 
bowiem rozpatrywanie wniosku 
o jej zwrot parafii ewangelicko
-augsburskiej w Piszu. Parafia 
ma na póparcie swoich starań 
przedwojenne dokumenty, wy
ciągi geodezyjne i plany. Mu
zeum "gotowe jest opuścić "do
mek pastora", zbyt mały dla peł

nego wyeksponowania zbiorów, 
nie ma jednak na razie gdzie się 
przeprowadzić. Ostatnio władze 
miasta rozpatrują projekt umie
szczenia Muzeum w bursie 
szkolnej nr 3 przy placu Kościu
szki. 

ŚWIĘTO PURIM 

Rozpoczęło się naj radośniej

sze święto judaizmu, Purim, 

upamiętni.yące cudowt;Ie ocale

nie Żydów w Persji. W Podlas

kiem od lat Purim obchodzony 

jest w Tykocinie. Kultywowane 

przez Muzeum synagogi, gro

madzi wielu Żydów z całego 
świata! 

I RZECZNIK TWOICH PRAW I 
Podlaskie będzie w tym roku pierwsźyIn wojew:ództwem, którego 

mieszkańcy otrzymają możliwość bezpośredniego przedstawienia 

swoich problemów prof. Andrzejowi ZoIlowi, rzecznikowi praw oby

watelskich. W drugiej połowie marca zapowiadana jest kilkudniowa 

wizyta rzecznika i jego zespołu specjalistów z różnych dziedzin pra

wa. 

W tym tygodniu przedstawiciele RPO (między innymi Krystyna 
. I 

. Milart-Szostak, dyrektor Zespołu do spraw Lokalnych i Samorządu 

Terytorialnego w Biurze RP9) z władzami samorządowymi wojewó

dztwa oraz Białegostoku, Łomży i Suwałk prowadzą rozmowy, doty

czące miejsca, zasad i prZ)jmowania przez rzecznika przyszłych inte

resantów. 

-
Jeszcze sine i zimne są wody Jeziora Rajgrodzkiego. Jeszcze pu-

sta test plaża. Jeszcze smutno dookoła, choć ·coraz częściej wychodzi 

słońce. Ale już wkrótce .... obudzi się wiosna, radość, młodość. 

WESOL y GIMBUS 

Do ogólnopolskiej akcji kon
trolpwania autobusów szkolnych 
przystąpili policjanci Podlaskie
go. I już na początku informują, 

że gimbusy znajdą się pod ich 
szczególnym nadzorem cały rok 
szkolny. Funkcjonariusze spraw
dzają trzeźwość kierowców oraz 
stan techniczny autobusów: 
sprawność układów hamulco
wych i kierowniczych oraz 
oświetlenie i ogumienie pojaz
dów. 

ZAPROSILI NAS: 

• Krajowa Izba Gospodarcza 
Centrum Promocji w Warszawie 
- do u?ziału w VII Międzynaro
dowych Targach Etykieta/Label
sshow w Moslwie. 

• Kierownik Wydziału Udo
stępniania Informacji Urzędu 

Statystycznego w Białymstoku -
na konferencj ę prasową dotyczą

cą Narodowego Spisu Powsze
chnego Ludności i Mieszkali 
oraz Powszechnego Spisu Rolne
go. 

• Muzeum Przyrody w Droz
dowie - na wystawę poświęconą 
pszczelarstwu na Ziemi Łomżyń
skiej pt. "Skąd się bierze miód?" 

• Przewodniczący Rady Miej
skiej Zambrowa - na kolejną 
sesję samorządu . 

• Burmistrz Zambrowa - na 
uroczystość wręczenia Zambrow
skich Żubrów 2001 za osiągnię
ć i a w dziedzinie kultury. 

• . Przewodniczący Komisji Re-, 
wizyjnej Rady Miejskiej Łomży 
- na posiedzeni e Komiąji. 

• Przewodniczący Rady Miej
skiej Łomży - na kolej ną sesję 

samorządu . 

• Młodzieżowy Klub Sportowy 
"Medyk" i Regionalny Ośrudek 
Kultury w Łomży - na podsu
mowanie osiągn ięć zawodników 
we wspó ł zawodnictwie sporto
wym w 2001 roku. 

• Dyrekcja, Rada ' Pedagogi
czna i uczniowie Publ,icznego 
Gimnazjum nr l w Łomży - na 
uroczystość nadania uczn iom ty
tułu Prymus 2002. 

pziękuj emy. 

Życie pokazuje, że żółty gim
bus, "wymyślony" przez twór
ców reformy narodowej eduka~ 
cji, nie zawsze wesoło trąbi, więc 
miejmy padzieję, że zacznie 
dzięki policji. 

do pracy w centrali TERRAZYT w Łomży 

OCZEKUJEMY: ZAPEWNIAMY: 
,I wykształcenie wyższe 

IV TURNIEJ SENIORÓW TENISA 

marketingowe, lub 4-5 rok studiów 

1 prawo jazdy kat.B 

1 dyspozycyjnołć 

Istalą i atrakf:yjnąpracę 
1 motywacyjny system plac 

1 s;zkolenia. za';"odowe 

W niedzielę, 17 marca, w gali Sport~wej Miejskiego O~r.odka 
Sportu i Rekreacji w Grajewie odbędzie się IV Podlaski Turniej 
Weteranów w tenisie stołowym. 

. Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy, ktorzy ukończyli 
35 rok życia. Wśród kobiet nie ma żadnej kategorii wiekowej. Na
tomiast mężczyźni rywalizować . będą w kilku kategoriach: 35-40 
lat, 41-50, 51-60 oraz 61 i wiecej. Ponadto odbędzie się Turniej 
Przyjaciół, w którym zagrają zaproszeni goście, sponsorzy idzien
nikarze. 

Informacje i zapisy: Miejski Ośrodęk ~portu i Rekreacji, ul. 
Strażacka 2, 19-200 Grajewo, tel. O (prefiks) 86 272-85-82. Lista 
uczestników zamknięta zostanie 15 marca. 

1 zaangaż0w..anie '. _A,t· 

Oferty pracy należy przesłać na adres siedziby firmy: 

TERRAZYT -OKNA I DRZWI S.A. 18-400 ŁOMtA, UL. SPOKOJNA 210 

e-m~il:te"a7J't@Jerra7J't.p1. www.terra7J.t.pl 

wterminiedo 15.03.2002 
Oferta winna zawierać: . 
- list motywacyjny, ev, zdjęcie, zaświadczenia o odbytych kursach, 
szkoleniach 

Bliżs~ch informacji udziela: . 
Dział Personalny - 'Urszula ~socka tel. 086/47:-35-106 

" - Anna Janyga tel. 086/47-35-108 

rak. 1391 
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Wielu "wybitnych" to zwykli nieudacznicy, bez żadnych użytecznych kwaliHkacji, 
którzy potraHą fu~cjonować tylko w układzie, ;gdy koledzy part}jni załatwią im 

6 jakąś posadę -
Takie zachowanie budzi jak 

najbardżiej słuszne oburzenie 

ludzi, którzy mają kłopoty ze 

zdobyciem jakichkolwiek źró: 

deł utrzymania, co w Suwał

kach, rodzinnym mieście Lewo

ca, jest dziś problemem pow

szechnym. Perspektywa pozo

stawania byłego wojewódzkiego 

dygnitarza na utrzymaniu wszy

stkich podatników wydaje się 

więc absurdalną niesprawie~i

wością losu. 

Leszek Lewoc -jest człowie

kiem jeszcze młodym, bo czter

dziestokilkuletnim; ma też 

wcią,ż spore ambicje polity

czne: uczestniczy w spotka

niach ugrupowań prawicowych, 

montujących koalicję na jesien

ne wybory samorządowe. Jego 

przywiązanie do ostatniej posa

dy, a zwłaszcza do dochodów, 

które to zajęcie przynosiło, wy

stawia Jednak nie najlepsze 

świadectwo jego politycznym 

kwaliftkacjom. 

Po pierwsze dlatego, że 

urząd wicewojewody należy do 

tZw. funkcji politycznych, co 

oznacza, iż traci · się ją automa

tycznie po zmianie rządu. Le

woc o tym wiedział, miał więc 

sporo czasu na znalezienie so

bie nowej pracy. Bo chyba nie 

wierzył w przetrwanie awue

sowskiego rządu po wyborach? 

Jeśli liczył na pozostanie, to był 

fantastą, co nie wróży mu osza

łamiającej karit;ry politycznej. 

Jeśli natomiast starał się o no

we zajęcie i niczego sobie nie 

znalazł, to jeszcze gorzej. _ 

Oznacza to bowiem, że jest 

nieudacznikiem, bez żadnych 

użytecznych kwaliftkacji i może 

fUnkcjonować tylko w układzie, 

gdy ustosunkowani koledzy za

łatwią mu jakąś posadę. 

Można, oczywiście, tłuma

czyć się tym, że mamy bezrobo

cie (w Suwałkach szczególnie 

wysokie), wię<; o robotę trud

no . .Leszek Lewoc nie jest je

dnak zwykłym nauczycielem 

czy urzędnikiem: był wicewoje

wodą, radnym Sejmiku Woje

wódzkiego, człowiekiem o du

żych ambicjach p~litycznych. 

l 

.~ . KO·NTAJaY 

Dla wielu podlaskich działaczy partr.jnych jedyną drogą 
do zdobycia intratnej posady są polityczne układy. Kiedy 
ich żabraknie lub gdy staną się one zbyt słabe, tracą stano
wiska i popadają w niebyt. Dlatego starają się trzymać stoł
ków jak najdłużej. 

Coś takiego przytramo się ostatnio byłemu wicewoje
wodzie podlaskiemu, działaczowi ZChN Leszkowi Lewo
cowi. Po wyborach parlamentarnych stracił urząd, ale naj- _ 
wyraźniej słabo się starał, bo nie znalazł sobie nowej pra
cy. Postanowił więc trzymać się starej i na kilka dni przed 
upłynięciem ustawowego ter!fiinu złożył zwolnienie lekar
skie.Jeśli zostanie przedłużone, ZUS będzie wypłacał by
łemu wicewojewodzie 80 proc. j~go ostatniego wrnagro
dzenia, wynoszącego około 8,5 tys. złotych. _ 

Bezrobotny' dygnitarz 
Powinien więc być łakomym 

kąskiem dla wielu pracodaw

ców. Jeśli tak nie jest, oznacza 

to, że go znają i nie mają wyso

kiego mniemania o jego przy

datności do normalnej pracy. 

Jest zatem nadzieja, że do 

identycznego wniosku dojdą 

wyborcy. 

Metoda "na zwolnienie le

karskie" nie jest jedynym spo

sobem trzymania się kasy po 

utracie stanowiska. Jeśli jakiś 

wysoki urzędnik jest przypad

kowo także radnym, to może ' , , 

skorzystać z innych możliwości. 

Tak uczynił były wojewódzki 

kurator oświaty Wiesław Ró

żański. 

Zanim zasiadł na wysokim 

stołku, był działaczem tzw. 

ugrupowań I niepodległościo

wych. Podczas jego urzędowa

nia prasa trama na ślad dzi

wnych przetargów, organizowa

nych przez Kuratorium ha do

kształcanie nauczycieli. Okaza

ło się, że nader często wygry

wała je ftrma należąca do mał

żonki pana kuratora. 

Sprawa trama na pierwsze 

strony gazet: Różański tłuma

czył się głupio i wymijająco. 

Wojewoda Krystyna Lukaszuk 

musiała go odwołać. Kurator 

był jednocześnie białostockim 

radnym miejskim i jego zwol

nienie wymagało zgody całej ra

dY. 1 Nietrudńo się domyślić, że 

polityczni koledzy decyzję w tej 

sprawie odkładali z miesiąca na 

miesiąc. Wojewoda powołała 

nowego /kuratora, ale ,stary je

szcze jakiś czas otrzymywał 

swoją, niemałą, pensję, bo for- ' 

malnie nie można było go jej 
l 

pozbawić. ' 

Od pewnego czasu różne 

wojewódzkie zjazdy i kongresy 

ugrupowań prawicowych for

mułują dziwnie podobne hasło: 

ż.e pora skończyć z monopolem 

władZ}' SLD. Że nie, można po

zwolić na. to, aby czerwoni od

nieśli znaczące zwycięstwo w 

wyborach samorządowych. 

Rozproszone prawicowe part:r.F 

ki nawet nie ud.yą, że mają lep

szy pO,mysł na polską biedę- i 

bezrobocie. Boją się tylko, że 

lewicowa nomenklatura ze

pchnie ich z ostatnich intrat

nych samorządąwych posad, 

'tak jak to zrobiła na poziomie 

administracji państwowej. A 

wtedy wielu ambitnych działa

czy będzie musiało samodziel

nie zatroszczyć się o swój los. 

JAN ONISZCZUK 

Na początku kadencji, a potem co roku, senatorowie muszą składać marszałkowi Se-
natu oświadczenie majątkowe: ile mają pieniędzy, jakie nieruchomości, udziały w spół
dzielniach, akcje i inne dobra. 

Oto co mają senatorowie Podlaskiego, według własnych oświadczeń. 

Co ma senator? 
ADAM JAMRÓZ, profesor 

prawa, były rektor Uniwersyte

tu w Białymstoku, senator koa

licji SLD-UP, 57 lat. Ma: 

• 80 tysięcy złotych oszczę
dności 

• dom o pow. 180 m kw., . 

wartości (z działką 5 arów) 300 
tys. zł 

• mieszkanie 60 m kw., war

tości 120 tys. zł 

• samochód honda civic z 
1996 r. 

• kredyty w dwu bankach 
ogólnej wysokości 54 658,64 zł 

SERGIUSZ PLEWA, prezes 

Spółdzielni Mieszkaniowej 

"Słoneczny Stok" w Białymsto

ku, senator koalicji SW-UP, 

62 lata. Ma: 

• 35 tys. zł oszczędności 

• dom o pow. 175 m kw., 
wartości 200 tys. zł (wspólnie z 

żoną) 

• mieszkanie 53 m kw., war

tości ok. 70 tys. zł 

• działka ok. 1100 m kw. za-
budowana domem i łąka, las 

ok. 2,5 ha, wartości ogółem ok. 

15 tys. zł (wspólnie z żoną) 

• samochód mazda z 1998 r. 

JAN SZAFRANIEC, psy

chiatra, senator Ligi Polskich 

RodŻin, 63 lata. Ma: 

• 72 tys. zł i 90 dolarów 
oszczędności 

• mieszkanie o pow. 89 m 

kw., wartości 85421,70 zł 

• mieszkanie o pow. 42 m 

kw., wartości 56010 zł 

• garaż samochodo'Y}' i pra

wo własnościowe do garażu sa

mochodowego wartości wkładu 

budowlanego 515 zł 

• prawo własnościow,e do lo

kalu usługowego o wartości 

wkładu budowlanego 17082 zł 

• samochód ftat punto z 

1998 r. (koniec spłaty kredytu 

na samochód w 2003 r.) 
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sztami fotez było to dla mnie ta- Spom~z: Szybko., awanSował na duże konstrukcje stalowe typu 
kie' marzeni~Janka ~uzykanta", mistrza ' protlukcji ekSportowej garażowego. Wykonałem jedną. 
zanotowaJ w "Moim żyCiu." do RFN. ..' " Kolejna operacja i gips na 

Poszedl 'do Technikum Me- Zmierzch Gier,ka nie sprZ)jał dwa miesiące ... 
ch'rurlzacji Rolnictwa w Supraślu, , ąyscyplhlie pracy: DWuletnią rentę dostał w Bia-
gdz.ie'uczyl sięjego brat.~ ,, ' Kilk~ 5yysoko part}jnych paii łymsto~, 'gdyż·~w Sokółce uzna-

, .::....,,)~1~0 ~<?~rych ,oce.n - , c:;ho~ziło lliczyp$więte kro~. I li,że jest zdro~. W}jechał na 
.mówi --"PC?łowę za internat ttz~~ , , nic im ,nie . można . było zrobić. wieś .. do rodziców: Otworzył za-
ba ' byłp ' pł~ci~:,' Za dtiżo było Ich egzekutYwa anulowała jego ' kład śltisarski. ' •. 
hektarąw. Uczyłó , Się nas wtedy kary i t;ławała śwoje, ustne,które ~ JaIsoś .'było. Sytuacja po-
sześCioro. Matk~ \ .. ob'łożnie za- . nigdzie nie figurowały. gorszyła się, gdy musiałem je-
h ał z ' al" . lk' "ch~ć na piątą operacię kręgosłu-c orow a. ost " ty. o OJCIec, Zapisał: t>Wezwał mnie pier- " 
. 'aki k l' "'k . . dz "pa.:' OdWiedziłem moią bvłą 

WIęC na J e o, WIe . plenIą e wszy sekretarz i' pouczał: od par- J J' 
. . b ł li ć .dziewczyn· ę i córkę; me mo zna y Q. czy. . t}jnych , wara! Jka chcesz mieć . 
Zresztą, ską<!9JCiec miałby je wpływ,~api,sź się do partii" , W pamiętniku zanotował: 

, ,~S. iedzi;uem w niedzielę smutny 
. wziąć( ' ., ? -, Więc się. z,apisał. Zebranie '. . , . ' .na wersalce z córką, a ona ~-

, "Rolnik za Gomułki,jak dob- miałjuż potrzechdniacli. Spe-' chodz.ąc:; p~wiedziała mi: idę się 
tze pamiętanl.;m'ó.g"'ł.··.'m. ieć gumo- cialnie n,a '.tę .. ;oka, .. zię kupił białą · .'. , " ... , "pomodlić, żebyś się szybCiej ~-
we b)lty L ' kark~ sierwony od - ko~zulęr~żerwony krawat. końcZył">; .' .: 
słońca". ,," • ~,~:. !;. ~ •. :' ;, ~ 'Na'" p'ie,'r .ws. '7Vn1.' by'ły trzy" " , .-rr- Ire~ę, . poznal d~a lat,a przed 

Jeszczetego' dri.iapódkTe,ślił punkty progi-ruriu:nie . słuchać '\\'ypadkiem.-Była miłość, radość. 
zdanie w "Pafułętniku": ,;Nigdy". Wolriej Europy, Wykonywać plan Planowali się pobrać. Pisała pra-
nie będ. ę rolnikienl." . ~ i składki: N .. a drugun' to samo. . k d ó h ki , cę magISters ą na w c erun-

, Pomogł'ą 'mu;\ tnatka ucznia, Zap}rtał,' l9.edy porozmawiają na kach. Miał' dostać mieszkanie z 

, ~teąIat'dy~~Iilly pracy. "Nieste
ty.,tzas zebrania dobiegłkońca~, 
usłyszał. ;,MQl' czas- też dobiegł 
końca", odpa,i,Hoddał legityma-
cję. '· . ,~. . . 

Wieczo~em ' w parą,iętniku 
podkreślił : zdanie: "Nigdy nie 
będę part}jnYąI.~ '

Rozpoc!-ęIy sir dono~, pod
stawiane nogi i p,odkładane świ-
' nie. .,' , 

- Założyłe~ 
kład . .. Wziąłem 
dwóch~c ' . : . 

/ 
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POMÓŻMY I 
POMAGAJĄCYM 

Stowarzyszenie nie jest już W
stanie kontynuować bezpłatne': 

go udzielania porad, pisania 

pozwów czy' pism procesowych 
dla wszystkich, . poinformował 

Adam Sandauer, prezes Stowa

rzyszenia ,Pacjentów Primum 

Non Nocere, które pomaga pa

cjentom poszkodowanym przez 

lekarzy i szpitale. Taka pomoc 

zostanie utrzymana tylko dla 

członków Stowarzyszenia i naj

uboższych, o zarobkach poniżej 

600 zł miesięcznie. Stałe wydat

ki Zarządu Generalnego Stowa

rzyszenia to kwota 1200 zł mie

sięcznie (lokal w Warszawie -

700 zł, telefon - 100 zł, ener- 

gia elektryczna, papier, toner 

do ksero i drukarki komputero

wej itp.). 

- Lista instytucji, które od

mówiły nam wsparcia lub nie 

odpowiedziały na prośbę o do

tację, jest bardzo dluga. Stowa

rzyśzenie utrzymywałd się z nie

wielkich datków, pochodzących 

zazwyczaj od tych, . którzy sami 

potrzebują pomocy. Resztę do

dawałem z moich oszczędności. 

Uległy one, niestety, wyczerpa

niu. Nie otrzymując żadnych 

dotacji budżetowych , Stowarzy

szenie nie jest w stanie przejąć 

na siebie choćby części tych 

obowiązków, które powinno wy

pełniać państwo - mówi roz

goryczony Sandauer. 

By utrzymać udzielanie dar

mowych porad prawnych dla 

naj uboższych, Stowarzyszenie 

będzie warunkować pomoc dla 

llmych wpłatami niewielkich da

rowizn w wysokości 40 zł. 

- Jeśli tylko uda się uzyskać 

trochę pieniędzy, powrócimy 

do funkcjonowania na poprze

dnich zasadach. Obecnie stanę

liśmy przed dylematem: czy za

przestać udzielania pora~ wszy

stkim, czy też pobierać od nie

których kwoty konieczne na 

utrzymanie Stowarzyszenia od 

15 marca br. - mówi prezes. 

Pozą pieniędzmi Primum 

Non Nocere' potrzebuje używa

nego sprzętu komputerowego, 

papieru, powielaczy ksero itd. 

dla oddziałów terenoWych. 

Adres banku i numer konta: 

PKO BP VI oddz. w Warszawie, 

ul. Puławska 15, konto . nr: 

10201068-298609-270-1 

Podlaski Oddział Stowarzy

szenia mieści się w Białymstoku 

przy ul. Zielonogórskiej 10, 

te1.0604816388; 0604062109; 

-dyżury w poniedziałki w godz. 

i5.00-1.00. \ 

ARKADIUSZ PANASIUK 

POLOWANIE NA ŻUBRY 

- W zambrowskiej kulturze 
bardzo dużo się dzieje. Druga 
edycja nagrody Zambrowskie 
Żubry jest wyrazem uzn~a dla 
twórców, dla tych, którzy kulturę 
upowszechniają oraz ją wzbogaca
ją - powiedział Kazimierz Dąb
rowski, burmistrz Zambrowa w 
czasie uroczystości wręczania ho
norowych ·statuetek. 

Kapituła Nagrody pod przewo
dnictwem Andrzeja Szeligowskie
go przyznała Żubry w kilku kate
goriach. Za osiągnięcia w dziedzi
nie twórczości artystycznej Złote
go Żubra otrzymał Kazimierz Wo
jewoda, emerytowany nauczyciel 
plastyki w LO. 

- To dla mnie wielkie wyróż
nienie i ogromna niespodzia~a, 
że miasto tak o mnie pamiętało. 
W Zambrowie nie mieszkam od 
1976 roku. Ale pamiętają o mnie 
byli uczniowie, miałem tu kilka 
wystaw. Jestem wdzięczny za tę 

pamięć - powiedział laureat. 

Srebrnym Żubrem obdarowa
ny został Zbigniew Katarzyński 

(nauczyciel, autor fraszek, humo
resek i piosenek), a Brązowym Ja
nusz Kulesza (założyciel Teatru 
Form Różnych, laureat wielu 
konkursów poetyckich, rzeźbiarz, 
małarz, fotografIk, poeta). 

W kategorii" za upowszechnia
nie kultury: Złotego Żubra otrzy
mał Andrzej . Knapkiewicz (nau
czyciel muzyki, autor i aranżer re
pertuaru zespołów wokałnych i 
wokalno-instrumentalnych "We-: 
sołe nutki" i I,Gama"), Srebrnego 
- Teatr Form Różnych, Brązo
wego - Miejska Mlódzieżowa 
Orkiestra Dęta pod batutą Krzy
sztofa Witkowskiego. Mieczysław 
Brysacz, były dyrektor Państwo
wej Szkoły Muzycznej I stopnia w 
Zambrowie, który doprowadził 

do usamodzielnienia się wcześ-. 

niejszej fIlii PSM w Łomży, został 
uhonorowany nagrodą specjalną. 

Tytułem "Przr.jaciel Kultury" 
burmistrz . miasta uhonorował 

tych, którzy w ubiegłym roku fI
nansowo wspierali imprezy kultu
ralne, oświatowe, rekreacY-ine i 
sportowe. Laureatami zostali: fu
ma PIasto-Mar Elwiry i Zbigniewa 
Faszczów, hurtownia i centrum 
ogrodnicze "Zorza" Wojciecha J a
strzębskiego, OSM Zambrów, 
którą kieruje prezes Tadeusz Wa
lesie~iuk, sklep "Eden" Eugeniu
sza Kaczyńskiego, PSS "Społem", 
kierowane przez Janinę Zdrodow
ską, Zakłady Mięsne "Netter" Wi
tolda Nettera, salon Foto-Express 
Ewy Piotrowskiej, zakład cukier-

HURTOWNIA PAPIEROSÓW 

niczy "Anna" Heleny Murawskiej
-Nietubyć, PZU, któremu szefuje 
Halina Błażejak, i Stowarzyszenie 
Producentów i Przedsiębiorców 

kierowane przez Mariana Skibiń

skiego. 
W czasie uroczystości ogłoszo

no wyniki konkursu na najpięk
niejszą posesję. W kategorii pose
sje prywatne laureatami zostali: 
Mieczysław Sadowski, Marianna 
Dąbrowska, Andrzej Zawiślak i 
Marek Adam Komorowski. W ka
tegorii balkonów w budownictwie 
wielorodzinnym nagrodzeni zo
stali: Krystyna Matejko, Zdzisław 
Nowacki i Wojciech Wszeborow
ski. 

Konkursowi na najpiękniejszą 
posesję patronuje burmistrz mia
sta. Rywalizacja dopinguje mie
szkańców do dbania o porządek i 

. estetykę najbliższego otoczenia. ° porządek dbają nie tylko do
rośli. Także młodzież, która wzię
ła udzial w drugiej edycji konkur
su "Recykling puszek aluminio
wych". Uczniowie z dwunastu 
placówek oświatowo-wychowaw

czych zebrali w ubiegłym roku 
2419 kilogramów złomu alumi
niowego, czyli 111 274 puszki. 

Najlepsi byli wśród szkół: Ze
spół Szkół Rolniczych, Szkoła 
Podstawowa nr 4 i Szkoła Podsta
wowa nr 3; wśródl przedszkoli: 
Miejskie Przedszkole nr 3, nr 4, 
nr l i nr 6. 

Uroczystość odbyła się w Miej
skim Gimnazjum im. Tadeusza 
Kościuszki, a uświetniły ją wystę
py: zespołu wokalno-instrumen
talnego "Gama" i "Oktawa" z 
Miejskiego Gimnazjum, Miejskiej 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej , 

Zambrowskiej Kapeli i Teatru 
Form Różnych. Następne /Żubry 
za rok. (m) 

Na zdj ęciu: burmistrz Kaz i
mi erz Dąbrowskil (od lewej) i lau
reaci za twórczość artys tyczną, 

czyli J anusz Kulesza, Zbigni ew Ka
:arzyński i Kazim ierz Wojewoda. 

BH PLUS Sp. Z 0.0. OFERTA SPRZEDAŻY 
Lomża, ul. Stary Rynek 24 -

tel. (086)216·~4·68 Sprzedam prawo 
własności gruntu 

\ 

działki o powierzchni 708 m kw. 
O f e r u je: położonej w Łomży 

przy ulicy Pięknej 6. 
-karty telefoniczne TP S.A. , Na działce znajdUje się , . 
- kartyP~P, SIMPLUS, budynek mieszkalny, 

TAK·TAK kwalifikujący się do rozbiórki. 
- papierosy 

CENY KONKURENCYJNE 
Cena 90 000,00 złotych 

, 

DOWÓZ GRAJIS Kontakt: 
ZAPRASZAMY tel. O·606~928~O65 

fak. 1340-o -'-



W Polsce, w Łomży, w Białymstoku, w Poznaniu inny jest nikim. Nie mówi się nawet 
o nim "kto". Mówi się "co". Jak o przedmiocie 

l -Kiedy słyszę na 
swój widok "Cygan smo
luch!", już się nie dziwię, 

bo już się przyzwyczaiłam. Ale 
kiedy zobaczyłam taki napis na 
grobie mojego męża, bylam 
zszokowana - mówi Mura z 
Łomży. - Kiedy różni urzędni
cy i' policjanci z "drogówki" do
magają się od nas pieniędzy, też 

już się nie dziwimy. I nie skarży
my się nikoII!u. Bo w Polsce Cy
gan jest nikim. 
o Przez pewien czas mieszkała 
w Londynie. Tęskniła za Polską, 
tęskniła za Łomżą. Ale właśnie 
na obczyźnie czula się bezpie
cznie. Tu nikt nie zwracał uwagi 
ani na kolor skóry, ani na trady
c:r.jny ubiór, pozwałający odróż
nić narodowość. W Polsce draż
ni cienUla karnacja Cyganów, 
ich strój i zlota biżuteria. Zaz
drość i nienawiść przenoszą się 

nawet na przedmioty do nich na
leżące. Ktoś porysuje maskę sa
mochodu, ktoś nabazgrze na 
ścianie domu "Polska dla Pola
ków" lub "Cyganie i Żydzi do 
gazu!" 

Kuzyn Nast)" --ma psa. Cza
sem, jak to pies, przedostanie 
się za furtkę i pogoni za prze
chodniem. Nierzadko pada wte
dy: "Spiepl'zaj, ty zapchlony ,Cy
ganie !" 

- Kiedy czekam pa przystan
ku "czerwoniaków", zawsze sta
ję dalej od ludzi, a szczególnie 
tych wygolonych, skinów. Jeżeli 
usłyszę "n, Cyg'U1ka!" albo 
" Czas najwyższy oczyścić Pol
skę ! ", już nie wsiadam do tego 
autobusu - mówi Nikol. 

Ale na przystanek , przycho
dzą następni. _ Nie należy do 
rzadkości uwaga kobiet rzucana 
tak, by dotarla pod wskazany ad
res: "Pilnuj torby, bo wiesz, co 
to Cygan". Już nawet nie "kto", 
ałe "co"! 

Co pewien czas Pama musi 
jechać z synem do Poznania na 
badania lekarskie. Podróż po
przedzają specjalne przygotowa-
nia. 

- Żeby nie zwracać na siebie 
uwagi, ubieram się zupełnie ina
czej, jesienią i zimą staram się 
tak zakładać chustkę, by zakry
wała jak najwięcej twarzy, a 
przez całą drogę zakazuję dziec
ku odzywania się i w naszym ję- . 
zyku, i nawet po polsku, bo robi
my błędy i od razu ludzie zaczy
nają nam się przyglądać - mó
wi. - Dosłownie boję się oddy
chać i na ulicy, i w pocfągu. 
Chciałabym wtedy stać się niewi
dzialna. Boję się Polaków tak sa
mo, jak moja babka i matka. 

II Kiedy Mura skoń
czyła 8 lat, nie wiedzia
ła, że nadszedł koniec 

pewnego rozdziału jej życia; roz
działu wolności. Był rok 1964. 
Właśnie zaczęło ' obowiązywać w 
Polsce prawo zakazujące Cyga
nom tego, co od wieków należa
ło do ich kultury i tradycji: wę-

drówki taborarp.i i zakładania 

obozowisk. 
- Tego lata nasze wozy i na

m ioty staly w lesie koło Starej 
Łomży, - wspomina Mura. -
Któregoś dnia prz:r.jechało dużo 
milicji. Kiedy powiedzieli, że już 
nie wolno nam tak żyć, byliśmy 
przerażeni. Pamiętam, 'jak do
rośli dlugo rozmawiali. Państwo 
obiecało nam mieszkanie w ba
rakach albo materiał na dom z 
przeznaczonych do rozbiórki ru
der w mieście, bezzwrotne poży
czki, przydział kawałka ziemi, 
naukę w szkole. Tak się stał(). 
Trzeba to powiedzieć: władza_ 
była nam przychylna, ale ludzie 
jako ludzie, nigdy. 

Narastała nienawiść z jednej 
strony, poczucie krzywdy z dru-

którzy nas nienawidzą. Nienawi
dzą nas, bo jesteśmy z innego 
świata; bo jesteśmy inni. 

Inni, znaczy niewykształceni, 
ale z głową do interesu, strzegą
cy przed "gadziami" (nie-Cyga- ' 
nami) . s,wych odWiecznych tajem
nic życia w grupie, języka, oby
czaju. 

- Polaków kole w oczy, że 
Cygan nie pracuje na państwo
wej posadzie, a ma dom i ~acho
dni samochód - mówi Terno. 
- Gdybyśmy żebrali i chodzili 
w łachmanach, byłoby wszystko 
w porządku. . 

- Albo żebyśmy całe życie 

klepali patelnie i kotły, handlo
wali końmi i urządzali na "man
hattanie" widowisko z tresurą 

niedźwiedzi tak, jak robili to na- o 

Obywatel Nikt 

giej. Pewnego dnia mieszkańcy 
Starej Łomży utopili w Narwi 
Cygana. Wkrótce po tym dzie
więcioletni cygański chłopiec 
zginął pod kołami samochodu 
Polaka. Niebawem do kowala w 
Giełczynie wybrał się osiemdzie
sięcioletni dziadek Mury z dwie
ma kilkunastoletnimi wnuczka
mi. UrQdziwe dziewczyny wpad
ły w oko pijanym miejscowym 
chlopakom na żołnierskiej prze
pustce. Dziadek stanął w obro
nie wnuczek. Został dotkliwie 
pobity (połamali mu żebra), ale 

, zdążył wyrwać się oprawcom. 
Byli świadkowie, ale nikt nie sta
nął wpbronie Cyganów. W ża

dnym z tych przestępstw nikt ni
gdy nie poniósł kary. 

III Tak -było 30 
lat. ~e~u. Tak jest 
dziSiaJ' 

- Kiedy jedńa grupa chuli
ganów mnie biła, a druga pod
palała mój samochód, nawet nie 
pomyślałem, żeby starać się za
pamiętać ich wygląd - wspomi
na Dimo. - "Cygari sam sobie 
winien, że jest Cyganem", mó
wią o nas i skini, i inni ludzie, 

si przodkowie - dodaje Kaszu
bo. - Dla Polaka Cygan musi 
być ciemniak, prostak i niezara
dny. A my jesteśmy zaradni, b6 
czy Polak, ·czy Cygan, każdy mu
si walczyć o przetrwanie. 

Cygańskie dzieci z reguły nie 
kończą nawet podstawówki. Bo 
nie chcą chodzić qo szkoły. Nie 
chcą, b6 są wyśmiewane przez 
rówieśników, "gadziów": że 
smoluchy, głupki itp. Z małych 
"gadziów" wyrastają dorośli. I 
kołó nienawiści się zamyka. 

IV Cyganie, naród 
, . wywodzący się z In

qii, kóchają muzykę, 
śpiew i taniec. To też drażni nie
których· Polaków, że w tak zwy
czajny sposób, tak spontanicznie 
potrafią cieszyć się życiem. 

- Nie wyobrażam sobie ży
cia bez akordeonu - mówi 
dwudziestoletni Siera, który gra 
na tym od dzieciństwa. - Cygan 
bez muzyki to jak człowiek bez 
ubrania. Mógłbym nawet nie 
jeść, żeby tylko grać. Czasem, 
kiedy tak sobie siedzę na po
dwórku z akordeonem, słYszę: 

"Ot, takim dobrze! Tylko granie 
im w głowie!" ~ie odpowiadam, 
bo my nigdy nie szukamy za
czepki. 

Cyganie nie angażują się ·ani 
w życie społeczne, anr tym bar
dziej w polityczne (z reguły nie 
uczestniczą w żadnych wybo
rach). Najwyższym prawem jest 
dla nich Bóg i prawa własnej 
społeczności, których ściśle 

przestrzegają. Zarówno drobne 
spory, jak i poważne konflikty 
rozwiązują we własnym środo

wisku, z udziałem starszyzny, 
bez pośrednictwa sądów pow
szechnych. To też wzbudza i cie
kawość, i niechęć. 

- Kiedyś sąsiadka Polka mó
wi: "Kradniecie, a żadnego sądu 

' na was nie ma" - wspomina 
Nasta. - Bardzo było lni przy
kro, bo niczego nikomu nie 
ukradłam ani ja, ani mój mąż, 

ani moje dzieci. A jeżeli w na
szym rodzie ktoś zhańbi się 

czymś takim, musi odpowie
dzieć i przed Bogiem, i przed 
swoimi. Mogę zdradzić, że takie
go Cygana czeka coś znacznie 
gorszego niż grzywna w sądzie. 

Polacy n ie lubią Cyganów 
także z powodu ich "noszenia 
się". Drażnią .nie tylko stylem ży
cia, ale nawet poruszania się! 

"Tacy dumni! Tacy zarozumia
li!", słyszą czasem. 

- Nie jesteśmy zarozumiali, 
ale na pewno jesteśmy dunmi z 
naszej narodowości - mówi 
Mura. - I tak być powinno, czy 
jesteś Cyganem, czy Polakiem. 
Cyganki nikt nie zobaczy ani w 
krótkiej spódnicy, ani z głębo
kim dekoltem beż względu na 
porę roku. Nikt nie zobaczy na 
ulicy pijanego Cygana. Bardzo o 
to dbamy, żeby wyróżniać się nie 
tylko naszą cerą. 

Niezmiennie "biednych" Po
laków kłuje w oczy "bogactwo" 
Cyganów, widoczne przede wszy- . 
stkim w złotych ozdobach. 

.- Po kilka złotych łańcu

szków, pierścionków i bransole
tek noszą Polki. Na pewno nie 
kupiły tego wszystkiego naraz 
tak samo, jak ja czy moja matka 
- mówi Pama. - I na pewno 
nie wszystkie są bogate tak sa

. mo, jak wiele z nas. A jednak to 
tylko my jesteśmy takie wido-
czne. 

Kiedy na ulicach zjawiają się 
żebrzący Cyganie z Rumunii, 
miejscowi Cyganie dostają swoją 
porcję komentarza o .znieczulicy 
wob~c nędzy rodaków. _ 

- "Tam, koło sklepu, polski 
dzieciak prosi . o złotówkę na 
bułkę. Dała mu pani?", zapyta
łem jedną kobietę, kiedy doga
dywała mi z Rumunami - wspo
mina Terno. - Nie odpowie
działa. 

Cygan i Polak są sąsiadami 
od xv wieku. 

Coraz bardziej obcymi. 

GABRIELA SZCZĘSNA 

g 

KONTAIOV· iI 
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Pijani pracownicy zakładu pogrzebowego sprawili, że rozpacz rodziny zmarłego 
zos_tała zdominowana przez rozpacz ~obiety, w której grobowcu omy:łkowo chciano 

pochować 

Halina B., mieszkanka Au

gustowa, jest wdową. Mąż 

zmarł rok temu i pochowany 

został w rodzinnym grobowcu. 

Jako kobieta przewidująca, 

przygotowała w nim miejsce 

także dla siebie. Pomnik, zbu

dowany z szarego, połyskujące

go marmuru, lśnił czystością. 

Halina B. codziennie przycho

dziła na cmentarz ze świeżymi 

kwiatami. Czasem uprzątnęła 

coś wokół. Tuż obok miejsce 

pochówku wykupiła rodzina 

brata jej nieżY.iącego męża Wac

ława B., który tydzień temu 

zmarł po długiej chorobie. Po

grzebem zajęła się jego synowa. 

Przygotowanie ostatniej posłu

gi zleciła jednemu z augustow

skich zakładów pogrzebowych. 

Po mszy świętej, we wto

rek, okazało się, że nie można 

pochowa~ Wacława B., ponie~ 

waż na jego grobie ziemia jest 

nietknięta, a dół wykopany jest 

tuż obok, w grobowcu Haliny 

B., jego szwagierki. 

- Jak to zobaczyłam, ser

ce mi zamarło - opowiada 

zdenerwowana kobieta. - Nie 

rozumiałam, co się stało, do 

momentu, gdy przekonałam 

się, że pracownicy firmy po

grzebowej byli mocno rijani. 

Zacz~łam przekonywać ich, że

by pochowali szwagra w jego 

grobie, a nie moim. 

Po pewnym czasie Halina 

B. dopięła swego. Udało się Jej 

wymusić na "zmęczonych" 

mężczyznach obietnicę, że na

prawią swój błąd. Skonsterno

wany ksiądz poświęcił trumnę i 

żałobnicy udali się do restaura

cji na zwyczajową stypę. 

- Z tych nerwów prawie 

nie mogłam nic przełknąć -

Halina B. do tej pory nie może 

ochłonąć . . - Szybko wyp~am 

rosołek 1 pobiegłam na cmen- , 

tarz sprawdzić, czy wszystko 

jest w porządku. Gdy dotarłam 

na miejsce, nogi się pode mną ' 

ugięły. Nowy dół był Wykopany, 

ale mój grób owiec przedstawiał 

Wódka 
nad trumną 

widok straszny. Płyty nagrobne wiedzieli, że poprawią mój 

były brudne i żadna nie leżała grób, gdy im zapłacę - op 0- . 

na swoim miejscu. wiada Halina B. - Powiedzia-

Zrozpaczona poprosiła 

mężczyzn, by po sobie posprzą

tali. Ićh odpowiedź nie należa

ła jednak do najprZ}jemniej

szych. 

-;- Pokazali mi jeden z 

tych wulgarnych gestów i po-

łam, że to zrobię i szybko po

biegłam zadzwonić po policję. 

__ Przybyli na cmentarz polj

cjanci spisałi dane mężczyzn i 

kazali im naprawić szkody. Ci 

posłusznie wykonali polecenie. 

Jednak czy to ze zmęczenia, 

czy nieuwagi, ~kopany grób , 

okazał się za ' płytki. Wacław B. 

pochowany został na głęboko

ści zaledwie ... 40 centymetrów. 

- To już był prawdziwy 

skandal - w~dycha Halina B. 

- Przecież to niez!ł0dnie ' z 

przepisami sanitarnymi. Nawet 

nie mogę sobie wyobrazić, co 

byłoby, gdyby nadeszła wiosna i 

zrobiło się ciepło. 

Zbulwersowana rodzina ' 

powiadomiła Sanepid. Jednak 

. nim jego inspektorzY zaczęli 

badać sprawę, pra~ownicy za

kładu pogrzebowego naprawili 

swój koiejny błąd. Wacław B. 

spokojnie spoczywa w swoim, 

wykopanym zgodnie z obowią

zl,ljącymi przepisami, grobie. 

W życiu nie ma nic pewne

'go, a godne pożeguanie z tym 

światem może czasem zmienić 

się w prawdziwą farsę. (RKM) 

Na zdjęciu: dla augustow- . 

skich grabarzy 'nie miało zn~

czenia, gdzie pochowaj ą niebo

szczyka. 

PRODUCENCI POKRYĆ, OKIEN
I DODATKÓW DACHOWYCH 

OKNA DACHOWE 

ORAZ ORGANIZATOR: 
ŁOMŻYŃSKIE CENTRUM POKRYĆ DACHOWYCH 

ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH DEKARZY DO UDZIAŁU 
W I EDYCJI "WARSZTATÓW DEKARSKICH" 

KTÓRE ODBĘDĄ SI Ę 
W TERMINIE OD 13 KWIETNIA DO, 1 CZERWCA 2002 r. W Łomży 

OSoby, które ukończą szkolenia,ot~zyńlają certyfikat 
wydany przez produ<;:entów organizujących powyższą akcję 

Informacje i zgłoszenia do 1 kwietnia 2002 r. ' ./\.' 
przyjmowane są w Łomżyńskim Centrum Pokryć Dachowych ~X 

18-400 Łomża, Al. Legionów 120, tel. (0-86) 219-90-40, 602497-983 

www.domax.lomza.com e-mail : domax@lomza .com 
Fak. 1272 



"Wujek i wujek zabili tatusia i drugiego wujka", powiedziała oniemiałym policjant0":l 
. pięcioletnia córka zamordowanego 

Z
· abili siekierami dwóch 

właścicieli baru i ranili 
mło.dą Biało.rusinkę, któ

rej udało. się uciec. Tej samej 
no.cy wpadli w Białymsto.ku, gdy 
nie zatrzymali się do. rutyno.wej 
ko.ntro.li dro.go.wej. Po.dczas po.
ścigu za bmw (należącym do. je
dnej z o.fiar zbro.dni) po.licjanci 
zo.baczyli wyrzucaną z samo.cho.
du siekierę. Zarządzo.na blo.kada 
dróg nie dała szans u,ciekinie
ro.m. Zakrwawieni, pijani bandy
ci mieli z so.bą upro.wadzoną pię
cio.letnią córkę starszego. z za- ' 
mo.rdo.wanych, świadka zbro.dni. 
"Wujek i wujek zabili tatusia i , 
drugiego. ' wujka", o.znajmiła 

dziewczynka o.niemiałym po.li
cjanto.m. Makabryczne sło.wa 

dziecka o.kazały się prawdą. 

N ad ranem do. Wy
szek zjechały radio.wo.zy, 
karetka po.go.to.wia i am

bulans po.grzebo.wy. 
- Stało. się nieszczę

ście, ale i Co.ś do.brego.: 
nareszcie na(iszedl ko.niec 
tego. burdelu - mówi 
starszy mężczyzna, ~ska
zując zamknięty na głucho. 
bar "Wrzo.s". - Kurew
stwo. to. grzeszny interes i 

. prędzej czy później się z~ 
mści. 

Dla niko.go. ani we wsi, 
ani w oko.licy nie było. ta
jemnicą, że bar "Wrzo.s" 
to. miejsce po.siłków tylko. 
z nazwy. Zamo.rdo.wani, 
mieszkaniec Brańska i 
Białego.sto.ku, kilka lat te
mu kupili o.d geesu re
staurację· 

- Jadalnia została ja
dalnią, ale w dawnym ma
gazynie, co. się łączył z 
knajpą bez wycho.dzenia 
na zewnątrz, ' urządzili ko.mnaty 
do. ko.chania - mówi starsza ko.
bieta. rfu! I tak spro.wadzili 
nam do. Wyszek ro.zpustę. 

Niebawem tu i tam po.kazały 
się wizytówki. Na jednej stro.nie 
ko.lo.ro.wa fo.to.grafia trzech na
gich ko.biet z napisami "Wrzo.s, 
mo.tel night club, Wyszki" i nu
merem telefo.nu ko.mórko.wego.; 
na drugiej fragment mapki z za
znaczeniem głównych i bo.- . 
cznych dróg, pro.wadzących do. 
wsi i "Wrzo.sa". 

Wcześniej ' po. tych samych 
dro.gach do.tarł pierwszy "rzut" 
mło.dych Biało.rusinek. A za nimi 
zaczęli zjeżdżać Po.lacy; w róż- . 
nym wieku, z różnym wykształ
ceniem i po.rtfelem. 

- Gęsto. o.d taksówek i sa
mocho.dów prywatnycł). zaczęło. 

ro.bić się po.d wieczór, czy to. la
to., czy zima - mówi mło.dy mie
szkaniec Wyszek. - Rejestracje 
głównie z byłego. ło.mżyńskiego. i 
Warszawy. Od nas, po.za paro.ma 
pijakami, nikt tam nie cho.dził. 

Tajemnicą po.liszynela był 

cennik usług, świadczo.nych we 
"Wrzo.sie". -

- Kiedyś jeden chło.paczek 

z· naszej wsi mówi do. mnie: "Za 
tysiąc starych zło.tYch panienkę 
mo.żesz tylko. po.cało.wać" -
wspo.mina starszy mężczyzna. -
Pytam: -,,A czego. ty tam szukasz? 
Mało. to. ładnych i po.rządnych 
Po.lek do.o.ko.ła?" A o.n: "To. nie Q 

to. cho.dzi. Z po.rządną wszystko. 
jest inaczej". 

Dla Wyszek i o.ko.licy nie był\ 
także tajemnicą, że starszy ze 
współwłaścicieli "Wrzo.sa" ma z 
mło.dą Biało.rusinką, ko.lejną 

"żo.ną'·', dwo.je dzieci. Córka, 
która o.po.wiedziała po.licjanto.m 
Q zbro.dni, tamtej no.cy była z 
nim w barze. Z ko.nieczno.ści, 

bo.wiem -matka. z mło.dszym 

dzieckiem przebywała w szpita
lu. 

ich stali klienci, z których mieli 
nieustanny zysk", po.prawiają lu
dzie. 

Ko.ledzy ze smutnymi mina
mi, skuleni, z rękami wciśnięty
mi w kieszenie po.pędzają jeden 
drugiego.. 

- A co. tu gadać? - któryś 

macha ręką. - Ten cały świat 
gówno. wart! - wyciera o.czy. 

Ludzie o.dpro.wadzają ich 
wzro.kiem. Mężczyźni znikają za 
zakrętem. "Niech dziękują Bo.
gu, że sami nie do.czekali tej jat-
ki", mówi kto.ś. . 

- To. straszny wstyd dla na
szych Wyszek, że po.szło. Q nas w 
świat z takiego. po.wo.du - mówi 
so.łtys Jan Dro.zdo.wski. - Wstyd 
wielki, cho.ciaż ani zamo.rdo.wa-

Siekiera 
"Tu był burdel", 
mieszkańcy 

• we wrzos'le 
- Tylko. mężczyzna mo.że 

być tak bezmyślny, żeby dziecia
ka zabierać ze so.bą do. burdelu 
- ko.mentuje inny mieszkaniec 
Wyszek. - Jestem pewny, że 

gdyby nie ta wpadka w Białym
sto.ku, po.rwana mała już by nie 
żyła! 

Tajemnicą dla ludzi nie były 
także po.dejrzane ko.ntakty wła
ś~icieli "Wrzo.sa" z białosto.cką 
"mafią", która do.magała się o.d 
nich haraczu za "o.chro.nę". I 
dlatego. w naszych ro.zmo.wach 
nazwisk nie ma. 

Właśnie przez pewien "rę
czny" incydent z którymś z ma
fio.sów, jeden z późniejszych 

mo.rderców o.dsiedział pięć mie
sięcy, a teraz, z wo.lnej sto.py, 
czekał na ro.zprawę. Ale burde
lo.wy interes kręcił się po.tem 
bez przeszkód. 

D zisiaj dwa po.grzeby: 
, w Brańsku i Białymsto.

ku. Właśnie do. zamó
wio.nych taksó~ek po.dążają ko.
ledzy zamo.rdowanych. "Raczej 

ni, ani ci, co. to. zro.bili, to. nie na
si. Ale stało. się! Świat idzie w złą 
stro.nę . Bez o.pamiętania! 

Jego. zdaniem dzisiaj nie
szczęścio.m sprzr.ją przede wszy
stkim bezrobo.cie. Każdy łapie 
się jakiego.ko.lwiek zajęcia i nie 
patrzy na skutki. 

- 1)0. pracy w eskaerze i ge
esie zjeżdżała o.ngiś do. nas setka 
ludzi - wspo.mina. - Z Brań
ska, Bielska, Łap. Auto.bus za 
auto.busem. I nagle trach! A z 
biedy różne rzeczy przycho.dzą 
do. gło.wy. Za o.statni gro.sz ludzie 
wypiją, za o.statni gro.sz zabiją. 
Mam 77 lat i już pewnie nie do.
czekam lepszych czasów. 

W po.bliżu Kamienny 
Dwór z letnią rezy
dencją marszałka Pił

sudskiego. i zlikwido.wanym pe- . 
geerem. W tym samym blo.ku 
mieszkają ' ro.dziny. zabójców. 
"Obaj grzeczni, uprzejmi, nigdy 
nie widziani po. wódce", mówią 
sąsiedzi. Więc jak wytłumaczyć 
tę zbro.dnię? 

- To. było. mo.je sło.ńce! Ni
gdy nie usłyszałam o.d niego. złe
go. sło.wa, o.ddawał każdy gro.sz! 
- ro.zpacza ciężko. cho.ra matka 
trzydziesto.dwuletniego. Krzy
szto.fa. - Nie mo.gę w to. uwie~ 
rzyć! Nie ma już dla mnie życia! 
Gdybym wycho.wała drania, mu
siałabym się po.go.dzić. Ale o.n 
przecież nie taki! Oczy wypłaka
łam, bo. chyba szatan go. o.pętał! 
Kłócę się z Bo.giem i pytam: 
"Dlaczego.~! Dlaczego.?!" 

Krzyszto.f był już karany: 5 
lat za bójkę na zabawie. Zwo.l
nio.ny warunko.wo. do.stał szansę 

po.wro.tu do. no.rmalnego. życia . . 
Ale nie ma no.rmalno.ści bez pie
niędzy. 

- Nieraz ci z "Wrzo.sa" 
przr.jeżdżali do. nas i pro.sili, że
by . syn po.mógł im w barze -
wspo.mina matka. - Nie słysza
łam, żeby_ się kłócili. I masz! Jak 

z jasnego. nieba! I nie 
do.Ść, że teraz będzie o.d
po.wiadał za mo.rderstwo., 
to. jeszcze i za po.rwanie 
dziecka. Ale ja nie wierzę 
w żadne upro.wadzenie: 
zabrali małą ze so.bą, żeby 
nie zo.stawiać jej samej z 
niebo.szczykami . 
Na nuruo.ne "Qstatki" 
Krzyszto.f wybrał się na 
zabawę do. po.bliskiego. 
Pietko.wa. Wrócił z ro.zbi
tą gło.wą, sinym uchem i 
zruszo.nymi zębami . Zda
niem matki, to. "bejsbo.le" 
mo.gły spo.wo.do.wać jakiś 

po.ważny uraz mózgu. I 
tylko. tym jest w stanie wy
tłumaczyć straszny czyn 
syna. 
- Zabił, więc musi po.
nieść karę - stwierdza 
starszy brat dwudziesto.je

dno.letniego. Pio.trka. - Ale kie
dy patrzę na mamę i o.jca, je
stem zły sam na ' siebie, że ni~ 
mo.gę im ulżyć .. . 

- Mamy dziewięcio.ro. dzie
ci. Wszystkie staraliśmy się wy
cho.wywać jednako.wo. - mówi 
zro.zpaczo.na matka Pio.trka. -
Żawsze upo.minanie, przypo.mi
nanie. Uczyliśmy ich szacunku 
dla pieniądza. Zdarzało. się, że 

nie było. nic do. chleba, ale zaw
sze był chleb. Dzisiaj ja jestem 
bez pracy, a mąż na zasilku 
przedemerytalnym. Kiedy ci z 

. Wyszek zapro.po.no.wali Pio.trko., 
wi pracę, ucieszyliśmy się . Ale 
szybko. o.kazało. się, że nie do.sta
je żadnych pieniędzy! I pewnie 
teraz Q to. po.szło.. A mo.że Q Co.ś 

całkiem innego.. Jednego. za to. 
jestem pewna: to. do. Pio.trka 
niepo.do.bne. Tam musiało. się 

stać Co.ś takiego., co. go. zasko.czy
ło. albo. spro.wo.ko.wało.. 

- To. tragedia nie tylko. dla 
nas. Tamte dzieci straciły o.jców 
i dlatego. go. nie hro.nię - do.da
je brat Pio.trka. - Ale zawsze 
zło. o.d zła się zaczyna. 

GABRIELA SZCZĘSNA 

11 



12 
Wybierasz si, do 
NOWEGO J-ORKU 
do pracy? 
Będzięsz pracować: 
na budowie, przy rozbiórkach 
lub usuwaniu azbestu? 
Jeśli ulegniesz WYPADKOWI możemy w 1'woim imieniu 
wnieść sprawę sądową i masz szansę dołączyć do licznej grupy 
naszych polskich klientów, dla których wywalczyliśmy: 

ODSZKODOWANIE ' 

PRZEKRACZAJ4CE· 
MILION DOLAROW 

• KIMJESTEŚMY? 
Prestiżową amerykańską kancelarią adwokacką w centrum 
Nowego Jorku. Specjalizujemy się w sprawach, w których 
robotnik występuje do sądu o odszkodowanie za wypadek 
przy pracy ~ 

• SKĄD NASZE ZAIN1'ERESOWANIE ŁOMZĄ? 
Wśrod naszych klientów (zarowno byłych, jak i obecnych) 
mamy wielu tomżyniaków i bardzo dobrze się nam razem 

_ pracuje 

• W JAKI SPOSÓB OPłACISZ NASZE HONORARIUM? 
Honorarium zapłacisz dopiero z odszkodowania 
Wysokość honorarium jest ściśle określona prawem 

Nie musisz mieć zielonej karty, 
I by wnieść i wygrać sprawę 

Dzwoń po bezpłatną (212) 685 2023 
konsultację w języku polskim: - . _ -

Nasz adres na Manhattanie: 475 Park Avenue South 
New York, ~ 10016 

~;~ "'Q" l~~;;~ . N .JtJ"'MI". 

Sprawa arcybiskupa JuliuSza 
Paetża budzi w Łomży duże zain" 
teresowanie, gdyż przez trzynaście 
lat kierował Die,cezją Łomżyńską. 

Co prawda, nie był szczególnie ak
tywny w życiu publicznym miasta, 
ale przebywał dostatecznie długo, 
aby zapisać się w pamięci mie-

,,,Sprawa jest delikatt 
. Biura Prasowego St 

.opublikowała reporta 
kleryków z seminaril 

szkańców. gują na ich prośby, doprowadz~ąc 
To, o czym napisała "Rzeczpo- ' wiernych do desperacji. Często pl. 

spolita" , nie jest odkryciem ja- . kilku miesiącach biskupi odwołujl 
· kichś głęboko skompromi· 

t~~~:y~o- S Z a n s a P:::::~;~I 
ścioła. o tym, ale pod i 
że wśród kap- . ' . nym pret~~. 
łanów (róż- stem , abV 
nych wyznań) trafiają się aktywni broń Boże, nikt nie pomyślal, ~I 
homoseksualiści, pedofile czy al- ulegają prośbom parafian. I 

koholicy, wiadomo od dawna. Mi~ / Poznańska ilfera j est klini-
sja duchownego związana jest czę- cznym przykładem na to, że lepiej 
sto z dużym obciążeniem psychi- w porę ulec prośbom, niż dopro-
cznym, a także z wieloma pokusa- wadzić do skandalu. Warto zacho-
mi, którym ulegają słabsze charak-
tery. W Europie nie raz wybuchały . 
na tym tle wielkie skandale. W 
konserwatywnej Polsce sprawa o 
tak wielkim rozgłosie, zainicjowa
na przez poważny, opiniotwórczy 
dziennik, zdarzyła się po raz pier
wszy. 

Jednak nie waga zarzutów ani . . 
nie fakt, że dotyczą one tak wyso
kiego hierarchy, są tu najważnie} 

sze. Najistotniejsze w tej całej 

spraWie jest bowiem to, że na 
__ przerwanie zmowy milczenia zde

cydowali -się samI duchowni i to 
także ci wysoko postawieni. Zarea
gowali w nietypowy dla 1 ego śro
dowiska sposób, gdyż próby załat
wienia sprawy "drogą służbową" 
okazały się nieskuteczne. Nie 
mogli pogodzić się z tym, że ich 
przełożeni chowają głowę w pia
sek, podczas gdy zachowanie arcy
biskupa staje się coraz trudniejsze 
do zniesienia, zagrażając , ich zda
niem,. powadze Kościoła. 

Być może jest to zapowiedź pe
wnej ewolucji stosunków wewnę
trznych w polskim Kościele kato
lickim; krok w kierunku większego 
uwzględniania opinii szeregowych 
księży, a także środowisk laickich: 
potraktowanie ich jako "systemu 
wczesnego ostrzegania" przed 
zbliżającymi się skandalami. Tym 
bardziej że przykład "Rzeczpospo- \ 
litej" zapowiada, że krytyczne spo
jrzenie na praktyki hi~rarchii ko
ścielnej powoli przestaje być do
meną marginalnych antyklerykal
nych pisemek i coraz bardziej 
przenika do poważnych wielkona
kładowych mediów. I 

Ta, z pozoru odległa, sprawa 
może mieć pewne znaczenie -także 

dla funkcjonowania zwykły~h pro
wincjonalnych parafii. Konflikty 
między wiernymi a proboszczami 
nie należą do rzadkości. Kiedy de
legacja mieszkańców udaje się do 
kurii, aby poskarżyć się na wybry
ki miejscowego księdza, napotyka 

' mur niechęci. Biskupi ich nie 
przr.jmują i, tym bardziej, nie rea-

wać w pamięci słowa księdzaJóze
fa Tischnera, który powtarzal, że 
nigdy nie spotkał nikogo, kto ~ 
rzucił wiarę po lekturach dzi(.1 
Marksa, zna natomiast wielu lu~ 
którzy zwątpili po spotkaniu . 
swoim proboszczem. 

JAN ONISZCZ ' 

Juliusz Paetz urodzi! się 2 lut I 
go 1935 roku w Poznaniu. W wi 
ku 18 lat wstąpi! do tutejszego AlI 
cybiskupiego Seminarium Duch , 
wnego. 28 czerwca 1959 rok I 
przyjął święcenia kapłańśkie z tą 
ówczesnego metropolity pozna' 
ski ego abp. Antoniego Barania 
Był wikariusz~m w parafii Bożeg l 

Ciała w Poznaniu i Ostrowie Wie· 
kopoiskim, gdzie pełni! równ , 
cześnie funkcję kapelana w SZPi~ 
lu. Po stupiach na KUL kontynu 
wał naukę na Papieskim Uniwers 
tecie Gregoriańskim i uniwersyte 
cie św. Tomasza "Angelicum" li 
Rzymie, gdzie obroni! pracę do 
torską. Od roku 1967 do 1976 b 
pracownikiem Sekretariatu Syn 
du Biskupów w Rzymie. W 191' 
roku papież Paweł VI mianował g I 
prałatem antykamery papieskiej 
Urząd ten pełnił również podcz 
pontyfikatu Jana Pawła I oraz I 

pierwszych latach pontyfikatu J 
na Pawła II. Z';ljmował się bezp . 
średnią organizacją audiencji pa: 

, pieskich. W grudniu 1982 roku 
Jan Paweł II mianował ks. PaeiZa 
biskupem łomżyńskim, a 6 sty
cznia 1983 roku udzielił mu osobi· 
ście sakry biskupiej w Bazylice św. 

. Piotra w Walyka~ie . I i 
W czasie trzynastoletniej pra~ 

w diecezji łomżyńskiej bp Paetz z 
słynął jako orędownik praw zami 
szkuj ącej te te reny mniejszości li 
tewskiej. Zgodzi! się m.in., by Li 
wini mieli mszę św. w swoim ję~ 
ku w bazylice w Sejnach . 

Podczas wizyty Jana Pawła II I 
Łomży w 1991 roku sprawił, że ~ 
Litwy przybyło kilkanaście tysi ęcy 

wiernych. Papież spotkał się z Lit
winamI osobiście w łomżyńskiej 

Katedrze, 



tna i wymaga maksymalnej rozwagi i ostrożności", mówi wicedyrektor 
;tolicy Apostolskiej ks. Ciro Benedettini. Sobotnia "Rzeczpospolita" 
laŻ, z którego wynika, że metropolita poznański molestował seksualnie 
iium i młodych księży. Juliusz Paetz w latach 1983-19~6 był biskupem 

łomżyńskim 

by najmniejsze podejrzenie, że 

) kandydat do kapłaństwa zacho

wa się nieuczciwie w tej sferze, 

nie można mu udzielić święceń. 

Watykan uważa, że tego typu 

wykroczenia nie mogą być trak

towane jako problem zamknięte

go środowiska, które rozwiązuje 

we własnym obrębie. W tym mo

mencie toczy się niezwykle istot

na walka Kościoła katolickiego o 

zaufanie wiernych. Papież, który 

okazał spektakularną 'odwagę w 

wielu dziedzinach, przekraczając 

jako pierwszy próg synagogi czy 

meczetu, w tej dziedzinie też wy

kazuje niezwykłą odwagę jasnego 

postawienia sprawy. Od tego cza

su pojedynczy przełożony nie 

może już ukrywać podobnych 

faktów, po prostu nie wolno. Ko

śćiół płaci zbyt wielką cenę defa-

macji [utra-

Prawda nas wyzwoU:::',:rego 
red.]. 

KS. DR STEFAN MOSZO

RO-DĄBROWSKI, były wika

riusz regionalny Prałatury Perso

nalnej Opus Dei w Polsce: "Za

sadą rozwiązania sprawy abp. 

Paetza powinny być słowa z 

Ewangelii św. Jana: "Prawda was . 

wyzwoli". Mam nadzieję, że tak 

będzie i tym razem. Nie mam 

pretensj i do prasy, że o tej spra

wie p isze. Natomiast bardzo 

mnie boli, że moi znaj omi księża 

z Poznania tak cierpią. Znam 

studentów z tego miasta, którzy 

się zastanawiają nad swoim p o'-

. wołaniem do kapłaństwa, i myślę 

sobie, czy mogę im doradzać, by 

poszli do tego seminarium. W 

Kościele powinna być dozwolo

na pomoc przełożonemu przez 

upominanie go. 

Założyciel Opus Dei bl: Jose

maria Escriva de Balaguer miał 

trudności w końcu lat 40. z prze

forsowaniem w statucie tej orga-

nizacji zasady, że członek ma 

prawo upominać najwyższego 

przełożonego; ale przeforsował 

- taka jest teraz rola dwóch je

go współpracowników." 

O. JÓZEF AUGUSTYN: SJ, 

duszpasterz rekolek<jonista: 

"Kościół musi się ciągle samo

oczyszczać . Papieskie motu 

proprio poświę.cone postępowa

niu wobec księży wikłanych w 

skandale obyczajowe oznacza, że 

Kościół defmitywnie' końcZY.' z 

tendencją "przenieść , ukryć, za

pomnieć" ; Reakcje Kościoła na 

ujawnione wypadki czynnego ho

moseksualizmu lub molestowa

nia dzieci przez księży powinny 

być natychmiastowe i radykalne, 

taki ksiądz powinien być natych

miast pozbawiony funkcji. Naj

ważniejsza w tej sytuacji jest 

krzywda konkretnego człowieka, 

to ofiara powinna być chronio

na. Dlatego jeśli zaistnieje choć-

My, księża, grzeszymy jak 

wszyscy inni, ale nie wszystkie 

grzechy muszą być zgłaszane do 

Watykanu. Ten jeden, ze wzglę

du na szkodliwość, ma być je

dh.ak zgłasz~y do Stolicy Apo

stolskiej. 

Ludzie mają prawo do naszej 

przejrzystości, gdyż skpro głosi

my nauczanie Kościoła, jesteśmy 

pierwszymi, których to naucza

nie obowiązuje. Księża powinni 

uświadamiać sobie wysokie wy

magania, ( .. . ) nikt nie musI być 

przecież księdzem. Mogą też 

zdarzyć się oskarżenia niepraw

dziwe, tak jak w przypadku zmar

łego niedawno kard. Bernardina 

z USA, który został pomówiony 

o pedofilię. W tej sferze moż';'a 

bardzo łatwo oskarżyć, wprost 

ochlapać błotem; ale trudno 

udowodnić swoją niewinność. 

Dlatego ze wszystkich stron po

trzebna jest najważniejsza odpo

wiedzialność. " 

Biuro ratunkowe 
Przybywa szukających pomocy 

w Biurze Porad Obywatelskich :w 
Łomży, jedynym w województwie 
podlaskim. W 200 l roku praco
wnicy BPO przr.jęli niemal 1000 
interesantów. Dominowały sprawy 
z kategorii obywatel-instytucja. 
Wśród pozostałych najwięcej doty
czyło spraw rodzinnych, utraty 
pracY i bezrobocia, ubezpieczenia 
i własności. 

Sprawy, z którymi przychodzą 
ludzie do Biura Porad Obywatel· 
skich, odzwierciedlają naszą rze
czywistość równie wymownie, jak 
wszelkie badania opinii publicznej 
w różnych dziedzinach życia. 

Każde biuro porad obywatel
skich w, kraju pracuje zgodnie z 
obowiązującymi w tej instytucji za
sadami: poufności, bezpłatności, 

bezstronności, samodzielności in
teresanta w podejmowaniu decyz
ji, of1vartości na wszystkich I oraz 
aktualności i rzetelności informa
cji. 

Biuro Porad Obywatelskich w 
Łomży (ul. Polowa 53, tel. 473-05-
-89) przr.jmuje interesantów w po
niedziałki od godz. 12.00 do 
17.00, we wtorki, środy i czwartki 
od 9.00 do 14.00. Pracownicy Biu
ra dyżurują także w Kolnie (ul. 
Wojska Polskiego 46, siedziba Po
wiatowego Urzędu Pracy) w każdy 
czwarty piątek miesiąca od godz. 
10.00 do 13.00 oraz w Zambrowie 
(ul. Wyszyńskiego 2, siedziba Miej
skiej Biblioteki Publicznej) w każ- , 
dy pierwszy wtorek miesiąca od 
godz; 10.00 do 13.00. 

Policjanci 
i piraci 

1242 płyty kompaktowe z niele
galnymi kopiami oprogramowania 
komputerowego, dwa komputery 
z nagrywarkami płyt cd i dwie dru
karki znaleźli podczas przeszuka
nia mieszkania w Wasilkowie poli-

I cjanci. Płyty wykorzystywane były 
jako matryc~ do nielegalnego ko
piowania programów komputero
wych, które następnie wprowadza
no do obrotu. Policjanci przeszu
kali także inne mieszkania w Wa
silkowie, gdzie znaleźli 2 progra
matory do kart chipowych, 10 
twardych dysków z oprogramowa
niem do łamania zabezpieczeń 

kart chipowych oraz gry kompute-
rowe. 

To kolejny sukces policji Pod
laskiego w walce z piractwem 
komputerowym i fonograficznym. 
W ubiegłym roku w jednej z łom
żyńskich firm, podczas kontroli, 
odkryto zainstalowane na 27 sta
nowiskach komputerowych niele
galne oprogramowanie w postaci 
pakietów biurowych wartości oko
ło 60 tysięcy złotych. Natomiast w 
Hajnówce policjanci wykryli niele
galne karty eltktroniczne, dekode
ry i inny sprzęt elektroniczny, ' słu
żący do nieautoryzowanego odbio
ru kodowanych programów Cyfra 
Plus i Wizja TV łącznej wartości 
około 100 tysięcy złotych. 

13 
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Twoja przyszłość w Twoich rękach 

Operkil 
- Zaryzykowałam. Pomyśla

łam, że W}jazd do Ameryki może 
być fajną przygodą. Nie żałuję . A 
moja przygoda zaczęła · się od 
ulotki - mówi Agnieszka Domu
rat z Łomży. 

"Twoja przyszłość w Twoich rę
kach. Coraz ciężej jest znaleźć 
pracę. Jednym z pomysłów na 
zwiększenie swych szans i rozwi
nięcie u siebie cech przedsiębior
czości może być W}jazd do Sta
nów Zjednoczonych w ramach 
programu opieki nad dziećmi -
EF Au Pair", kusiła ulotka Mię
dzynarodowego Stowarzyszenia 
Au Pair. W rozrzuconych na 
uczelni reklamówkach była nie 
tylko zachęta, ale też kilka infor
macji, dotyczących międzynaro

dowego programu. 

Agnieszka Domurat była akurat 
studentką drugiego roku filologii 
angielskiej na Uniwersytecie War
szawskim. 

Najważniejszym warunkiem 
jest znajomość języka angielskie
go. Dodatkowo wymagane są 

umiejętności sprawowania opieki 
nad dziećmi. Agnieszka dobrze 
znała angielski, wcześniej uczyła 
dzieci w prywatnej szkole. 

Wr.jazd zaplanowała w wakacje. 
Zaliczyła drugi rok studiów i W}je
chała. Rok mieszkała w amery
kańskiej rodzinie z czworgiem 
dzieci. Najstarsze miało siedem 

Po raz kolejny Paweł Brono
wicz, uczeń klasy III b Liceum 
Ekonomicznego w Łomży, został 

szkolnym mistrzem ortografii. 
Nic dziwnego: w ubiegłym roku 
zdobył siódme miejsce w turnieju 
ortograficznym uczniów szkół po
nadgimna7Ja1nych, który odbył się 
w Białymstoku. 

- Polska ortografia jest bardzo 
trudna i nic nie pomoże uczenie 
się jej zasad na pamięć. Żeby po
prawnie pisać, przede wszystkim 
trzeba dużo' czytać. To moja 
sprawdzona metoda - zdradza 
mistrz. 

Niewiele brakowało, by na naj
wyższym podium stanęła w tym 
roku szkolnym para mistrzów. 
Ewa Żyznowska, koleżanka z tej 
samej klasy, źrobiłajeden błąd! 

/ 

- Wszystko, co "flamandzkie", 
zapamiętam do końca życia -
mówi żartobliwie. , 

Drugie 'miejsce z Ewą zajęła 

Beata Za.charczyk z klasY II a. 

- Jestem bardzo zadowolona, 
bo w ubiegłorocznym konkursie 
byłam na końcu! - zdradza. 

Trzecią lokatę wywalczył Daniel 
parzych z klasy II c. 

- Startowałem pierwszy raz i 
myślałem tylko o jednym: żeby nie 
być na 25. miejscu, czyli ostatnim. 
A tu taka niespodzianka! 

Jak wypadliby w tym sprawdzia
nie Czytelnicy "Kontaktów"? Oto 

lat, młodsze cztery i dwuletnie 
bliźnięta. 

- Traf'Iłam do bardzo serde
cznej rodziny. Dziećmi opiekowa
łam się razem z ich matką, która 
nigdzie nie pracowała. Dzieliłyś
my się obowiązkami. Jedna nie 
p~radziłaby sobie sama. 

Miała do dyspozycji pokój z ła

zienką, wszystkie soboty i niedzie
le miała wolne. W inne dni praca 
wydłużała się do dziewięciu go
dzin (program preCYZl;lje, iż w ty
godniu należy przepracować 45 
godzin). 

Nowy ' kraj, nowa rodzina, 
wśród operek (tak obiegowo na
zywa się opiekunka "z progra
mu") w okolicy nie było żadnej 
Polki. Był to wielki sprawdzian. 

Zarabiała\, 139 · dolarów tygo
dniowo. Za mieszkanie i wyżywie
nie nie płaciła. Tygodniówka wy
starczała na rozrywki i przY.iem
ności w soboty i niedziele, kosme
tyki, drobne upominki, zakupy 
dla siebie. Kilkakrotnie była w po
bliskim N owym Jorku, w Wa
~zyngtonie, na Flory_dzie. 

Po rocznym urlopie dziekań
skim Agnieszka wróciła na Uni
wersytet Warszawski. Z doskonałą 
znajomością języka angielskiego 

· znalazła już pracę w prywatnej 
szkole językowej w stolicy. 

KATARZYNA MAY 

treść turniejowego dyktanda z 
"ekonomika". Więc do dzieła! 

"Niniejsze dyktando będzie nie
zwykłe. Chodzi o sprawdzenie or
tografii w szerszym zakresie. Ma
my prawo wi~rzyć, że przynaj
mniej najlepsi pokonali nierób
stwo, pozwolili zwyciężyć rozsąd-

. kowi i w chwili bieżącej możemy 
od nich żądać więcej. Na peWno 

. tu i ówdzie nie obejdzie się bez 
wah'ań, ale ostatecznie nie popeł
nicie wielu usterek ani rażących 
błędów. 

Czy pamiętacie dawne klopoty z 
pisownią takich zwrotów jak: ja
rzmo niewoli, chlubne zwycięstwo 
czy okrucieństwo wroga? Albo 
dyktanda, w których były proble
my z: chytrością, honorem, repor-

Prezent 
/ 

od prezydenta 
- Wasza szkoła ma takich 

. absolwentów jak poseł Mieczy

sław Czerniawski, który o niej 

nie zapomina, który pamięta, 
że jest jej coś winien. Poseł ma 

tu swojego wychowawcę, które

mu zawsze może powiedzieć 

małe, ale ważne słowo: "dzię

kuję" - powiedziała w czasie 

spotkania z młodzieżą Zespołu 
SzkÓł Drzewnych dr Zofia 

Trancygier-Koczuk, podlaski 

kurator oświaty. 

Spotkanie w "Drzewnej" to 
pierwsza wizyta nowej kurator 

,w LomZy i b ardzo znacząca. Ze

społowi Szkół Drzewnych kilka 

tygodni wcześniej groziła likwi-

tażem , pszen:l;ytem, zhańbieniem 
czy hałasem? Niełatwo także było 
przebrnąć przez gąszcz wyrażeń 
typu: językoznawstwo , myślistwo, 

flamandzkie galerie, wojewódzkie 
zjazdy, grunwaldzkie ' pola. Mó
wiąc żartobliwie - nieraz żhańbi
liśmy się. ( ... ) 

I dzisiaj w waszych pracach nie 
pówimio się znaleźć rażących po
tknięć, bo chyba wspólnie natru
dziliśmy się sporo. Im lepiej wy
gracie tę batalię, tym większa bę
dzie obopólna satysfakcja i tym 
huczniej obchodzony triumf zwy
cięzców" . 

Na zdjęciu od lewej : szkolny 
mistrz ortografii Paweł Bronowicz, 
Ewa Żyznowska, Daniel Parzych i 
Beata Zacharczyk. . 

dacja. . Przeciwko likwidacji 

protestowali rodzice, nauczy
ciele, sami uczniowie. Władze 

zmieniły wcześniejszą decyzję. 

Kurator w towarzystwie pre

zydenta miasta Jana TurKow

skiego przekazała szkole ze

staw komputerowy, prezent od 
prezydenta 'RP Aleksandra 

Kwaśniewskiego. "W odpowie
dzi na prośbę posła Mieczysła

wa Czerniawskiego prezydent 
RP Aleksander Kwaśniewski 

postanowił przekazać Zespoło

wi Szkół Drzewnych w Łomży 
zestaw komputerowy. Jestem 

przekonana, że komputer ten 
będzie użyteczny' w tworzeniu 

odpowiednich warunków do 

nauki, studiów i pracy, a także 

zaspokoi ambicje młodzieży i 

pomoże im sprostać naj trud
niejszym zadaniom, jakie sta
wia współczesna cywilizacja", 

napisała w liście do młodzieży 

Jolanta Szymanek-Deresz, szef 
Kancelarii Prezydenta RP. 

W czasie spotkania z mło

dzieżą ' i gronem pedagogi

cznym kurator mówiła o przy

szłości podlaskiej oświaty. 

- Zdobywacie zawód, skoń

czycie szkołę i może dopaś~ 
was frustracja, bo nie ma pracy, 

.możecie poczuć się niepotrzeb

~. To okres przejściowy, wyko

rzyst.qcie go trochę egoistr
cznie, inwestujcie w siebie. 

Uczcie się wszystkiego, co mo

że się w życiu przydać. A przyda 
się także umiejętność posługi

wania się komputerem, włada

nie językami obcymi. I jeszcze 
uczcie się uczyć, bo w życiu mo

że przyjdzie wam wykonywać 
także inne czynności. Idźcie da

lej, dla siebie wykorzystajcie 
obecne zamieszanie w gospo-

_ darce, produkcji, także w szko-' 

łach. Idźcie dalej, bo dziś tylko 

człowiek wykształcony ma szan

sę . Wykorzystajcie sw~ą szansę 
- apelowała kurator Zofia 

Trancygier-Koczuk. 



Z DRUHEM SZARYM 

Po raz dziewiąty, tradycyjnie 
z początkiem marca (w tym roku 
w dn iach 1- 3), spotkają się w 
Łomży uczestnicy Zlotu Pamięci 

Druha Szarego, księdza prałata 

dr. Kazimierza Lutosławskiego 
ze słynnego drozdowskiego ro
du, twórcy proj ektu krzyża h ar
cerskiego, współorgan izatora 

harcerstwa na ziemiach ,pol
skich, autora wielu skautowskich 
podręczników. W tym roku przy
ljada 122. rocznica jego urodzin . 

Ponownie . pod swój dach 
Publiczne Gimnazjum nr 3 przy
jmie druhny i druhów z Andrze
j ewa, Bielska Podlaskiego, Dłu
goborza, Golub ia Dobrzynia, 
Kolna, Łochowa, Łomży, Mrągo
wa, Nowogrodu, Ostrowi Mazo
wieckiej, Siemiatyci. Uczestnicy 
spotkania będą mieć także do 
wykonania zadania na trasie i w 
samej rodzin nej miejscowości 

Patrona. 

Głównym organizatorem 
Zlotu Pamięci Druha Szarego 
jest Poczta Harcerska 101, dzia
ł ~ąca, przy 36: Łomżytlśkie:i Har
ce rskiej Drużynie Pożarniczej 

"Wigilowie". Info rmacje o tego
rocznym Zlocie zamieszcza także 
na swym serwerze Radio Nadzie
j a: www.radionadzieja.p l 

PRZYPADKI ŁOMŻYŃSKIE 

Pokazać twarz 
Łomżo, pokaż swą twarz! Niech będzie z makijażem, jeszcze ła

dniejsza niż w rzeczywistości, bardziej radosna. Taka, by patrzący 
mógł dostrzec ślady chwalebnej przeszłości, domyślić się, pozyty
wnych cech charakteru i uwierzyć, że warto bliżej poznać miasto, po

' lubić je. Łomżo, czekamy na album! 
Czy to prawda, że łomżan najłatwiej pobudzić do czynu przez 

wzniecenie w nich zazdrości? jeśli tak, to ipformuję, że w ostatnich 
kilku miesiącach Białystok mial cztery wydania albumowe. Każde in
ne, a wszystkie przymilne dla miasta nad Bialką, bo takie powinny 
być albumy. Co ważne, księgarze twierdzą, że ten towar sprzedaje się 
dobrze, zwłaszcza w okresie zakupu prezentów i nasilonych prZ)jaz
dów gości. A Łomża to co? Marniej położona? Bez cennych zabyt
ków? Bez miłych sercu i oczom detali architektonicznych? Bez foto
grafików i autorów tekstu? Bez ambicji? 

Panie Prezydencie 'miasta i panie Prezesie TPZŁ, zapraszam się 
na spotkanie w sprawie przygotowania i wydania albumu "Łomża da 
się lubić"! 

Skoro tę sprawę załatwiłem, czas na ciekawostkę z przeszłości. W 
zbiorach Biblioteki Narodowej znajduje się tomik "Wiadomość o wy
padkach udzielania się księgosuszu owcom w 1863 r. w Królestwie 
Polskiem" . Dokładniej rzecz ujmując, w ówczesnym powiecie łom
żyńskim. Ponoć było to niezwykłe zdarzenie, bo epidemia księgosu- , 
szu zaatakowała po raz kolejny bydlo, następnie, wbrew regule, także ' 

owce. Dla :~badania sprawy wysłano ,z Warszawy w teren "referenta 
do czynności weterynarr.jnych" Hen sporządził obszerny raport. ,Nie 
będę się ośmieszał przed Wysokimi przedstawicielami tychże naUk z 
Łomży i regionu, więc pominę opis choroby i próby wytłumaczenia 
tajemniczego zjawiska, natomiast podam nieco danych statysty-
cznych. ' 

Okazuje się, że w 1863 roku w mieście powiatowym Łomży mie
szkańcy hodowali 107 owiec, a nadto 76 sztuk nosicieli żywej welny 
miał tutejszy kłasztor. W 19 miejscowościach powiatu łomżyńskiego 
naliczono aż 6691 owiec, z czego w wyniku epidemii padlo 3949. 
Największe stada odnotowano we wsi jeziorko (1143 sztuki), w Piąt
nicy (896), Zambrowie (771), Szumowie (671) i folwarku Pniewo 
(513). 

Powiadali dawniej ludziska, że kto ma owce, ten ma co chce. 

ADAM DOBROŃSKI 

Finał ogólnopolskiego kon

kursu "Wokół Witolda Lutosław

skiego" , poświęconego życiu i 

twórczości kompozytora wywo

dzącego się z podłomżyńskiego 

Drozdowa, odbył się w Zespole 

Szkół Mużycznych im. Ignacego 

Paderewskiego w BiałymstokuJ 

Główną nagrodę zdobył Paweł 

Hendrich z Wrocławia, wyprze

dzając Monikę Madejską z Kato

wi<: i Wojciecha Lubertowicza z 

Sanoka oraz Ewę Bryndzę z Zab

rza. 

Na zdjęciu: mały Witold LIi

tosławski ; zdj ęc i e wykonan e w 

Drozdowie. 

NAGRODA ZA 
"SĄSIADÓW" 

Agnieszka Arnold otrzymala 
Nagrodę Wielką Fundacji Kultu
ry (40 tys. zł) za fIlm dokumen
talny "Sąsiedzi". Film ' traktuj e o 
wielkim pogromie Żydów w j e
dwabnem. TelewiZ)jna emisja 
"Sąsiadów", która odbyła się w 
kwietniu ubi~głego roku , wywo- ' 
łala w miasteczku dużo kon tro
wersji i zburzyła spokój. W cza
sie odbioru nagrody realizator
ka mówiła o poczuciu odpowie
dzialności za winę wyrządzoną 
mieszkańcom j edwabnego, no
szącym stygmat zbiorowej odpo
wiedzialności za mord. 

Agnieszka Arnold realizuj e 
j eszcze j eden dokument w woj e
wództwie p odlaskim: o zemście 
Niem ców na mieszkańcach wsi 
Kraso'Yo Częstki (gm. Nowe P ie
kuty). 

DO KINA "MILLENIUM" 
Z "KONTAKTAMI" 

1 marca (pi ątek) - • Harry 
Potter i kam ie tl fi lozoficzny, 
godz. 8.15, 16.30 • Chopin. 
Pragnienie miłości, godz. 11.00, 
13.15, 19.00, 21.15; 

2-3 marca (sobota-niedzie
la) - • Harry Potter i kamień fi
lozoficzny, godz. 11.00, 16.30 • 

_ Chopin . Pragn ienie miłośc i, 

godz. 14.00, 19.00, 21.15; . 
4- 7 marca (pon iedzia-

łek-czwartek ) - • Harry Po tter , 
i kamień filozoficzny, godz. 8. 15, 
16.00 • Chopin. Pragn ien ie m i
łości, godz. 11 .00, 13.45, 18.30, 
20.45. 

• Harry Potter i kamień fIlo
zoficzny, prod . USA-Wielka Bry
tania, reż . Chris Columbus. W 
rolach głównych : Daniel Radcl i
fe, Rupert Grin t, Emma Watson . 
Richa rd H arris. Czas projekcj i: 
144 minu ty. Ekran izacja bestsel
lerm,:ej powieści J. K. Rowlin g 
pod tym samym tytułem. Histo
ria chłopca, który w dniu 11 . 
u rodzin dowiaduj e s i ę, że j est sy
nem potężnych czarodziej ów, za
gin ionych w taj em niczych okoli
cznościach, a on sam posiada 
niezwykłą magiczną moc. Zapro
szony do podj ęcia nauki w H og
warcie, H arry udaj e s i ę do s łyn 
n ej szkoły magii i czarów. I wł",3-

_ nie tu znajduje to, czego dotąd 
------------- najbardziej mu brakowało : d om 

SZKOLNYM 
PiÓREM 

"Biuletyn twórczości" swo
ich ' uczniów , -i absolwentów 

opublikowała Szkoła Podstawo-/' 

wa nr 9 w Łomży. To zbiór na

gTodzonych i wyróżnionych w 

różnych konkursach wierszy i in

nych utworów oraz tych, które 

powstały na ogłoszenie o plano

wanym wydaniu "Biuletynu". 

Na szczególną uwagę zasłu

gują wiersze absolwentki "Dzie

wiątki" Katarzyny Jaroty, między 

innymi zwyciężczyni Ogólnópol-

skiego Konkursu Wiedzy o Życiu 
i Nauczaniu Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego. 

i rodzinę . , 

• Chopin. Pragnienie miło
ści, prod . Polska, reż. j erzy An
tczak. W rolach głównych ; Da
nu ta Stenka, Pio tr Adamczyk, 
Adam Woronowicz, Bożena Sta
<;h ura, j anusz Gaj os, j adwiga Ba
rańska, j erzy Zelnik, tI1arian 
O pania, Pio tr Frączewski. Czas 
proj ekcji: 132 m in uty. Dramat 
rodzinny wtopiony w muzykę 
Ch opina , ukazuj e, j ak straszn ie 
niszczącą siłą j est p ragnienie mi
ł ości i zazdrość o s ławę . 

Drodzy Czytelnicy! Trójka 
spośród 'Was, która w czwartek 
pierwsza zgłosi s i ę do kina "Mil
lenium" w Łomży z tym nume~ 
rem "Kontaktów", o trzyma bez
płatne bile ty na wybrany przez 
sie bie film . 

Bliższe info rmacj e o przed
sprzedaży i rezerwacj a bile tów: 
tel. 216-75-19. 
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GRATULACJE MARSZAŁKA 
Proszę o prz)j ęcie se.rde

cznych gratulacj i z oka7Ji organ i
zacji XIX już edycj i Turn ieju Te
n isa Stołowego o puchar Tygo
dnika "Kontakty". 

Jest mi niezmiernie milo , że 
redakcja popularnego łomżyJ'i
ski ego pisma jest wytrwałym pro
pagatorem ' młodzieżowej rywali
zacj i w ten isie stołowym. 

Cieszy również fakt, iż w zawo
dach, prowadzonych pod patro
natem "Kontaktów", pojawia s i ę 
wielu utalentowanych zawodn i
ków, któ rzy p6źniej zdobywają 
cenne laufy w zmaganiach na 
międzywojewódzki ej i ogólnopol
skiej arenie. 

Sławomir Zgrzywa 
. marszałek 

woj ewództwa podlaskiego 

DO SĘDZIÓW 
Źle zaczyna s i ę dziać w na

szym sądownictwie , w l omżyt\skim 
także. Nie mam na myśli obecnie 
modnego tematu korllpcj i. Tak 

licą wskazującą ki erunek j azdy do 
Warszawy. Weszły do autobusu . 
Wśr6d ' pozostałych padło hasł o, 
że r6wnież trzeba tam iść , bo kie
rowca n ie będzie podjeżdż,ał dla 
dwóch osób. Poszli śmy z bagaża
mi, ale kierowca nie wpuścił do 
pojazdu , bo podstawi autobus na 
stanowisko dla oczekt~ących. 
W6wczas powiedzia ł am , że trzeba 
wszystkich podr6żnych traktować 
r6wno i nie zmuszać ich do biega
niny z torbami po placu, bo ni e 
wiadomo,jak będzi e. 

Wróciliśmy z bagażami na 
miej sce oczekiwania, a za nam i 
podjechał autobus. Kobieta, kt6-
ra zainicjowała to zamieszan ie, 
pow,iedziała, że kierowca j est j ej 
mężem i ma większe prawa ni ż re
szta podróżnych . Ktoś zaraz wjjaś
nil , że mąż to w domu, tutaj to 
kie rowca PKS, a oczekujący to po
dr6żni, nawet gdy mają darm owy 
przejazd. 

Kierowca, j ak to starszy czło
wiek, zdenerwował s ię i już w au
toblisie pob iegł do małej dziew
czynki z pretensją, aby sw6j ple
cak trzymała na kolanach, a nie 
obok na siedzeniu , bo je zabru
dzi! Potem przez ten stres ruszył, 
zapomniał o zamkn ię c i u klapy 
bagaż6wki bocznej. Zaczęłam ma
chać rękami i nie wiem, czy lO 

zauważyl , ale zatrzymał się i za
mknął zewnętrzną boczną klapę 
autobusu, dodając, że .zauważył 
swoj e zapomnien ie w bocznym 
lusterku. Autobus odjechał dosło

wnie z kilko ma podr6żnym i. 

Ten d robny incyden t byl 
śmieszny, ale zdenerwował zaró
wno kierowcę, jak i podr6żnycl{ 
zupełnie niepotrzebn ie i bezsen
sownie. 

Bliscy kie rowcy, j eśli go ko
chaj ą, nawet gdy pracuje na pań
stwowym, ni ech nie wprowadzają 
zamieszania. Podróżni idą za 

Pomóżmy Maćkowi 
Apel o pomoc dla 6-letniego Maćka Popielarza z Kolna, zamie

szczony w "Kontaktach", spotkał się z odzewem w Szczuczynie. 

s i ę składa, że muszę brać udzi a ł w 
procesach w sądzie w Łomży. 
Pierwsze, co mnie irytl~ e i dener
wuj e, to każdorazowe opóźn ienie 
procesów od kwadransa do 
trzech . Drugą, znacznie ważniej- ~ 
szą, sprawą jest zachowanie sę
dziów. Podkreśłam , że są to mio
dzi ludzie. Bywa, że w czasie roz
praw zachoWl~ą się niegrzecznie, 

Dzieci z Biblioteki Publicznej zorganizowały trzy loterie, sprzeda
wały również karty świąteczne, zbierając ogółem 470 złotych. Radni 
wpłacili 374 zł. Burmistrz Miasta przekazał do szkoły podstawowej i 

'gimnazjum widokówki i foldery ze Szczuczyna, z których dochód zo
stanie przekazany dla Maćka. Wszystko to jednak zbyt mało. Koszt 
operacji nowotworu mózgu 'w Houston w USA szacuje się na 80 tys. 
USD. 

a bywa że niekulturalnie. Nie
rzadko podnoszą głQS na świad
ków, ośmieszają. Zdarza się stoso
wanie niestosownych insynuacji. 

Sędziowie łomżyńscy ! Nie 
wszyscy na sali rozpraw to prze
stępcy. Zachowujcie się j ak ludzie 
wykształceni, jak przedstawiciele 
prawa. Przestańcie traktować \ 
świadk6w jak przysłowiowy wiejski 
proboszcz ciemnych parafian . 
Przestępc6w traktujcie jak n~ to 
zasługują· 

Jestem z Gdańska. Czasowo w 
Łomży. 

Zofia Kotowska 
Gdańsk ' 

WIZERUNEK 
Wtorek, 19 łutego 2002 r. o 

9.15 odjechał z Łomżydo Warsza
wy autobus. Rejestracja łomżyń
ska. Kurs pospieszny. Kierowca: 
starszy pan. / 

Na stanowisku dła wsiadają

cych oczekiwało sześć os6b, z tego 
troje odprowadzających podr6ż

nych. Dwie panie z tej gromadki 
wyminęły kolejkę i poszły do sto
jącego nieopodal autobusu z tab-

W świ~t1icy szkoły podstawowej w Szczuczynie wystawiono wielko
postną skarbonkę, do której dzieci skład<9ą drobne na codzienne wy
datki. 

Maćkowi można również pomóc, wysyłając pieniądze na konto To
warzystwa Przr.iaciół Dzieci w Łomży PKO BP O/Łomża 77-10203293-
-100160015 z dopiskiem "Na leczenie Macieja". 

SKUP METALI KOLOROWYCH 
Robert Filipkowski 

skupuje 
złom miedzi od 5,40 zł/kg 
złom aluniinium od 3,40 zł/kg 
złom aluminium elektr. od 4,50 zł/kg 
złom aluminium (puszki) od 2,40 zł/kg 
zło~ mosiądz-brąz od 3,40 zł/kg 

Ceny do negocjacji 
Kolno ul. Konstytucji 3-go Maja 33A 
tel. (086)278-44-14, 0-604-56756-56 

przykładem i biegają po placu , 
stwarzają zagrożen ie , bo boją s ię, 
żę kierowca n ie podjedzie do sta
nowiska. 

Kierowcy ni ech wystawiają 
tablice informujące , kto ma p ra
wo biegać po placu za autobu
sem, a kto ma czekać na stanowis
ku dla ws iadających . Wszystko bę

dzie j asne, a kierowcy przes taną 
się denerwować i czepiać mło
dzieży o drobiazgi (przykład : ple
cak na siedzen iu, bo go pobru
dzi l?) 

Doświadczony wieki em kie
rowca, dbający o czystość siedze
nia, niech również zadba o dobl'y 
wize run ek PKS, swego pracodaw
cy wobec podr6żnych, a j 1tk jest 
zbyt nerwowy, to ni ech pomyśli o 
emeryturze lub rencie. Pracę po
d ej mie młodszy, kt6 rego nerwy 

. tak ł atwo ni e ponoszą. 
Celina S. 
Łomża 

Szpital Wojewó"zki 
w Łomży 

ogłasza konkurs 
na stanowisko 

PIELĘGNI'ARKI 

ODDZIAŁOWEJ 

ODDZIAŁU 

UROLOGICZNEGO 
w 

Szpitalu Wojewódzkim 
Kandydatki powinny spełn iać 

następujące warunki : 
- wykształce nie wyższe 

p ielęgnia rsk i e lub inne 
wyższe mające 

zastosowanie przy udzielaniu 
świadczeń w działalności 
podstawowej i średnie 
medyczne - 3 lata pracy w 
szpitalu, 

- średnie medyczne i 
specjalizacja - 5 lat pracy V:J 

szpitalu, 

- średnie medyczne i kurs 
kwalifikacyjny ~ 7 lat pracy 
w szpitalu. 

Dokumenty określone w ~ 
rozporządzeniu MZiOS z dnia 
19.08.1999 r. (tj. Dz. U. 
Nr 115/98, poz. 749) z p.zm. 
wraz z dołączoną koncepcją 
pracy na ww. stanowisku 
z adnotacją na kopercie 
"KONKURS" prosimy przesłać 
pod adresem: 

Szpital Wojewódzki, 
Al. Piłsudskiego 11 

18-400 Łomża, 
Dział Służb Pracowniczych. 

W terminie 30 dni od daty 
opublikowania ogłoszenia. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu 
- kwiecień 2002 r. 

lak.1248 



BALIKI 
• Po wykupieniu 165 m kw. 

gruntu ruszy modernizacja drogi 
powiatowej Baliki - Wykowo. 
TrudnośCi z zawarciem umowy 
na wykup tego skrawka ziemi od 
jego właściciela były powodem 
tego, iż uczęszczana droga od 
kilku lat nie mogła doczekać się 
modernizacji. 

GRAJEWO 
• Wojewoda podlaski przeka

zał miastu 15 tys. złotych na do
żywianie dzieci w szkołach. 

• Zespół Pieśni i Tańca Graje
wianie otrzymał od Polskiej Se!<
cji Międzynarodowej- Rady Sto
warzyszeń Folklorystycznych, Fe
stiwali i Sztuki Ludowej zapro
sz_enie do udziału w jednym z 
międzynarodowych festiwali ze
społów folklorystycznych. Roz
poczęły się starania o zdobycie 
pieniędzy na W)jazd. W grę 

wchodzi festiwal na Ukrainie. 

• Wszystkie sprawy z otrzyma
niem paszportów mieszkańcy 

powiatu mogą załatwiać w Staro
stwie Powiat~wym przy ul. Stra
żackiej 6b, w godzinach 
7.00-15.00. Informacje można 
też uzyskać pod numerem tele
fonu: 273-84-88. 

JASIONÓWKA 
• Jasionówka jest drugą (po 

Knyszynie) gminą w monieckim 
Rejonie Polskiego Czerwonego 
Krzyża, w której działa więcej niż 
j ed en klub honorowych dawców 
krwi: to HDK przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kałinówce 

Królewskiej i Terenowy Klub 
HDK "Puls Życia" w Jasion ówc,e. 
I właśl1ie tutaj w tym roku Punkt 
Krwiodawstwa w Knyszynie prze
prowadził kolejną akcję pobiera
nia krwi. Piętnastu członków 

"Pulsu Życia" (chętnych było 
więcej) oddało jej 6500 mI. Klub 
zrzesz'a 56 honorowych krwio
dawców (w tym 13 kobiet), mie
szkańców wsi Milewskie, Sło

mianka, Kamianka, Koziniec, Ką
ty, Krasne, Górny Stok, Jasionó
weczka i Jasionówka. W ubieg
łym roku knysz)'llski Punkt 
Krwiodawstwa odwiedzał Jasio
nówkę sześciokrotnie i pozyskał 
42750 mI krwi. 

KOLNO 
• Dwa biura poselskie nieba

wem rozpoczną funkcjonowanie 
w Kolnie. J edno z nich otwiera 
Minister Spraw Zagranicznych, 
poseł SLD Włodzimierz Cimo
szewicz, drugie, w siedzibie PSL, 
poseł Edmund Borawski, prezes 
grajewskiego "Mlekpolu" . 

• Powiatowa Komisja. Poboro-
~ wa rozpocznie działalność od 2 
kwietnia. Stanie prze,d nią ponad 
760 poborowych z Kolna i' Sta
wisk oraz gmin Grabowo, Kolno, 
Mały Płock, Stawiski i Turośl. 

• \Program ratunkowy przygo
tował i przedstawił władzom po-

wiatu Stanisław Szymanowski, od 
kilku tygodni dyrektor ~zpitala 
Ogólnego (był dwie ,kadencje' 
burmistrzem KoJna). Zakłada 

utrzymanie dotychczasowej' 
struktury i zatrudnienia. Najbar
dziej kontrowerS)jnym punktem 
jest propozycja podpisania z 
pracownikami układu, że na" po
ważniejsze podwyżki płac zgodzą 

się poczekać aż do 2004 roku. 
Pomysł bardzo sceptycznie przy
jęła organizacja zawodowa pie-

" lęgniarek i położnych, które już 
na drodze sądowej wywalczyły 

- sobie prawo do podwyżki z 
ubiegłorocznej ustawy tzw. 203 
złote. I 

ŃOWE PIEKUTY 
• Nacisk mieszkańców - kilku 

miejscowości spowodoWJłł, że 

nie dojdzie <i0 planowanego 
zmniejszenia liczby 'szkół w gmi- . 
nie. W opinii wójta Marka Ka
czyńskiego dla gminy będzie to 
miało ' fatalne skutki. Już teraz 
utrzymaQie oświaty pochłania 70 
procent budżetu. Władze gminy 
przygotowały kilka wariantów 
ograniczenia sieci szkół w gmi
nie. Najbardziej radykalny prze
widywał pozostawienie tylko naj
większych w Nowych Piekutach i 
Jabłoni Kościelnej i likwidację w 

Hodyszewie, Kostrach Noskach i 
Stokowisku; "najłagodniejszy" 

- przekształcenie trzech naj
mniejszych w szkoły z klasami 
I-III. Podczas sesji, na którą 
przybyło wielu mieszkańców 

tych miejscowości, radni odrzu
cili jednak wszystkie propozycje, 
pozostawiając bez zmian sieć 

szkolną· 

NUR 
• Dzieci i młodzież zaangażo

wały się w zbiórkę plastikowych 
butelek i aluminiowych puszek. 
,,Akcja przeszła nasze najśmiel
sze oczekiwania", podsumowuje 
wójt gminy Jacek Murawski. Od
bier~ą je firmy zajmujące się 

przetWarzaniem odpadów, ana 
tych, którzy zbiorą jak n~więcej 

_ puszek i butelek, czekają atrak-
\ . 
cY.)ne nagrody. 

RAJGRÓD 
• Od wielu lat w Jeziorze Raj

grodzkim nie notowano tak wy
sokiego poziomu wody jak obec
nie. Zalewane są posesje i piwni
ce domów w Rajgrodzie, Woźnej
wsi, Rybczyźnie. Zagrożo'ne są 
niektóre z lokalnych szlaków ko
munikacY.inych. Władze gminy 
twierdzą, że do prawdziwej po
wodzi nie dojdzie, pod warun-

Zalotny wisiorek i korale 
Jest cenny ze względu na bardzo smac~n~, delikatne i lekkostrawne 

~ięso. I podobnie jak ... byk, mocno reaguje na kolor czerwody. Indor 
me _~zeszy ~r~dą: ma krótki i ostry dziób, ale u nasady w.górnej jego 
CZęSCI t~. WISIorek,. przy ~alotach wydłużający się znacznie i zwisający 
poza dZIOb. Na sz)'l zdobIą go zgrubienia niebiesko czerwonej skóry 
czyli korale. ' ' 

" Nasze~ok~ skalę. indyki hodowane są w USA, Anglii i Holandii. W 
Polsce głownIe w WIelkopolsce i na Pomorzu, a także na terenach środ
kowowschodnich. Indyczka, osiąga 9 kg, a indor około 16 kg wagi. 

,Na zdjęciu:_ w gospodarstwie agroturystycznym "Kupała" w Orzeszko
wIe (za ,HaJllowką),. I r~ny I Zenobiusza Golonko , wiedzie prym indor 
rasy bronz szerokoplersny, rzadko spotykany, gdyż ze względu n a ciem
n~ umaszczenie o~az bardzo dużą wagę' (ok. 16 kg), zbyt dużą dla lndy
w.ldualnego konsumenta, ustępuje rasom mniejszym, o białym upie rze-
nlu. " ' 

nie będzie dlugotrwa-

RUDA 
• Pracownia Architek~ury Ży- 17 

wej podsumowała cztery lata ' 1-1 __ --1 

działalności. Stowarzyszenie two-
rzy Centrum Zarządzania Eduka-
cji' Przyrodniczej i Promocji w 
budynku zlikwidowanej szkoły w 
Przechodach. 

SUCHOWOLA 
• Wśród zadań inwestycY.inych 

w latach 2002-2003 znajdują się: 
asfaltowanie dróg Karpowicze -
Jatwież Duża oraz Dryga - 'Trzy
rzecze, budowa międzygrninnego 
zakładu utylizacji i składowania 
odpadów stałych w Poświętnem, 

budowa wodociągu zbiorczego 
Morgi - Chlewisk - Brukow~ -
- kolonie, budowa zbiornika re

tencY.inego "Suchowola" koło 

Karpowicz, budowa i moderniza
cja oświetlenia ulicznego w Su
chowoli, Podostrówku i Ostrów
ku oraz modernizacja kotłowni i 
termomodernizacja w siedzibach 
Szkół Podstawowych w Such~wo
li i Chodorówce Nowej . 

TUROŚL 
• Spółka Wodna "Koniczynka" 

jest jedną z nielicznych w woje, 
wódz'twie podlaskim, która pro
wadzi ożywioną działalność go
spodarczą. Obecnie pilotuje bu- ' 
dowę !!ystemu retencji wodnej w 
Nowej Rudzie i Turośłi. Nieba
wem rozpocznie się budowa za
stawek wodnych na rzece Turoś
lance i na kanale Turośl. Dzięki 
spiętrzeniu wody, uchronią po
nad 400 h ektarów łąk przed skut
kami suszy. Na inwestycj ę tę Spó
łka przeznaczy nagrodę w wyso
kości 500 tys. złotych, jaką uzys
kała z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska za opraco
wanie projektu nawodnienia łąk. 

WYSOKIE MAZOWIECKIE 
• Do połowy ' marca w kawiarni 

Miejskiego Ośrodka Kultury 
można oglądać wystawę prac na
grodzonych i wyróżnionych w 
konkursie na herb i flagę powia
tu wysokomazowieckiego. 

ZAMBRÓW 
• Z ogromnym zainteresowa

niem mieszkallcY Zambrowa obe
jrzeli na stadionie Olimpii pokaz 
szkolenia psów policY.inych, zor
ganizowany przez Komendę Po
wiatową Policji. Na zaproszenie' 
zambrowskiCh funkcjonarius~y 
przY.iechali przewodnicy z ko
mend dawnego województwa 
łomżyńskiego oraz specjaliści z 
Komendy Wojewódzkiej w Bia
łymstoku. Psy pod kierunkiem 
opiekunów zaprezentowały 

umiejętności 'IV tropi~niu, atako
waniu napastników, bronieniu 
swoich panów. Policjanci udzie
lali także indywidualnych porad 
dotyczących szkolenia psów do
mowych. 

"(łNa ~
' , 
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Jesteśmy dwa liita po ślubie. 
Nie mamy jeszcze dziecka, bo 
czekamy na własne mieszkanie. 
Mamy je dostać po mojej ciotce,_ 
która . wr.jechała na stałe do Sta
nów i nie planuje powrotu do 
Polski. Teraz oboje pracujemy. 
Przez pracę właściwie się nie wi
dujemy. Mój mąż późno wraca do 
domu, ja muszę wcześnie wsta
wać. Dawniej kochałiśmy się kilka 
~azy w tygodniu, ostatnio coraz 
rzadziej, najczęściej w sobotę al
bo niedzielę. Od stycznia- mój 
mąż podjął studia zaoczne i teraz 
nie- ma go w domu nawet w sobo
ty i niedziele. Jest mi coraz .gorzej 
z tego powodu. PrÓbowałam z 
nim rozmawiać, ale uważa, że 

przesadi/:am, że niedługo , kiedy 
będziemy razem mieszkać, wszy
stko się ułoży. Ja jednak nie je
stem tego taka pewna. Potrzebuję 
seksu. Może jestem nienormalna, 
ale zaczynam się oglądać za męż
czyznami. Od niedawna chodzę 
na siłownię. Dużą przY.iemność 

sprawia mi oglądanie półnagich 
mężczyzn, którzy ,ćwiczą mięśnie. 

Coraz częściej myślę , że może po
mógłby mi jakiś flirt. Co mam ro-
bić.? . 

Marlena 
Wasz zwi ązek przechodzi kry

zys, który coraz części ej przydarza 
się młodym parom. Praca, zmę

czenie, stresy powodują, że oboj
gu lub jednemu z małżonków 
przechodzi ochota na seks. W 
przypadku Pani męża można 

przypuszczać, że swoje ambicje 
pokłada tera z w karierze zawodo
wej i studiach, zapominając o ży
ciu małżeńskim. 

Radą na taki, związek jest pró
ba przerwania nudy i rutyny. Za
miast podobnych do siebie wie
czorów, trzeba spróbować stwo
rzyć niecodzienną atmosferę . 
Warto· zaskoczyć męża dobrą ko
lacją, muzyką. Może Pani spróbo
wać namówić go na nowe pozycje 
seksualne lub z.aproponować 

wspólne obejrzenie erotycznego 
fllmu . 

Nie ma chyba sensu niszczyć 
małżeństwa, lokując uczucia w 
~wiązkach pozamałżeńskich. 

ti;t.l:iif)l 
BEZPOŚREDNI IMPORTER 
INSTALACJI GAZOWYCH 

LEKARZ DOMO\NY 

się 

czym grozi ciąża pozamaciczna. 
Słyszałam, że niektóre kobiety 
umierają. Niedawno wyszłam za 
mąż i bardzo się boję wszelkich 
powikłań i kłopotów. Przekonuję 
męża," że jeszcze mamy czaS na 
dziecko, że najpierw musimy 
mieć mieszkanie, trochę odłożo
nych pieniędzy. Nie chcę mu mó
wić, że przede wszystkim stale 
myślę o tym, jak tragicznie może 
skończyć się ciąża pozamaciczna. 
Czy lekarz może przewidzieć 

możliwość zajścia w taką ciążę? 
Czy są jakieś badania, które 
wcześniej wykrywają ten rodzaj 
ciąży? 

Anka 

Ciąża pozamaciczna występu
j e w naszym kraju niezmiernie 
rzadko: poniżej l procenta wszy
stkich ciąż. Dzię}.i rozwoJowi wie-

dzy medycznej , Cląza pozamaci
czna, ·która niegdyś byla wyro
kiem śmiertelnym dla każdej ko
biety, teraz tragicznie kończy się 
u mniej niż połowy przypadków. 
Niestety, konsekwencjami zdro-

. . wotnymi u kobiety, która prze
szła ciążę pozamaciczną ~ j est nie
płodność Uedna trzecia kobiet), 
kolejne poronienia Uedna trze
cia kobiet). 

,Ciąża pozamaciczna powstaje 
wtedy, gdy do zapłodnienia do
chodzi nie w macicy, ale w po
czątkowym odcinku jajowodu. 
Stamtąd zapłodniona komórka 
musi wędrować przez cały jajo
wód do jamy macicy, gdzie zag
nieżdża się w przygotowanej bło
nie śluzoweJ Jeżeli jednak istnie
ją, na przykład: zrosty w świetle 
jajowodu (często jest to s.kutek 
przebytego stanu zapalnego), to 
zarodek nie j est w stanie przesu-

·POD PARAGRAFEM 
. W kwietniu przechodzę na 

wcześniejszą emeryturę. Mój 'za
kład szuka oszczędności, Więc 

moje odejście jest na , rękę dy
rekcji. Chciałabym się dowie-

. dzieć, czy przysługuje Illi nagro
djl jubileuszowa. Co prawda, do..:. 
piefo w listopadzie minie 35 lat 
pracy. l estem także ciekawa, ' czy 
od kwoty nagrody jubileuszowej 
odprowadzane są składki na 
ubezpieczenie? Dla mnie liczy 
się każdy grosz, dlatego nie 
chciałabym stracić tych pienię
. dzy, tym bardziej że właśnie usły
szałam w telewizji, iż .mają obci
nać emeryturę. Mój mąż od kil
ku lat jest emerytem i musimy 
oszczędzać. Nie stać ,nas na 
przY.iemności, na które czekaliś
my całe życie. Odkąd pamiętam, 
na emeryturę odkładaliśmy róż
ne marzenia: wr.jazd do Grecji, 

OFERTY 
Ireneusz, lat 30 (wzrost 185. 

cm), brunet. Lubię zwierzęta, 

przyrodę oraz zacisze domowe
go ogniska. Poznam milą i spo
kojną Panią (w wieku 25-35 
lat) o podobnych zainteresowa
niach . Odpowiem na każdy list. 

Ireneusz 

z Pomorskiego-

zima w Zakopanem. Tymczasem 
jest coraz gorzej. Całe szczęście, 
że oboje nie chorujemy, więc nie 

- musimy wydawać pieniędzy na 
lekarstwa i lekarzy. Bardzo zale
ży mi na nagrodzie jubileuszo
wej. Czy mam na nią szansę? ' 

Krystyna 

Niestety, odchodząc w kwiet
niu na wcześniejszą emeryturę, 
nie ma Pani pełnych 35 lat pra
cy. Ten okres mUa dopiero w li
stopadzie ~ Brakuje więc Pani pół 
roku do pełnego okresu. Tym
czasem, zgodnie z obowiązuj ący

mi przepisami, nagrody jubileu
szowe przysługują pra.cownikowi 
nie wcześniej niż ' co 5 lat i nie 
mogą być wypłacane przed upły
wem okresu wymaganego do j ej 
uzyskania. 

Pierwsza nagroda jubileuszo-

• 
Wdowa (65/1 'ZO) oczy ciem-

ne, szatynka. Lubię porządt;k, 
seriale, kopytka i poczucie hu
moru, 

Wśród mężczyzn wiela 
Szukam przyjaciela, 

)3y był światu życzliwy 
Zdrowy, a nie gderliwy. 
Ą dla 'mnie bez krzty złości, 
Mi;i:ł w sercu morze miłości. 

l emiołuszka 

• 
Wolontariusz, lat 33 (176 

cm wzrostu). Jestem spokoj
nym człowiekiem o dużym ser
cu. Nie palę i nie piję. Znudziło 
mi się samotne, kawalerskie ży
cie. Szukam poważnej, inteli
gentnej dziewczyny, Napisz, 
proszę · 

Idzie wiosna ... Ja czekam , . 

Tomasz 

nąć się dalej i zagnieżdża się w ja
jowodzie, gdzie nie ma szans do 
prawi<;lłowego rozwoju. 

Ciąża pozamaciczna" może 
także rozwinąć się w jajniku, ja
mie brzusznej , szyjce macicy. Z 
reguły w takiej ciąży w pewnym 
momencie dochodzi do obumar
cia płodu " jednak jego wielkość 
może doprowadzić do uszkodze
nia, pęknięcia ściany jajowodu i 

"do' zagrażającego życiu krwotoku 
wewnętrznego. 

Jeżeli kobieta nie zostanie 
błyskawicznie zoperowana, może 
umrzeć z powodu silnego krwo
toku. NajczęścieJlekarze usuwają 
nieprawidłowo rozwUający się za

-rodek, czasem uszkodzony jajo-
wód. 

Nie powinna się Pani na zapas 
martw1'ć.Jeżeli zajdzie Pani w cią
żę, trzeba zgłosić się do lękarza, 
który potwierdzi ten stan i zbada, 
czy dziecko rozwUa się prawidło
wo. Badanie usg rozwieje wszy
stkie wątpliwości . 

wa przysługuje pracownikowi po 
20 latach pracy w wysokości 75 . 
procent miesięcznego wynagro
dzenia; po 35 latach pracy na
groda ta wynosi 200 procent wy
nagrodzenia. 

Jeżeli odeszłaby Pani później 
i otrzymała w związku z tym na
grodę jubileuszową, nie trzeba 
byłoby odprowadzać składki na 
ubezpieczenie społeczne, Zgo
dnie z przepisami, podstawę wy
miaru składek na ubezpieczenie 
stanowi .dochód pracownika w 
gotówce i w naturze , łącznie z 
kQsztami uzyskania i podatkiem 
dochodowym od osób fizy
cznych z wyjątkiem nagród jubi
leuszowych , 

W pani przypadku . najbar
dziej korzystnym rozwiązaniem 

byłaby zgoda pracodawcy na 
przedłużenie okresu zatrudnie
nia do końca 2002 roku , W ten 
sposób otrzyma Pani prawo -do 
nagrody jubileuszowej . 

••• 

Oferty podpisane imieniem, 

nazwiskiem lub pseudonimem 
(ale wówczas róWnież imieniem 

i nazwiskiem zastrzeżonym do 

wiadomości redakcji) oraz peł

nym adresem zamieszczamy 

bezpłatnie . 

List do "Serce szuka serca", 

ofertę lub odpowiedź na anons 

należy przesłać do redakcji. W 

przypadku odpoWiedzi na ko

percie trzeba napisać, dla kogo 

jest przeznaczona (np. dla la

na, czy Beaty) i podać numer 

"Kontaktów", w którym ukazał 

się anons. Nazwisk i adresów 

nikomu nie przekazujemy. 

Pierwsza wymiana korespon

dencji następuje za pośredni

ctwem redakcji. 



• W Zambrowie do mieszka
nia niepełnosprawnej 56-letniej 
kobiety przyszły dwie nieznaj o
me, kt6re podały si ę za praco
wnice ośrodka· pomocy społe

cznej. Wykorzystując nieuwagę 

gospodyni, ograbiły ją z .750 zło
tych. _ 

• W Zambrowie na bazarze r 
przy ul. Wyszyńskiego policjanci 
zatrzymali trzech Białorusin6w, 

kt6rzy oferowali do sprzedaży 
429 paczek papieros6w bez zna
k6w skarbowych akcyzy. 

• Policj a w Kolnie otrzymała 
wiadomość: w remizie O ch otni
czej Straży Pożarnej w Grabowie 
(pow. kolneński ) buszuj e zło

dziej. Przybyli funkcj onariusze 
zatrzymali 23-le tniego pijanego 
mężczyznę (1 ;07 prom . alkoho
lu), kt6ry dostał się do pomie
szczenia przez wybitą w oknie 
szybę i ukradł kamizelkę strażac

ką, buty oraz przyłbicę hełmu łą

cznej wartości 340 złotych . -
• Na drod ze w gminie J e-

CZARNA NIEDZIELA 

2 osoby zabite i 9 rannych to 
bilans siedmiu wypadków drogo
wych minionej niedzieli w woje-
wódz~e. . 

Zaczęło się o godz. 6.35 na 
trasie Zabłudów - Koźliki (pow. 
białostocki) . Kierująca renault na 
śliskiej nawierzchni łuku drogi 
zjechała na przeciwny pas i zde
rzyła się z ciągnikiem rolniczym. 
Kobieta doznała złamania żeber i 
urazu głowy. 

Dwie godziny później na dro
dze Przewałailka - Rybniki (gm. 
Czarna Białostocka - gm. Wasil
ków, p ow. białostocki) wpadł w 
poślizg polonez. Niewidziałna si-

_ ła kilkakrotnie obróciła pojaz
dem, a następnie rzuciła na ros
nące przy poboczu drzewo. 21-
-letni kierowca poniósł śmierć na 
miejscu, zaś podróżujący z nim 
rodzice doznali lekkich obrażeń 

dwabne (pow. łomżyński ) kieru
j ący ciągnikiem rolniczym nie 
zatrzymał się do kontroli d rogo
wej. Policjanci ruszyli w pościg. 
Podczas wyprzedzania ciągn ik 

uderzył'w bok radiowozu i poj e
chał dalej. Zatrzymał s ię dopie ro 
n a d rzewie. J ak s ię okazało, 42-
-letni traktorzysta był pijany 
(2,07 prom. alkoholu) . . 

• Pewien mieszkaniec Łomży 

za pośrednictwem ogłoszenia w 
miesięczniku zam6wił telefoni
cznie kartę do telefonu kom6r, 
kowego. Ki lka dni p6źniej 

odebrał przesyłkę , za kt6rą za
płacił 110 złotych. Lecz zamias t 
karty "kom6rkowej" wewnątrz 

znajdowała się karta do au toma
tu telefonicznego. 

• W Łomży n iespodziewaną 

wizytę 76-le tniej kobiecie złożyły 

dwie nieznajome pod pre tek
stem sprzedaży odzieży. Wyko
rzystując nieuwagę gospodyni, z 
bieliźniarki ukradły około 1500 
złotych. 

• W Łomży "poleciała" szyba 
wystawowa sklepu. Na \ tym 
sprawcy skończyli popis, ponie
waż spłoszyła ich włączona syg
nalizacja alarm owa. Podczas pe
ne tracji terenu policjan ci zatrzy
mali dw6ch mężczyzn . Pies pod
jął trop i doprowadził przewo
dnika w popliże bloku, p rzy kt6-
rym zatrzymani zostali mło

dzieńcy podej rzani o usiłowan ie 

włamania. 

• W Hajn6wce w. pobliżu 

ciała. Aspirant Zbigniew Grygllk, dzielnicowy rewiru II, rejonu l: - W 
O godz. 10.35 w Augustowie policji pracuję odjedenastu lat i właściwie od początku w tym samym 

na ul. Portowej kierowca audi po- terenie. A mój teren to połowa Piątnicy (ulice: część Stawiskowskiej, 
trącił idącego środkiem jezdni 77~ Czarnocka, Forteczna, Sadowa, Polna) i połowa gminy Piątnica (dwa-
-letniego mężczyznę . Pieszy do- dzieścia miejscowości). 117 kilometrów kwadratowych. Mieszka tu 
znał wstrząśnienia mózgu. prawie sześć tysięcy ludzi i znam prawie wszystkich. Szukają pomocy 

O godz. 13.00 w Łomży na 
skrzyżowaniu Szosy Zambrowskiej w sprawach majątkowych, konfliktach rodzinnych, alkoholowych. Od 
z ulicą Zawadzką kierowca opla . spraw najbardziej błahych do najpoważniejszych, nawet takich jak za-
potrącił 20-letnią pieszą, która bójstwo. Cenię wysoko wrażliwość mieszkańców i ich_dojrzałość. Oni 
doznała ogólnych potłuczeń. wiedzą, że o bezpieczeństwo muszą dbać wszyscy. To dzięki wspólne-

W Kolnie o 15.30 ruszający z D1U zaufaniu i naszej współpracy udało się wykryć podpalacza. Miłoś-
parkingu "maluch" wpadł na dae- nik ognia wyrządził w gminie wiele krzywdy i duże straty. 
woo espero. Kierowca fiata i jego Piątńica jest przedmieściem Łomży. Ten teren był zawsze naj bar-
dwaj pasażerowie traf'ili do szpita- dziej zagrożony, nawet wówczas, gdy istniały komisariaty. Problemy 
la. ,prawie takie jak w mieście, łączą się z wiejskimi. Na ogródkach dział-

O godz. 19.40 w Fastach w po- - kowych zawsze jest najwięcej drobnych kradzieży i włamań, bo zło
ślizg wpadł volkswagen golf. Po-
jazd najpierw uderzył w tył jadą: dziejowi wszystko się przyda: butla gazowa, łopata, także worek mar-
cego przed nim fiata 126 p, a na- chwi. Działkowe "wypady" zawyżają statystykę. A najwięcej kradzieży i 
stępnie w jadącego z przeciwka włamań jest zawsze przed świętami. To także oznaka powszechnego 
opla. Dwie osoby zostały ranne. ubóstwa. Zdarzają się też włamania do sklepów. Ale jest to trochę jak-

Czarna niedzielna seria skoń- by na życzenie właścicieli, bo taitt, gdzie są odpowie~nie zabezpiecze-
czyła się o 23.00 w Radulach (gm. nia, obiekty oświetlone i posiadające sygnalizację alarmową, włamań 
Tykocin, pow. białostocki). ' Kie- nie ma . . 
rowca nieznanego samochodu W moim rejonie są dwie stacje paliw w Piątnicy i Kisielnicy. Tu naj-
prawdopodobnie najechał na le-
żącego na jezdni mężczyznę. Pie- częściej w kolizje z prawem wpadają cudzoziemcy, którzy pobiorą pa-
szy zginął na mi~jscu. liwo i nie .zapłacą. Dobrze układa się nam współpraca z dyrekcjami 

Główną przyczyną większości szkół oraz z samorządem gminy. Dzięki życzliwości władz gminny~h 
nieszczęść było niedostosowanie mamy do dyspozycji dwa samochody: forda i poloneza. To bardzo 
prędkości jazdy do zmieniających ułatwia pracę, bo odległości są spore. 
się warunków atmosferycznych, Kontakt: KMP II rewir dzielnicowych w Łomży z·siedzibą w Piątni-
brawura i brak wyobraźni. cy, tel. 219-13-07, 216-12-04 i 997. 

skrzyżowania ulic Reja i Piłsud
skiego znaleziony ' został l e żący 

zakrwawiony mężczyzna . Pomi
mo natychmiastowej reanimacj i 
54-letni mieszkaniec miasta 
zmarł. Podczas pene tracj i miej
sca zdarzenia policj anci- zatrzy
mali dw6ch mężczyzn w wieku 
22 i 18 lat oraz 1 8-letnią dziew
czynę, mogących mieć związek z 
tragedią. Wszyscy byli pijani. Sąd 
Rejonowy w Bielsku Podlaskim 
aresztował n a 3 miesiące Seba
stiana W., kt6remu przedstawio
no zarzu t zab6j stwa. . 

, . We wsi w gminie Michało

wo (pow. białostocki ) tuż po 
p6łnocy policja została powiado
miona o znalezieniu p rzed do
mem zakrwawion ego mężczyzny. 

Przybyły lekarz s twierdził zgo~ . 
Fu nkcjonariusze zatrzym ali 3 
mężczyzn i kobie tę, mogących 

mieć związek z tą sprawą. 

• W Białymstoku policjanci 
zatrzymali 33-letniego ' mężczyz
nę, w którego mieszkaniu zna
l eźli liczne pieczęcie, między in
nym i miej scowych uczeln i, oraz 
kserokopie świadectw ukończe

nia szkó ł , dowody osobiste z ni
tami do mocowania zdj ęć, legity

. macje i dyplomy ukończenia stu
di6w. 

• Na kolonii wsi Sieśki (gm. 
Zabłud6w, pow. białostocki ) w 
nocy doszczętnie sp łon ą ł dre
wniany dom Mikołaja M. Pod
czas akcji gaśniczej (z powodu 
braku przej ezdnej drogi s trażacy 
i 'po licjanci do tarli na miej sce 
pieszo ) 53-le tn i poparzol!Y go
spodarz oświadczył ra townikom , 
że udało mu si ę wyskoczyć z pło

nącego budynku przez okno, ale 
wewnątrz mogą znajdować się 

j ego 51-letn i brat oraz ich 50-
-le tn i kolega. Rzeczywiście, w 
zgliszczach domu ~trażacy zna
leźli zwęglone zwłoki dw6ch 
os6b . 

• W Sok6łce policjanci za
trzymali 24-letniego Białorusina 

Viktara S. , kt6ry z innymi w gru
dniu 2001 roku napadł na p ra
cownicę kan toru wymiany walut 
w Kuźn icy (pow. sok6Iski ). Ban
dyci pobili kobietę i zrabowali 
pieniądze r6żnych marek. We 
wsp6łpracy z poli cj ą białoruską 

ustalony został drugi sprawca 
napadu . Sąd Rejono~ w Sok6ł

ce aresztował Viktara S. na 3 
miesiące . 

• W Suwałkach w sklepie 
przy ul. Świerkowej w samo po
łudnie dwaj ~ężczYźni , wykorzy
stując nieuwagę pracownicy, 
ukradli zza lady torebkę damską 

z pieniędzmi , dokumentami i te
lefonem kom6rkowym łącznej 

wartości 540 złotych . In cerwe
niujący policjanci pod czas pene
tracj i miejsca zdarzenia zatrzy
mali dw6ch młodzieńc6w, kt6-
rych rysopis odpowiadał rysopi
sowi bandyt6w. Poszkodowan a 
odzyskała swoją własność . . 
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Od kilku miesięcy działa w Zambrowie 
Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Praco
dawców. Skupia już prawie czterdziestu 
członków; przedstawicieli różnych branż: 

budowlanej, handlowej, mleczarskiej, 
spożywczej, farmaceutycznej . 

Sila w jedności 
- Stowarzyszenie powstało z 

konieczności. Każdy pracodaw
ca w mieście i powiecie spotykał 
się z podobnymi problemami, 
ale sam nie miał siły przebicia, 
nie był partrierem w rozmowach 
z władzami miasta i powiatu. Si
ła ~ w naszej jedności.jesteś
my organizacją, kontaktujemy 
się z władzami, przedstawiamy 
swoje opinie na różne tematy -
mówi prezes Marian Skibiński. 

Prezes jest właścicielem du
żego sklepu w Zambrowie. W 
mieście są także inne duże mar
kety. Ich właściciele , choć na co 
dzień są dla siebie konkurencją, 

w Stowarzyszeniu zabiegają o ró
wne prawa dla wszystkich. 

Pomysł powołania stowarzy
szenia zrodził się w ubiegłym ro
ku, gdy obroty w sklepach zaczę
ły spadać, a ceny najmowanych 
lokali i podatki wzrastały. 

- Nam nie chodzi o konflik
ty z władzą, tylko o partnerskie 
podejście do naszych proble
mów. Nie chcemy też być stowa
rzyszeniem z pieczątką, które 

tylko istnieje. My chcemy wie
dzieć, co się w mieście dzieje, co 
SIę planuje . i mieć wpływ na te 
plany - mówi Zbigniew Kule
sza, skarbnik Stowarzyszenia. _ 

Za swoje pierwsze duże 

osiągnięcie Stowarzyszenie uwa
ża wpływ na zamrożenie w mie
ście podatków od nieruchomo
ści. 

Terenem działania Stowarzy
szenia j est powiat zambrowski. 
Do głównych zadań członków 

należy stala współpraca z orga
nami władzy państwowej i samo
rządowej w zakresie promowa; 
nia rozwoju działalności gospo
darczej, . proponowanie rozwią

zań wielu problemów dotyczą
cych działalności gospodarczej i 
rozwoju rynku pracy oraz opi
niowanie działań samorządów i 
administracji rządowej. 

Stowarzyszenie prowadzi tak
że działalność edukacr.jną dla 
swoich członków. Organizuje 
spotkania z przedstaWicielami 
miasta, urzędu skarbowego, pra
wnikami. 

- PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
- SEPARATORY, 
- rury, włazy, drenaż , odwodnienia 

"WODNIK" 
Łomża, ul. Spokojna 11 tel. (086) 216-01-02, 0-606-267 -591 

Zapraszamy do punktów handlowo-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. ~~ tel. (0-86) 275-49-34 

ZAMBRÓW, ul. Kościuszki 19, tel. (0-86) 271-30-81 
rak. 572-0 

Rozmowy nawet za 

1 grosz 
zimą, w.iosną, 

latem i jesienią, 

aż do końca 

paździer'1 ika 

Motorola 
VSOL 

49z1 

Sarnsung 
R210S 

49z1 

18-500 Kolno 
ul. Wojska Polskiego 16 
tel./fax: (086) 27 83 377 
E-mail: visa-telkolno@hot.pl 
Cr:ny nr:tto. Szczr:gółowy cennik: i regulamin promocji 
dostępne w punktach sprzedaży sieci Era. 

Zima nasza. 

Nie czekaj, aż stopnieje śnieg. Odwiedź najbliższego dealera i skorzystaj z promocji. 

Kupując d2.wolny samochód marki Jeep, otrzymasz atrakcyjne rabaty, a w prezencie 

- komplet zimowych opon albo atrakcyjne akcesoria*. Ruszaj w trasę, Pokaż zimie, 

kto tu rządzi., 

-Promocji dotyczy samochodów ~odukow.nych w 200' r. 

Auto-Breczl<o, Kol. Grabówka, ul. Klonowa 2a, 15·524 Białystok; · EJ mopar -MO·-bll 
tel. ().86 741 88 88, 'fax ~ 740 2042, 
salon@auto.breczko.com.pl, wWw.auto-breczko.com.pl 

I . OaimleiChrysler Automative Polska 



PROWOKACJE 

Przekroczyć granice 
jeszcze w kalendarzu zima, a w sercach na

szych już wio.sna. Do. kraju, jęc,zącego. po.d Ja
rzmem po.stko.mUnistycznego. reżimu, przyszła 
rado.sna wiado.mo.ść. jeszcze w tym ro.ku o.dwie
d~i nas Do.sto.jnY,Go.ść. ' 

A czas nagli. Rząd, całko.wicie po.dpo.rządko.
wany Brukseli, zapo.wiedział wpro.wadzenie wiz 
dla o.bywateli Ro.sji, Biało.rusi i Ukrainy. jest wy
so.ce prawdo.po.do.bne, ii restrykcje te o.bejmą 
również Watykan, jako. państwo. nie zrzeszo.ne w 
Unii Euro.pejskiej. Wówczas mo.głyby być po.
ważne trudno.ści z \\jazdem Do.sto.jnego. Go.ścia 
do. o.jczystego. kraju. 

Przedstawicieli prawiCY,szczególnie bo.li fakt, 
że Następca Pio.tro.wy ma przybyć nie na zapro.
szenie Ligi Po.lskich Ro.dzin lub przynajmniej 
nabo.żnej Samo.o.bro.ny, lecz ko.muchów. Ci zaś, 
niby to. nawróceni, miast cieszyć się spo.dziewa
ną wizytą i czekać na nią z gło.wami po.sypanymi 
po.pio.łem, knują dalej swe intrygi. Przygo.to.wu-

BANK 
KAWAŁÓW 

- t:ato., dlaczego. na sta

rych gro.bach są napisy łaciń-

skie? 
" - Bo. łacina to. język mar-

twy. 

• 
Czym się różni zło.dziej 

·o.d piłkarza? 

- Zło.dziej mówi: "Pienią

dze albo. strzelam", a piłkarz: 

"Pieniądze albo nie strzelam". 

• 

ją pro.jekt usta~ legalizującej ko.nkubinat, a w 
dalszym etapie małżeństwa między ho.mo.sek
sualistami. To. drugie ma po.do.bno. nastąpić z 
inicjatywy biskupa juliusza Petza', któremu no.
wa ustawa po.zwo.li zaprzestać mo.lesto.wania 
seksualnego. kleryków i po pro.stu się z którymś 
z nich, a w przypadku wpro.wadzenia wielo.żeń
stwa nawet z kilko.ma, o.żenić. 

Po.do.bąo. pierwszy taki związek mają za
wrzeć, na razie związanijedynie ,męską przr.jaź

nią, prezydent Kwaśniewski z premierem Mille
rem. Prawica przeciw tym pro.jekto.m pro.testu
je. Być mo.że w grę wcho.dzi tu zwykła zazdro.ść. 
Wiado.mo. przecież, że Leszek Miller to., uro.dzi
wa i po.sażna partia. Niejeden przedstawiciel 
LPR czy ZChN zerka ku niej lubieżnie i chętnie 
by ją wziął· 

Cała więc nadzieja w papieżu, że przr.jedzie i 
zro.bi po.rządek w tej So.do.mii i Go.mo.rii. 

WIESłAW WENDERLICH 

PROMOCJA PILAREK 
STIHL 023 i STIHL 025 

Dlaczego. uciekł pan 

wczo.raj z sali o.peracyjnej? -

pyta,o.rdynato.r. . 

- Bo. usłyszałem, jak pie

lęgniarka mówi: "Niech się pan 

nie denerwuje. W dzisiejszych 

czasach o.peracja wyro.stka to. 

zabieg ko.smetyczny" . 

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

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

Sienkiewicza 45, tel. 2-h 28 64: Czyżew - Nurska 13 
) 

- I to. pana tak przestr~zy
ło.? Przecież to prawda. 

- N Q tak, ale o.na mówiła 

to. do. chirurga, który ma mnie 

o.pero.wać .. 

Dowcipy nadesłała: Grażyna 

Szcześniak (nagroda). Dzięku

jemy. I przypominamy: nasz 

konkurs na kawał tygodnia 

trwa! Nagroda czeka. 

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

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

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

Maz. - KopemikB 4, tel. 717 O) 40; Mońki - Wy;zwolenia 13Ą 

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

Inwalidów Wojennych 5, tel. 764 4752; Ostrów Mazowiecka 

- Sikorskiego 28, tel. 7452564, Krótka. 3, tel. 745 39 59; 

Rudka - 3 Maja '28, tel. O 608 402 695; Wysokie Maz. -

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

tel. 27169 07. 

• do każdej zakupionej pilarxtSllHL 023 i SllHL 025 w. okresie od 01.02 do 29.03.2002 

rak. 753 

spięcie 
Biuro. Po.selskie Samo.o.bro.ny 

RP po.słanki Geno.wefy Wiś

nio.wskiej w Białymsto.ku . pisze, 
że ma zaszczyt zapro.sić na spo.t
kanie z "Marszałkiem Sejmu 
Andrzejem Lepperem". Niech 
no. tylko. Sejm zno.wu po.zbawi 
Leppera jakiejś funkcji, a Sa
mo.o.bro.na mianuje go. genera
lissimusem! 

• 
Pro.szek do. prania wysłali z 

o.kazji Walentynek do. swo.ich 
ko.leżanek dwaj mieszkańcy 

. Grajewa w wieku 12 i 13 lat., 
Przesyłka wywo.łała na po.czcie 
panikę i urucho.mienie proce
dur związanych z o.bawami 
przed terrorystycznym ro.zsyła
niem bakterii wąglika. W Zam
bro.wie "miło.sna" ko.perta z 
pro.szkiem ro.zerwana zo.stała 

na po.czcie. Zanim substancja 
zo.stała zbadana, wszyscy praco.
wnicy urzędu musieli spędzić 
kilka dni na o.bserwacji w szpi- ' 
talu zakaźnym w Ło.mży. Kawa
larze zafundo.wali so.bie rtiezłe ~ 

pranie! 
• 

Nerwówka zapano.wała 

wśród ło.mżyńskich przedsię

bio.rców po. o.publiko.waniu w 
o.gólno.po.lskich mediach info.r
macji, że "biznesmen z Ło.mży, 
Wo.jciech W., Zo.stał zatrzymany 
przez funkcjo.nariuszy Central
nego. Biura Śledczego. z waliz
ką, w której znajdo.wało. się 240 
tysięcy do.larów w fałszywych ' 

bankno.tach studo.laro.wych". 
Po. wyjaśnieniach krako.wskiej 
Pro.kuratury Apelacyjnej, która 
pro.wadzi sprawę, o.kazało. się, 

że biznesmen mieszka i pro.wa
dzi firmy w Warszawie, a nie w 
Ło.mży. N ad Narwią Zo.stał za
trzymany po.dczas próby pu
szczania w o.bieg fałszywych do.
larów. Do.lary, twierdzi pro.ku
ratura, były bardzo. do.brze 
po.dro.bio.ne. Sko.ro posło.wi Ka
mińskiemu (o.ngiś ZChN, teraz 
Prawo. i Sprawiedliwo.ść) udaje 
się przez lata wciskać nadnar
wiańskim kit, nie dziwi, że inni 
z Po.lski po.dążają tu jego. śla
dem. 

'-
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,.ERRAZY,. -
Olfna i drzwi na cale życie ... 

~owrJ (jr~rRACJI 
BEZKADMOWE, ANTYALERGICZNE, ENERGOOSZCZĘDNE 

t> mikrowentylacja t> szyba niskoemisyjna ( k=1, 1) 
t> okapnik t> transport do Klienta 
t> listwa ozdobna t> okucia antywłamaniowe 
t> uchwyty transportowe 3 Ik· . 
t> kotwy do montażu okien t> uszcze I 

TYLKO U NAS MoiE'Sl KUPie WSZYSTKO: 
• STOLARKA pcv, ALUMINIUM. OKNA MAHONIOWE, SOSNOWE 
• OKNA INWENTARSKIE. DRZWI ZEWNĘTRZNE , WEWNĘTRZNE 
• DASZKI ALUMINIOWE. FASADY. OGRoDy ZIMOWE 
• ZABUDOWY BALKONÓW .BRAMY GARAŻOWE. SYSTEMY OGRODZENIOWE 
• OKIEN NICE. PARAPETY. WITRAŻE. ROLETY· ROLOZASŁONY· żALUZJE 

toMtA, UL. SPOKOJNA 210, TEL. (086) 473-51-39,473-51-37 
lOMŻA, UL. KOPERNIKA 21 , TELIFAX (086) 216-45-26,TEL 211Hi2-20, 0604221092 
lOMŻA, UL WYSZYŃSKIEGO 2 PAW. 7, TELIFAX (088) 219-83-85, TEL0601152027 
ZAMBRÓW, UL. KOŚCIUSZKI 9 TEL/FAX (086) 271-86-28 
KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 19 TEL (086) 278-1~8 
GRAJ EWO, UL. EŁCKA 6 TELJFAX 086/273-85-46 
CIECHANOWIEC, UL DWORSKA 34 TELJFAX (086)277-22-11 
WYSOKIE MAZ., UL RYNEK J. PIŁSUDSKIEGO 53 TELIFAX 086/275-02-55 
SOKOŁY, KRUSZEWO WYPYCHY 29 TEL./FAX (086) 274-14-55 

SKŁAD FABRYCZNY - ZAKUPY OD RĘKI! 
- ŁOMŻA, UL SPOKOJNA210 (WEJSCIE OD UL PIŁSUDSKIEGO) 

... Ir" ...... TE~L~JF~AX.(O~86~) 219-08-77, TEL 47,3-,51!11-44~RI!""''''''''W''!If 

• DRUGI DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM 

i"-- 11589001 
I ' 
I 

l_ .. _J 
.6 rat o 264,8 

6 rat po 212,8 
ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA WHIRlPOOl AfG 524 
poj. nelto 4001 ' zdolność zamrażania : 2Skg/14h ' zdolność 
utrzymania temp. w przypodku broku zasilania 43h ' regulowany 
termostat -7 pozycji funkcjo Eca ' odpływ wody w częś ci frontalnej 
3 lampki kontrolne: szybkie zamrażanie, wl/wył, alarm 
aluminiowe wnętrze 

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INDESlT C133l 
poj. chłodziarki brullo 1881 ' poj, zamrażarki brullo 1141 
możliwoś{utrzymania tern. w przypadku broku zasilania 20h 
1 kompresor ' 3 poziomy w ch łodziarce' obostronny montaż 
rzwi ' miar : WxSxG: 170x60x60cm 

NIE CZEKAJ , 
ZAMÓW.JUŻ DZIS! 

moc 1400W ' s~a ssania: 230W • ręcma regulacjo 
siły ssania no rurze ' rury ze stoli nierdzewnej 
odkurzanie no sucho odkurzanie no mokro ' pranie 
dywanów i tapicerki ' przystawko do mycia okien 
4-stopniowy system filtracji poj. worka 101 
poj. zbiornika 91 

STEREO NICAM ,. kineskop Black lilie ' Smart Picture 

(gjJ 
regulacjo odcienia ostrości redukcjo szumów telegazeto 

"D'- . Sleep TImer • głOWICO szerokopasmowo ' pokkie menu 

Wc. j " J Plug& Play 

" źliljlXiI.fl' Iiąy 

~ KOHTAJaV 



, ~EDYCYNA 

PRYWATNY GABINET USG, AL 
Piłsudskiego 6, Łomża , czynny: 
14,00-IROO, Specjaliści radiolodzy: 
lek med, Grażyna Nierodzi ńska, 
wtorek, środa, teL 0-604-437-386; 
Dr n, med, Wiesław Wenderlich, 
poniedziałek , czwartek, piątek, teL 
0-604-43-60-76 

fak,736-0 
ZDJĘCIA RTG ZĘBÓW i ZATOK, 
PANTOMOGRAFIA, AL Piłsud
skiego 6, Łomża, godz, 13,00-17,00 

fak,736-0 
USG SPECJALISTA RADIOLOG 
Ryszard Wagn~r, Łomża, Aleja Le
gion6w 94, Tarczyca, brzuch, pro
stata, piersi, narządy rodne, (086) 
218-88-98, 0602-584-466, RTG ZĘ
BÓW 

f-9334-0 
ALKOHOL, NARK01YKl, leki -
odtruwanie, esperaL Prywatny 
Ośrodek Detoksykacxjno-1"erapeu
tyczny 24h, teL 0-502-54-54-52, ' 
www.detox.ostroleka.com.pl 

. 1185-00 
MASAŻ LECZNICZY - 0692-508-
-425. 

f-1197-0 
NLO.Z. "VITA-DENT" w Ostrowi 
Mazowieckiej, (029)745-10-49, 
0-609-037-327. Zatrudni stomatolo
g6w, podejmie wsp6łpracę z te
chnikiem, 

1398 

MOTORYZACJA 

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

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

616-00 
SPROWADZAM SAMOCHODY z 
Niemiec, W}jazd z klientem, 0-604-
-41-22-07 

1135-0 
W\]AZDY PO AUTA osobowe, cię
żarowe, inne do Niemiec, 0-604-
-574-745 

1176-00 
SPRZEDAM SILNIK i ramę Stara 
200, teL 219-22-93 

1225 

w erSja 

przyjazna 

dla portfela 

zapraszamY 

SPRZEDAM CC-700 (1995), teL 
215-00-79 

1227 
POLONEZ TRUCK plus (1997r), 
instalacja gazowa 5-os6b, serwiso
wany, teL 0-604-95-28-94 

1229-0 
POLONĘZ 1500 + gaz (1990r), teL 
218-49-58 

1236 
FIAT CC-704 (10,1994r), teL 
0-602-533-501 

1240 
PILNIE SPRZEDAM Skodę Felicię 
5-lat, przebieg 6000km, tel, 217-92-
-02 

1241 
SPRZEDAM TRANSPORTERA 
2.5D (1996r), faktura VAT, 275-03-
-83,0-601-083-028 

1251-0 
PASSAT KOMBI biały 93 TD, 2 ty
godnie w kraju, teL 217-43-93 
_ 1257 
POLONEZ I CARO (1996) stan 
bdb, Pinie! TeL (086)4730-816 

1324 
KUPIĘ KABINĘ do Żuka AIIB lub 

agi'la 
od 30450 zł 
+ komplet opon 
zimowych 

corsa 
od 31150 zł 

astra classic 
od 30450 zł 

astra 
od 39400 zł 

W salonach Opla modele z 2901 roku objęte są 

wielkimi zniżk,amL Przyjdź i wybierz swojego Opla. 

Tylko raz w roku maśz taką okazję! 

Żuka, (086)2 18-59-91, 0-600-550-
-109 

1265 
SPRZEDAM FIESTĘ UC (1993r) , 
3-drzwiowy, 0-502-84-85-62 

1279 
AUTO KOMIS odstąpię - tanio, 
(086)218-88-45 

1280 
RENAULT 19/ L7i/93 atrakC)jne, 
(086)218-88-45 

1280 
NISSAN SUNNY B12 (1990), 
(086)4738-915 

1282-0 
CC-704,219-31-50 

1283 
OPEL ASTRA kombi 2,0 16V (XI
Ll993), bogate wyposażenie, 
(086)215-34-00,0-602-524-615 

1286 
OPEL VECTRA L8i (1990), Opel 
Vectra L6i (1995), teL 2190-194, 
0-601-855-897 

1287 
KUPIĘ KAROSERIĘ do malucha, 
0-607-703-870 

1289 
TAWRIA (1991) 1600zł, 2189-276 

, 1293 
OPEL VECTRA (1997), kombi, 
rozbity, po dachowaniu, 0-601-96-
-85-94 

SPRZEDAM DAEWOO 
L5SE (1999), teL 2166-869 

1296 
Lanos 

1301 
ŁADĘ 2107, poj. 1500 (1991) z ga
zem, teL 0-608-403-346 

1305 
SPRZEDAM POLONEZ TRUCK 
L9D LB (rok 1995) , stan dobry, 
Atrakcyjna cena, teL 215-03-98, po 
godz, 18,00 teL 216-90-82 

1307 

SKLEP ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO 
UNIMED 

18-400 Łomża, uL Senatorska 18 
(wejście Od uL Szkolnej) 

teL 215-03-98 lub 216-25-76 
oleruje: 

ciśnieniomierze. elekironiczne. 
mechaniczne. nęciowe 
części zamienne do Ciśnieniomierzy 
(własny serwis) . 
glukometry 
sprzęt rehabilitacyjny 
materace przeciwodleżynowe 
materiały opatrunkowe 

fak.1307 

OPEL e 
WWW .O PEL.COM . PL 

f-740 

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

teLllax (0-86) 216-52-99, 
tel. kom, 0-504 607-823 

CHEVROLET Lumina 3,1 (1993) 20500,-
FIAT 126p (1996) 4500,-
FIAT Cinquecento 700 (1995) 7800,-

~:~i 3~6u~Jiento 700 ~1~~~l 11
8igt 

HONDA Civi: 1.5i " (1990) 9800,-
MERCEDES 124 2500 (1993) 36400,-
FORD Monrno 2.0 + gaz (1995) 19800,-
OPEL VECTRA 2.0 + gaz (1990) 9900,-
OPEL Tigra 1.4 eco (1995) 20900,-
POLONEZ CARO 1.6 + gaz (1995) 6900,-
POLONEZ CARO 1.6 + gaz (2000) 1'4700,-
RENAULT 11 1.6d (1984) 3400,-
RENAULT 191.8i (1992) 10800,-
SEATCordoba 1,6i (1996) 18700,-
VW GARBUS 1.3 (1969) 5900,-
VW Golf 1.8 (1988) 6900,-
VW Jet!a 1,8i (1987) 6600,-

SKUP ZA GOTÓWKĘ, ZAMIANA [.74 

SPRZEDAM VOLKSWAGEN Pas
sat Kombi (1989), gaz, 2198-100 
po 18,00 

1312 
SPRZEDAM FORD FIESTA U . 
(1989/ 90) + gaz, 7500zł, teL 
(086.)218-64-53,0-692-351-745 

1314 

MERCEDES C 180 (IX,1993), stan 
idealny, 473-02-87, 473-02-21 

1319-0 

SPRZEDAM NISSAN Prim~ra 2,0 
SLX (1992) , teL 216-30-67 

1321 
126p (1993), (086)216-38-01 

1323 
OPEL OMEGA 2i kombi, bordo 
(1993) , tydzień w kraju, przygotq
wany do ' rejestracji, 14 tys" teL 
(086)4730-816 

1324 
FIAT UNO lA (1995), 65 tys,km, 
stan bdb, teL 219-25-20 

1325 
RENUALT 19 (1993) , 8400zl, 
0-609-164-974 

1330 
SPRZEDAM 126p (1993), 473-58-
-87 

1331 
FORD FIESTA (1999) sprzedam 
lub zamienię na dostawczy, teL 
(086)218-39-01 , 0-608-805-795 . 

1338 
SPRZEDAM POLONEZA diesel 
(1994) 71 tys, km, Łomża, 216-40-
-24 

1339 
SEAT TOLED093 L9TD, 218-61-
-1 6 

1342 

I 

, 

I 

~ '. 

I 

KOIRA,IQV ~ 

\ 
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( 

-

SPRZEDAM OPEL Vectra 2.0 kat 
(1991/92), wiadomość: 216-56-88 
po 16.00 

1347 
SPRZEDAM VECTRĘ 1.6 (1.993r) , 
Vectrę 1.6 (1995r) sprowadzone z 
Niemiec, tel. 219-86-06 lub 218-82-
-30 

1355 
PASSAT (1993), gaz, Micra 1996-
-97; 0-505'-82-32-54 

1359 
SPRZEDAM STAR 200 (1991) 
14000,- Star 1142 (1989) 19000,
Star 742 (1996) 22000,- tel. 
(086)2180-659,0-502-244-688 

1360 
ŁADA 2107/ 88r - tanio 2000,-
473-09-06 

1361 . 
SPRZEDAM PRZYCZEPĘ 4,5t 
(086)2 183-642 

1368 
SIENA 1.6 16V (l 997r), 218-82-37 

1372 
SPRZEDAM TOYOTĘ COROLLĘ 
1.8D (1986r), (086)4737-042 po 
18.00 

1380 
FIAT 125p (1991), tel. 212-60-34 

1382 
VECTRA (1989r), 1.8i sprowadzo
ny 8000zł , 0-602-687-672 

MERCEDES 
(086)2166-973 

240D 
1387 

(19ą3r), 

1388 
SPRZEDAM - ZAMIENIĘ Sierrę 
1.8 (1983r), (086)2 18-32-51 

1389 
SPRZEDAM TICO 1997/98, 2190-
-989 

1390 
SPRZEDAM JELCZA, stan dobry; 
tel. (086)216-61-00, kom. 0-601- ' 
-839-588 ' 

1394 
SPRZEDAM OPLA CORSĘ 1.2 
(1997r), 216-92-96 lub 0-604-508-
-451 

, 1397 
VW PASSAT 1.8 z gazem (1992r) 
10000 zl, 0-502-505-135 

1400 
OPEL CALIBRA 2L, pełna opcja 
(1991), 0-~04-576-635 

1398 
OPEL VECTRA (1993) + gaz, lawe
ta, (086)2165-504 

1399 

SPRZEDAM 

HURTOWNIA "GLAZlJRA KRÓ
LEWSKA" - fachowe doradztwo, 
dowóz gratis! Sprzedaż ratalna: bez 
prowi~i, bez odsetek, bez pierwszej 
wp łaty Łomża, Al. Legionów 52 
(dworzec PKS), 218-05-86. U has 
można się targować! 

167-00 
PROMOCJA!!! Bramy segmentowe 
+ automat za l z ł , tel. (086)27 1-37-
-55,0-602-15--40-56 

721-00 
DZIALKI BUDOWLAI\lE nad 
Biebrzą, 0-605-664-000 

778-0 

NAJPIĘKNIEJSZE DZIAŁKI bu
dowlane pod Łomżą - w Gielczy
nie . - na posiadłość (las, stawy)-
0,5ha - 1,7ha, 0-605-664-000 

778-00 

:~~~ OEFlDA 
DRZWI a/wł caERDA.· OKNA 
• ZAMKI' DORABIANIE KLUCZY 
18-400 Łomża . Al. Legi o nów 105 
(b lasz ak) t.l./fax (0-86) 219-81 -16 

NOWOŚĆ - PROMOCJA! 
NOWE DRZWI CICJIIIDA W STAREJ CENIE 

WYBIERZ: 
JAKOŚ.Ć • KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO 

rak. 56-<> 

SUKNIĘ ŚLUBNĄ, rozmiar 38, tel. 
2188-364 

916-0 
KOMPUTER i NOTEBOOK, 
0-602-759-291, (086)218-16-94 

942-0 

PROMOCJA! KOTŁY olejowe, 
ekologiczne, opalane drewnem, 
kompleksowe wykonawstwo 
szybko, tanio, (086)216-61-62, 
0-605-621-551 

1052-00 

DOJARKA BAŃ KOWA, (el. 0-604-
-27-29-25 

1059-00 

WYPRZEDAŻ: - panele boazeryJ 
ne, - panele podłogowe. Bardzo 
niskie ceny. Rudka Skroda k/No
wogrodu, tel. (086)47--40-612 ~ 

1062-0 

LAS SPRZEDAM, (086)218-35-37 
1063-0 

DREWNO OPAŁOWE z Nadleśni
ctwa - brzoza, - dąb . Dostawa do 
klien ta; 216-00-10, 0-608--412-919 

1096-0 

BRAMY GARAżOWE 10 lat gwa
rancj i, te l. 271-37-55, 271-63-33 

1099-00 

CEGŁA KLINKIEROWA od 60 
gr/1szt. , tel. 271-37-55, 271-63-33 

, 1099-00 

AUTOMATY DO BRAM wjazdo
wych i garażowych, tel. 271-37-55, 
271-63-33 

1099-00 

DZIAŁKA BUDOWLANA w Łom
ży, 0-600-376-551 po 16.00 

\ , 1153-0 
OGRÓD DZIAŁKOWY w Piątnicy, 
218-98--41 

1190-00 
OMÓWIENIA LEKTUR, encyklo
pedie , muzyka i filmy na CD, te l. 
0-692-270-560 

1230 
SPRZEDA",\1 DZIAŁKĘ budowlano
-uzbrojoną, Kupiski Nowe, tel. 218-
-52-99 

1231 
SPRZEDAM KURY l -roczne, Rato
wo-Stare 30, (086)217-62-90 

.1232 
BRZOZA SUCHA opałowa, kienki 
z dowozem, tel. 0~600-120-771 

. 1235 
SPRZEDAM ZBIORNIK na mleko 
2000L, (086)2 17-73-77 

1237-0 
POMOC DROGOWA Magirus 
1982, kontener aluminiowy, 2188-
-664,2167-211 

1239-0 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ budowlaną 
w centrum Łomży, tel. 0-606-92-99-
-99 

1246 

STYROPIAN II gat. bardzo tanio, 
0-609-297-111 

1252-0 

SIANO W CIUKACH, 219-60-51 
1255 

KROWY I JAŁÓWKI wysokocielne 
sprzedam, te l. (086)472-12-26 

1258 
ATRAKCrJNĄ DZIAŁKĘ Al. Le
gionów sprzedam, te l. 216-35-1 1 

1259 
KURY NIOSKI: Chomontowo, 
2176-294 

1262-0 
ZBIORNIKI DO MLEKĄ, beczko
wozy, wycinaki kiszonek, sieczkar
nię, pługi , materace oborowe, 
0-606-886-140 

1263 

SILOSY ZBOŻOWE - 10 szt. po 
70m3 każdy, 3 śrutown iki do zboża 
wydajność 5 ton/godzinę , 0-604-
-647-853,218-47-48 

1276 
TABLICA REKLAMOWA istnieją-. 
ca, duża, tanio, centrum, 
(086) 218-88-45 

1280 

DROBIARZ oferuje pisklęta oraz 
kurki odchowane, Łomża, Wojska 
Polskiego 169, te l. 216-47-08 

1302-0 

PRZYCZEPKA,2157-647 
1327 

SPRZEDAM DZIAŁKĘ budowlaną, 
Piątnica, fundamenty budynku, 
0-502-432-781 

1328 
SIANO KISZONKĘ sprzedam, . te l. 
2702-100 

1334 
ClYNNY SKLEP obuwniczy w cen
trum Łomży, tel. 216-01-10 po 
19.00 

1348 
SPRZEDAM JAŁÓvVKI i krowy 
cielne, 2179-008 

1351 
SPRZEDAM SIECZKĄRNIĘ do ku
kurydzy, wycinak do kiszonki i do
jarnię przewodową, tel. 219-18-72, 
kom . . 0-601-500-445 

1353 
SPRZEDAM KĄNAPY skórzane, 
tel. 219-18-72, kom. 0-601-500--445 

1353 
SPRZEDAM PLĄC, 216-37-37 

1369 
SPRZEDAM JAŁÓWKI wysokociel
ne, te l. 217-71-97 

1376 
JAŁÓWKI WYSOKOCIELNE i wy
cie lone, 0-504-274-380 

1393-0 
SPRZEDAM CIĄGNIK C-360, stan 
bdb (1983), (086)476-86--43 

1398 
ROGÓWKĄ SKÓRZANA mało 
używana - tanio, po 17_00 4731-
-547 

1400 

KUPIĘ 

AUTA POWYPADKOWE, ZNI,
SZCZONE, (085) 716--48-16. 

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

f-6813-0 

ROZBITE S.ĄMOCHODY, 0~603-
-050-603 

209-0 

LAS, 0-608-068-710 
706-0 

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

203-00 
OLSlYNĘ,2172-213 

882-00 
KUPIF; DZIAŁKĘ rekreacyjną, 
0-608-53-63-68 

1300-0 

LOKALE 

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

708-00 
ATRAl<.CrJNY LOKAL do wynaję-
cia, 0-604-876-166 . 

768-00 
SPRZEDAM, WYNAJMĘ hal ę 1100, 
300 mkw; 0-600-89-64-36 

818-00 
SPRZEDAM GARAŻ, 0-505-797-851 

, 94-00 
NIERUCHOMOŚCI "TYTA,V', Po
lowa 45, (086)216-62-26 

853-00 
SPRZEDAM MIESZKĄNIE 3dmkw, 
2160-552 

. 936-0 

LOKĄLE DO WYNAJĘCIA w Łom
ży, 0-604-40-20-41 

908-00 
SPRZEDAM MIESZKANIE 40mkw, 
2169-061 

, 936-0 
DOM na wsi, 219-17-25 

972-00 

POSZUKUJĘ LOKĄLU 40mkw w 
centrum, te l. 218-82-84 kom. 
0-502-565-090 

1069-00 

KUPIł; KĄMIENICĘ z lokalem w 
Łomży, 2150-442 

1075-00 
SPRZEDAM, WYNAJMĘ lokal w 
Łomży przy Al. Legionów, pow. 
92mkw, tel. 218-46-64, 0-604-15-20-
-65 

1131-00 
SPRZEDAM. M-4, IV p. , 0-606-985-
-015 

11 91 -00 

WGN informuje o zm ianie adresu: 
"M.ERITUM" - !\IERUCHOMO
ŚCI , Legionów 7. (086)218-93-98 

1199-00 

ŁOMŻA. Lokal do wynajęcia , 
305mkw, u!' Piłsudskiego, była dy
skoteka "ETNA", tel. 0-600-828-855 

1215-00 
SPRZEDAM LUR wynajmę' 1\1--4, 
parter; 218-74-37 

1228 
DO WYNAJĘCIA powierzch nia 
magazynowa z biurem i zapleczem 
socjalnym 220mkw w Łomży, tel. 
0-604-177-800 

1229 
DO V\rNAJĘCIA M-2. tel. 218-12-
-95 

1233 

GS JEj)WABNE sprzeda budynek 
sklepowy wraz z prawem wieczyste
go użyt.kowania dzia!ki 332mkw we 
wsi Kotowo Plac. Informacja tel 
(086)217-20-27 I 

I 1242 

MIESZKA.1\lIE nowe, z telefonem 
do wynajęcia w Nowogrodzie, tel. 
217-51-00 

1245 
LOKĄL - ruieszkanie . biuro -
90mkw, tcl.473-1 9-11LorIlża 

. ] ~47-0 
, TANIO WYNAJ~~.Ę pomieszczer.:a 

magazynowe, m,)żc być stodoła, 
craraż tel. 0-605-821-440, 2162-019 
n . 1249 
S1ANCjA, 0-607-452-809 , 

1253-0 
POKą] UCZENN!COM, tel. 219-
-05-20 

1268 
DO WYNAJĘCfA 1\1-4, ~16-31 -32 
po 15.00 

1269 
SHA:\!:rA kiosk sprzc(hn; Z dzia l ką 
ul. Piłsudskiego, 2160-508 

1271 
WY!\AJMĘ LOKAL GO,nkw, 215- . 
-34-92 

1278-0 
PARTER 70mkw Ila działal ność, 
0-608-309-625 -

1.283 
WYNAJMĘ STANCJĘ dziewczynie, 
0-6Q9-507 -409 

1285 
SZUKAM POMIESZCZENiA go
spodarczego do wynajęcia, tel. 219-
-01-94, 0-60 1-855-897 

1287 
SPRZEDAM SKLEP , ogólnoprze
mysłowy, tel. 218-01-19 po 18.00 

1288 
DO WYNAJĘCIA bkale: 15m, 
60m, 0-608-53-63-68 

-1300-0 
KUPIĘ LOKAL lub d.::ia łkę, tel. 
216-68-69 

1301 



SPRZEDAM BOM bliźniak na uli
cy Zdrojowej , 2150-109 -

, 1303 
SZEREGÓWKA, ŁOMŻA, Weso
łows~iego 8 

1304-0 
WYNĄJMĘ MIESZKANIE M-3, I 
piętro, 2169-235 po 13.00 

1308 
SPRZEDAM GARAż ul. Koperni
ka, 216-30-40 (8.00-15.00), 216-24-
-62 po 16.00 

1311 
KUPIĘ DOM, 216-35-47 

1313 
NOWE M-5 sprzedam, 218-38-78 

1329 
SPRZEDAM M-4,.4731-301 

1335 
M-4 ZAMIENIĘ na mniejsze, tel. 
218-61-51 wieczorem 

1337 
UMEBLOWANY POKÓJ do wyna-
jęcia, 2160-166 -

1345 
SPRZEDAM NIEWYKONCZONY 
dom, Kraska, 216-49-41 

1349 
SPRZEDAM DOM, Leszczynowa l , 
2160-387 

1357 
WYNAJMĘ M-3, 0-603-226-681 

1358 
M-2 DO WYNAJĘCIA, 219-1 3-20 

- 1363 
WYNAJMĘ M-3, po 15.09 tel. 2160-
-811 

1366 
STANCJA DZIEWCZĘTOM, 214-
-02-78,0-606-492-153 

1381 
ODSTĄPIĘ LOKAL z odzieżą uży
waną, 0-600-27-44-99 

- 1385 
SPRZEDAM LUB _ ZAMIENIĘ na 
większe 43mkw na Mazowieckiej, 
tel. 2150-429 

1386 
WYNAJMĘ STANCJĘ, 0-608-622-
-847 

1395 
M-5 SPRZEDAM lub zamienię na 
mniejsze, tel. 219-47-77 po 16.00 

1396 
. ATRAKC\]NE M-4, ul. 3-go Maja 
6a, 0-692-234-503, 216-39-47 po 
18.00 

1401 

USŁUGI 

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

f-029-0 

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

[-737-0 

NAPRAWA - LODÓWKI, PRAL
KI, 218-07-07, 2180-916. 

f-323-o 
WYPOŻYCZALNIA SAMOCHO
DÓW, 216-32-42, 0604-430-889. 

. f-O 71-0 
ZESPÓŁ MUZYCZNY, 0604-310-
-277. 

f-372-0 

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

544-0 

SPRZEDAŻ ŻWIRU, piasku płuka-. 
nego i pod kostkę (pytkak) . Usługi 
koparką "ATLAS" iJCB, 219-14-92, 
0-502-67-73-58 

678-00 

KREDYTY: gotówkowe, hipote
czne, samochodowe, obrotowe, 
leasing, Nowa 2/442, (086)216-39-
-33,216-29-13 

698-0 

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

752-00 
STUDNIE GŁĘBINOWE, 0-603-
-646-482 

777-0 
M)JNIA - pranie dywanÓW, tapi
cerek, Al. Legionów, 2188-030 

- \ 818-00 

RENOWACJA MEBLI tapicerskich, 
0-504-151-527 

1134-0 

MEBLE ZABUDOWY, 216-29;21, 
216-60-74 

978-00 
ROZLICZANIE PIT-ów, 219-88-64 

999-0 
STUDNIE, 218-48-66, 0-602-868-
-891 

1023-0 
REMONTY MIESZKAJ\! - wszel
kiego rodzaju. Rachunki VAT, 
0-602-828-318,2160-625 

1373-0 
MALOWANIE, SZPACHLOWA
NIE, panele, sufity podwieszane, 
0-602-828-318,2160-625 

1373-0 
GLAZURA, MALOWANIE, tynki, 
0-604-20-11-58 

1081-00 
ZESI:'ÓŁ MUZYCZNY, tel. _ 0-503-
-500-997 

1112-00 
TATUAŻ OKRESOWY, 0-602-461-
-897 

1114-0 
RTV NAPRAWA, 473-01-90 

1172-00 
BIURO RACHUNKOWE, 2187-
-735 

1177-0 

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

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

-lit PROFILE 
" PIĘCIO-
..... KOMOROWE 

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

rak.1292 

, 

PANELE SCIENNE 
PODŁOGOWE 

GLAZ.URA, TERAKOTA 
NOWO OTWARTY ODDZIAŁ W ŁOMŻY Al. Legionów 54 

tel.(086) 21990 03, 219 90 12 

MAGIEL - Łomża, Małachowskie
go 13, czynny 16.30-18.30. 

f-1107-o 

PROFESJONALNY MONTAŻ sa
_mochodowych instalacji gazowych, 
Łomża, ul. SenatOrska 13, tel. 216-
:69-48 

1139-0 

MONTAŻ SAMOCHODOWYCH 
instalacji gazowych. Niskie ceny. 
Zatrudnię fachowca do montażu, 
Łomża, ul. Rybaki 57a, tel. 
(086)473-02-72, kom. 0-502-565-
-084 

1226-0 
SZPACHLOWANIE, MALOWA-
NIE, 217-55-03 

1243-0 
TANIO, 'PROFESJONALNIE wese
la, imprezy okolicznościowe - ze
spół "MODEL" lub DisckJokey, tel. 
218-34-12 

1254 
ZESPÓŁ 'MUZYCZNY "Akces" -
wesela, - imprezy okoliczności 0-
we;--tel. 0-604-85-62-83 

1260 
REMONTY, GLAZURA, szpachlo
wanie, malowanie, 2180-427 

1261 
SZPACHLOWANIE, ,MALOWA-
NIE, 2176-294, 0-505-826-748 , 

1262-0 
USŁUGI - REMONTOWO-BU
DOWLANE; sprzedaż okien, drzwi 
- montaż, transport wl.-, faktura 
VAT. Nawiążemy, współpracę, tel. 
218-78-92, kom. 0-604-503-982 

1266 

REMONTY, GLAZURA, malowa
nie, tynki girsowe, (086)218-13-44, 
0-691-368-433 

1273 
TAPICER, 215-04-86 

1274-0 
POPROWADZĘ - PODATKOWĄ 
księgę przychodów i rozchodów, 
po 16.00218-87-03 

1277 
PRANIE DYWANÓW, tapicerek, 
0-504-274-384 

1315 
USŁUGI TAPICERSKIE, 2160-674 

1320 
.PODŁOGI - układanie, cyklino
wanie. Faktury VAT, 0-607-323-887 

1322 
SZPACHLOWANIE, MALOWA-
NIE, glazura, panele, 216-62-88 

1336-0 
SCHODY, BALUSTRADY, stal nie
rdzewna, drewno krajowe, egzoty
czne, tel. (086)216-48-63 po 18.00 

1343-0 
RENOWACJA MEBLI tapicerskich, 
219-05-49 

1352 

KREDYTY: gotówkowe, hipote
czne, Nowa 2/442, (086)216-39-33 

1354 

UKŁADANIE GLAZURY, szpachio
wanie, malowanie itp. remonty, 
218-06-19 

1356 
HYDRAULIKA, ELEKTRYKA, re
monty, przeróbki, tanio, solidnie, 
0-609-712-052 

1364 

POPKOWSKI 
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO :....- USŁUGOWE 

OKNA DRZWI 
PCV ALUMINIUM DREWNO 

ZIMOWA PROMOCJA 
ROLETY - zabęzpieczające, antywłamaniowe, materiałowe , 

roletki "Fantazja", 
ŻALUZJE - pionowe, poziome-drewniane, alu. 
PARAPETY ~ zewnętrzne , wewnętrzne. 

!! KONKURENCYJNE CENY!! 
Łomża ul. Bema 15, tel./fax 086 2182853 

rak.1113 

III 
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/ 

'PIT-y, 0-502-690-731 
1365-0 

UKŁADANIE, CYKLINOWANIE, 
0-503-367-907 

1370 
l'vWDWANIE, SZPACHLOWA
NIE, hydraulika, glazura, tel. 218-
-09-56 

1374-0 
PROjEK1Y, NADZORY, Łomża , 
Senatorska 8, (086)216-67-48 

1395 

TRANSPORT 

HANNOVER - KAŻDA niedziela, 
215-76-17, 215-75-34 

9291-0 

PRZEWOZY KRĄJOWE towar6w 
1,5t, 0-600-247-838 

1065-00 
HANNOVER - BREMEN, Ham
burg - okolice, 2180-913, 0-602-
-609-003 

_ 1118-00 
NIEMCY RUSEM, (086)217-62-15, 
0-608-611-628 

1127-0 
BUSEM NAJTANIEj, 218-30-88, 
0-606-599-353 

1344-0 
HANNOVER, BREMEN, Bielefeid, 
(086)216-93-98,0-603-534-666 

1362-0 

PRACA 

WYNAJEM BUSÓW, 216-24-20. ' KOSMETYKI - możesz dorobić. 
f-337-o telefon 2184-198 

PRZEWOZY - HANOWER, każda 076-0 
niedziela, Pol. 0-600-564-429, ' ZOSTAŃ KONSULTANTKĄ "Orif-
Niemcy 0-174-803-64-45 lame", 217-59-27, 0-606-641-643 

1270-0 783-00 
BELGIA, NIEMCY - wyjazd sobo- FIRMA ZATRUDNI sprzedawc6w, 
ta, (085)7376-300, 0-606-33~~5io wiek do 25 lat. Wymaganadyspozy

cY.iność i znąjomość obsługi kasy 
USA - W\jAZDY, 0-504-862-196 fiskalnej. Wysokie zarobki, te1.219-

535,-0 -89-06 
NIEMCY, 0-602-59-59-64, (086)218- f-203-00 
-82-23 POSPRZĄTAM POMIESZCZENIA 

"MISTRAL" busy 
(086) 217-90-48 

794-00 mieszkalne i biurowe, tel. 0-692-
8-17 os6b, -625-976 

845-00 1244 

OknazPVC 
~ 

'\ 

Ot'hiń Pośrednika - kupisz tan/ej 
P.P.H.U. "OKNA'-" s.c. 

Kupiski Nowe 121, 18-400 Łomża, tel.!fax (0-86) 217-91-86 
producent okien z PVC 

• system Kommerling - numer 1 w Europie 
• okucia obwiedniowe ROTO ("mikrowentylacja" w standardzie) 
• gwarancja jakości 
• ceny promocyjne i krótkie terminy realizacji 

~ Zaprasza 
fI1.K}IAL 

falc 761-0 

HURTOWMA GLAZURY 

"KOMAX" 
oferta specjalna 

• glazura I gal. już od 18,90 zl brutto, 
• gresy I gaŁ. już od 21,90 zl brutto, 
• kleje do glazury już od 13,90 zł brutto, 
• płytki polskie - rabaty do 7%, 
płytki hiszpańskie - rabaty do 10%, 

• tanie p~tki do dojowni, 
• panele ścienne i podlogowe. 

KOMAX~ L 
SpckoJna 

~iF . . 

FACHqWE DORADZTWO 
RATY-DOWÓZ 

Łomża , ul. Spokojna 190a 
tel. 218-03-78 

0-600-824-256 

'fak.739 

USŁUGI KOMUNALNE 
"BŁYSK" 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH 

Z POJEMNIKÓW: 120 litrów 

11 m3 , 
Kt-7 m3 

tel. 218·25·26 
fak. 1115 

/' -

ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTK1~ do 
sklepu spożywczego, tel. 0-606-705-
-725 

1234 
PRODUCENT ODZIEŻY podejmie 
współpracę z akwizytorem. 0-609-
-73-42-72 

]238 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM, 
tel. 0-692-625-976 

1244 
. ZAOPIEKUJĘ SIĘ starszą osobą 

lub dzieckiem w Łomży, 0-504-469-
-497 

1281 
ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ -
mile widziane wykształcenie medy
czne . Tel. 0-501-546-255 

1307 
SZUKAM OPIEKUNKI do dziecka, 
0-502-472-377 po 17.00 

1332 
ZATRUDNIĘ - M\]NIA do 28 lat, 
2188-030 

1333-0 
ZATRUDNIĘ FRYZJERA. 4703-534 
(9.00-19.00),218-38-09 

1341 
PRACA W GOŚPODARSTWIE rol
nym, (086)217-92-21 

1346 
MAŁŻEŃSTWO DO PRACY w 
oborze - mieszkanie, 0-603-296-
-532 

1350 
SUWALSKA HURTOWNIA zatrud
ni pracownik6w na różne stanowis
ka do oddziału w Łomży. Praca w 
Łomży tel. (087)563-16-85 

1367 

"MEBLU X" SALON MEBLOWY 
zatrudni mężczyznę w wieku do 30 
lat, tel. 216-98-65 

1371 

ZATRUDNIĘ SPAWACZY, muraf'ly, 
0-606-416-991 

1375-0 
HURTOWNIA ZATRUDNI mło
dych,216-44-18 

1377 
POPROWADZĘ KSIĘGOWOŚĆ w 
sklepie, małej firmie - emerytka, 
2189-250 

1378 
SZUKAM PRACY: Młoda, energi
czna, prawo jazdy, samoch6d. 

Spotkania i agencje lowarzyskie wy
kluczone! Łomża, 219-15-5] 

1379 
PRACA - SPRZEDAWCA, 214c02-
-78,0-606-492-153 

1381 
pRACĘ W DOMU zleci wydawni
ctwo. Miesięcznie 860zł , r6wnież 
studentom, 0-606-85-20-65 • 

. 44-0 
SZUKAM PRACY - 15 lat w han
dlu, gastronomia, doświadczenie, 
tel. 278-32-52 

1384 -
FIRMA ZATRUDNI kierowcę, up
rawnienia ~ ładunki niebezpie
czne, tel. 2150-510 

1392 · 

NAUKA 
CHEMIA, MATEMATYKA, fizyka, 
216-62-94 

823-00 
ANGIELSKI,216-49-36 

1275 

ZWIERZĘTA 

SPRZEDAM KONIE, 0600 697 625. 
f-1191-oo 

SPRZEDAM PINCZERKI, Szeroka 
22,2164-732 

1318 
PUDELEK MINIATUROWY, 218-
-28-65 

1264 

INNE 

BIURO MATRYMONIALNE "Ka
tarzynka", (086)473-16-50, 0-607-
-191-070 

840-00 
ZA DŁUGI mcrża Marka Duda nie 
odpowiadam. Zona 

, 1250 
POSIADAM AUTOMAT + techno
logię dobrych lod6w - oczekuję 
propozycji, 0-608-309-625 

1283 
PRZ\]ĘCIA WESELNE, komunijne 
i inne. Restauracja "CARO", tel. 
216-48-03 

1309 

,F~t-~ 
Ipartner 
Pełen zakres usług fotograficznych 

• fotografia studyjna (śluby . chrzty. itp.) 
• fotografia reklamowa 
• reportaże z uroczystości 
• zdjęciO do dokumentów 
• wywoływanie filmów. obróbka zdję.ć 
• sprzedoż albumów, romek i aparatów 

fotograficznych 

Łomża, ul. Małachowskiego 3, tel. (086) 219-83-00 

vol~1d." 

~::,;:!,,;~~;. Kredyty samochodowe i hipoteczne 

Kredyty samochodowe w CHF, EUR, PLN, USD 
• na samochody nowe i używane 
• uproszczona procedura Q 
• nominalne oprocentowanie od 5,9% ~ 
• okres kredytowania od 6 m-cy do 8 lat 
• na 100% wartości pojazdu, bez poręczycieli 
• atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe 
• możliwość promocyjnego zakupu auta 
• jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9002 
10000 zł od 145 zł 

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

• na zakup, budowę bądz remont domu, mieszkania 
lub lokalu użytkowego oraz spłatę kredytu 
mieszkanioWego w innym banku l 
. ncminalne oprocentowanie od 5,65% 
• do 100% wartości inwestycji, bez poręczycieli 
-czas spłaty do 30 lat 
• możliwość wcześniejszej splaty kredytu bez prowi 

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

18-400 Łomża, Al. Legionów 44 (Centru.m Handlowe 4+) 
Tel.: 21-66-961 21-81-658 Internet: www.tf. I Infolinia: 0·800·266·166 

fak.742 
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Przvimuiemv w rozliczeniu auta uiVWane 
Infolini a: 0-801 666 999, in ternet: www.seat.pl 

SEAT bez rocznego poślizgu 
Wielu producentów oferu je Ci samochody z rocznym poślizg i em 

- czyli z datą produkcj i 2001. SEAT z ABS·em w standardz ie 
twardo trzyma się drogi. .. i kalendarza. 

rocznik 2002 

Modele SEAT-a to już rocznik 2002. Ich ceny są porównywa lne 
ze starszymi o rok modelam i konkurencji. Dodatkowo, w cenę 
każdego samochodu SEAT wliczony jest tera z pakiet ubezpieczeń. 

Każdy poślizg jest niebezpieczny, takż e "roczny". 
Zapewni j bezpieczeństwo sobie i swo jemu portfelowi. 
Wstąp do najbliższ ego salonu SEAT-a . 

Z pakietem 
ubezpieczeń 

w cenie 

Rabaty* 

SEAT 
auto emoción 

*Rabaty do wybranych modeli 

ŁOMŻA OSTROŁĘKA 
Al. legionów 152 

MARGO 
AUTORYZOWANY PARTNER ul. Hallera 22 

tel. (0·29) 760-03·33 tel. (0-86) 219-07-89 

POMOC DROGOWA 24h 
AUTO HOLOWNIK ASSISTANCE 

tel. +48604420-420 całodobowy 

• NIEMIECKI BEZOŁOWIOWY PROFIL PLUSTEC 
• NIEMIECKIE OKUCIA WINKHAUS-AUTOPILOT 

NOWOŚĆ NEUTRALNE SZYBY NISKOEMISYJNE 
k=1,1 z argonem 

CERTYFIKAGAAiBi sLPLAST NR 0004r~~11 
-Mikrowentylacja 
-Zaczep antywyważeniowy 
-Zatrzask przeciwwietrzny 
-Komplet kotew montażowych 
-Transport, Pomiary 

VINDOV Łomża ul. Al. Legionów 42 te1.086/218 93 63 
VINDOV Zambrów ul. Mazowiecka 2 te1.086/ 271 34 51 
VINDOV Wysokie Maz. ul. Mystkowska 1 te1.086/ 275 00 89 
Białystok ul. Legionowa 30 lok.8 (~re~en~) te1.085/742 27 59 
Białystok ul. Wyszyńskiego 2/1 lok.15 te1.085/ 745 15 30 
Białystok ul. Sienkiewicza 81/3Iok.9 te1.085/676 11 12 

Jest okazja , 
by zyskać jeszcze 
lepszy wygląd. 

~:. n iepotrzebne skreś l ić 

Janusz Zawadzki 
ul. Przykoszarowa 14a 

18-400 Łomża 

f muła RENAULT 

thc::dia. L o K 

Tak ui('wil'le tera/. polflcoba, by 
zapewnił soblt' lepszy wygl:!cI. !halla 
Look to nil' tylko dUly, solidny 
~mnol:h6d 1. rUC1.l1 ika 2002, ale tu 
bardw atrakcyjny wVg l<!ll : lokler 
Illct:llizow:lIlV, pod WÓjne rel lcktof'j 
I świ~ l ł:l prlt.'CIWlllgldIlC. Wvbiru 
)COrl:) Z fOrlllZilkll)lU !lcl1<lII ltlhJlia 
w limitow:l llcjscrii Look . 
• wl)ł ~r;lSl ~6 JHO 7.1, 10 B()(!b etny 

hflll1 0 po uWlgl\'d tliCllill mbatu. 
POZIJ~ lał (' 20% po ro ku ba odsetek; 

• 173 zł micsic;uoit w k r ~dycic ,Pól 
na 111')1" I)() l l wl9 1 ~tłrlicniu rub3lu: 

Wic;l:cj u Autoryzowanydl P:lrtnerów 
RCIHIUIt . www.ll.rI.1lll t.com.pl 

od 26 360 zł 

1 73 zl miesi ęczni e 

tel. 218-27-20, 216-42-99; fax 216-45-94 

BEZOŁO 10 

OK 
(),fZ(}zerha.,fZ. it. 

.. .I(ie ~!to 

EPVC 

A 
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