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Skazani 

MEBLE Łomża 
• ul. Poligonowa 22 

R U M I N S K I tel. 218-38-40 

Krzvsztof Musiński 
Authorized dealer No 026 

15-124 Białystok, ul. Gen. Andersa 87 
lei. (085) 653 9747, 6525150, fax (085) 6525050 

Zapraszamy do salonu i serwisu 
codziennie w odz. 9- 17 f.046·0 



Za długi numer 
międzymiasto\NY? 

Wybierz międzymiastową bez prefiksu w sieci TP S.A. 
- czyli łatwą międzymiastową! Będziesz mógł dzwonić jak dawniej 
- po zerze od razu kierunkowy. 

Usługi innych operatorów są nadal możliwe po wybraniu ich prefiksu. Zamów łatwą międzymiastową całkowicie za darmo! 
Szczegóły dostępne w Biurach Obsługi Klientów TP S.A. oraz pod numerem Linii Bezpłatnej 0-800 103300. . 

Usługa za l eżna od możliwości technicznych centrali. www.tpsa.pV1033 

OgadaĆ 
to ludZka rzecz p 

I 
I 

NOWA 
INICJATYWA MIESZKANIOWA 

DLA KAŻDEGO! 

ŁOMŻYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE 
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Łomża, ul. Makowa 28, tel. 216-65-55 

Czynne: poniedziałek-piątek, 
godz. 7.30-19.00, sobota 7.30-13.00 

uprzejmie informuje, 

Uwaga! Towarzystwo Finansowo-Inwestycyjne 
kończy zapis do: 

I OGÓLNOPOLSKIEGO OTWARTEGO 
FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO 

Chcesz skorzystać, potraktuj to poważnie. 
w związku z ogromnym zainteresowaniem naszą ofertą TeFI 
postanowiło dać ostatnią szansę wszystkim osobom ' 
zainteresowanym zakupem domu, mieszkania, remontem lub 
sfinalizowaniem własnej inwestycji. Przypominamy, dlaczego 
tak wielu I~dzi skorzystało z 0r~rty T FI: 

L 
• minimum formalności 
• niskie stałe raty (już od 217 zł/m.c) 
• nawet 20·letni okres spłaty 
• własny wkład od 4% 

Uwaga! 
u naszych doradców finansowych na terenie całego kraju czeka 
na Państwa tylko 240 umów promocyjnych. Osoby, które jako 
pierwsze zarezerwują umowę promocyjną, otrzymają dodatkowy 
wartościowy bon promocyjny uprawniający do zniżki w postaci 
10 rat gratis oraz roku bez odsetek. Dla osób posiadających zdolność 
kredytową możliwość uzyskania zaliczki i kredytu hipotecznego. 

Wiadomość z ostatniej chwili: oferta skierowana że posiada pełny zestaw 
szczepionek ochronnych. jest również do osób nie posiadających zdolności kredytowej. 

Zapraszamy do nowego punktu filialnego: SPRAWDŹ TO SAM! 
PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ 

Leman 91,18-525 Turośl, tel. 278-64-02 Ostrołęka, tel. (0-29) 764-85-44, ul. Głowackiego 13 
Dla zakładów pracy oferujemy korzystne rabaty!!! Łomża, tel. (0-86) 216-33-90, ul. Giełczyńska 10 

--------------~ ...... -
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KOHTAIOY 
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 
redakcjil@kontakty-tygodnik.compl 

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

Maria Tocka, tel. (0-86) 215-35-70, 
Wladyslaw Tocki (red. naczelny) tel. 10(86) 216-40-22 

Oddział w Białymstoku: 
. ul. Lipowa 14 

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

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

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

Slawa Zamojska, Piotr Laskowski, 
Bożena Dunat 

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

Stale współpracują: 
Teresa Adamowska, Jacek Cholewicki, Adam 
Dobroński, Stanislaw Kędzielawski, Ktystyna 

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

Michal Mincewicz (Orla) 
Rysunki: Zdzislaw Romanowski, Jerzy Swoiński 
Felieton: Wieslaw Wenderlich, Adam Dobroński 
Zdjęcia: Gabor Uirinczy, Slawomir Stempczyński 

Wydawca: 
Spółka Dziennikarska ,Gratis' Sp. z 0.0. 

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

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

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

Jolanta Bączek, tel. (0-86) 215-35-66 
MaszYDlstka: 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 

Ostrołeka: 
Agencja .INFORMEDIA' 

07-400 Ostrołęka, ul. 11 Listopada 5 a 
tel.lfax (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: 
wypożrczalnia Kaset Video, V/OKIG' 

u . Długa 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. 216-77-16 

Skład: 
STudio Maciejewscy 

Białystok, ul. Mickiewicza 56 
lel./fax (0-85) 732-34-84 

e-mail: maciek.męciejewski@pro.onetpl 

Druk: 
sppp ,Pogoń ', Białystok, ul. Mickiewicza 56 

tel. (0-85) 732-9t-74 
e-mail: pogorlilJcsk.pl 

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

Za treść ogłoszeń redakcja i wydawca 
nie ponosi odpowiedzialności. 

Od pewnego czasu swój zawód mizywam pisma

ctwem. ja, tak dumny z dziennikarstwa, że gdy dwa ra

zy proponowano mi kandydowanie do Sejmu, a raz na

wet stołek wicewojewody, zachowałem się' 'zgoła nie

grzecznie: odpowiedziałem uśmiechem pełnym pobła

żania. Bo co, myślałem, może się równać wolnemu, w 

wolnym kraju bez cenzury, we własnym tygodniku, 

dziennikarstwu? Poselski mandat, stanowisko urzędni

cze, choćby wysokie, opłacone oplecieniem układami?· 

Nic nie może się równać! I oto, nim kur po trzykroć 

zapiał, zwiastując wiosnę, nie ośmielam się '")'ffiówić 

słowa "dziennikarstwo". Jego szlachetny ton zagłusza
ją judaszowe srebrniki. 

I 

I / 

Pomijam, że tysiące pismaków bez szemrania, jak niewolnicy, pracuje we wszystkie so

boty i niedziele, w dzień i w nocy. Za grosze, że wstyd ujawnić, bo gdyby czytelnicy wie

dzieli, prestiż, nawet pismactwa, sięgałby bruku. 
Pomijam totalne zatracenie piękna języka. W tym pośpiechu, konieczności codzienne:

go zapchania tylu stron, przy oszczędnościach na etatach, nie można sobie pozwolić, by 

napisać zwyczajnie "szpital". Albo "pieniądze" . Albo "nóż". 'I:rzeba rozdąć: "placówka . 
służby zdrowia", "środki f"mansowe", "narzędzie ostrokrawędziste". Oprócz konieczno

ści watowania, nie ma czasu i wiedzy, by z faksów przetwarzać slang urzędniczo-poliC}jno

-bógwiejaki na mowę polską. 
Mógłbym pominąć nawet kradzież wielkich tematów, uprawianą bezkarnie przez wiel

kie, bogate, o zgrozo "prestiżowe", tytuły. Bo'nie "Rzeczpospolita" odkryła sprawę arcy

biskupa Paetza. _Nie "Wyborcza" aferę w poznańskiej policji, aferę ministra janiszewskie

go, aferę "skórek" w łódzkim pogotowiu. Ale gąy dla większej sprzedaży paru numerów 

pisma wywołuje się histeńę, na długo podsyca wrogość między mieszkańcami i tak mozol

nie scalonego regionu, jak czynią to niektóre gazety w Podlaskiem przy okazji trasy Via 

Baltica, z żalem żegnam dziennikarstwo. jako szlachetną, prusowską służbę dla dobra 

publicznego. 

WŁADYSłAW TOCKI 

o 
p artn _sr 
Pełen zakres usług fotograficznych 

• fotogrofio studyjńo (śluby, chrzty, itp.) 
• fotografia reklamowa 
• reportaże z uroczystości 
• zdjęcia do dokumentów 
• wywoływanie filmów, obróbka zdjt?ć 
• sprzedaż albumów, ramek i aparatów 

fotograficznych 

Łomża, ul. Mahlchowskiego 3, tel. (086) 219-&3-00 

SADZONKI 
DRZEW i KRZEWÓW OZDOBNYCH 

do nabycia 

w Nadleśnictwie Łomża, ul. Nowogrodzka 60 

Konkurencyjne ceny 
wraz z fachowym instruktażem 

Ponadto oferujemy atrakcyjne 
kredyty ratalne, 

pozwolą Państwu na atrakcyjny wybór 

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

Sprzedaż odbywa się od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00-15.00 

Z ap raszamy 

rak. 1860 
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numer świąteczny 

PREZ\1)ENT ESTONII AR
NOLD RUTTEL I JEGO MAL
ŻONKA GOŚCILI w Podlas
kiem. Prezydent spotkał się z 
przedsiębiorcami województwa 

. i estońskimi, pracownikami i 
~tudentami Wydziału Ekonomii 
Uniwersytetu w Białymstoku 

oraz zwiedził przedsiębiorstwo 
"Ponar" w Narwi w powiecie 
pajnowskim. Nieoficjalna część 
:wizyty, na jej zakończenie, od
była się w Białowieży. Celem 
pobytu estońskiego g9Ścia było 
nawiązanie kontaktów gospo
darczych z naszym regionem. 

PRACOWNICY URZĘDÓW 
GMIN PODLASKIEGO S~O
LILI się w organizowaniu wiel
kiego Narodowego Spisu Pow
szechnego. Teraz będą szkolić 
kandydatów na rachmistrzów, 
których potem czeka egzamin. 

JUŻ 20 TOMÓW LICZĄ 
AKTA ŚLEDZ'IWA w sprawie 
wymordówania Żydów w je
dwabnem w lipcu 1941 roku, 
prowadzonego przez Instytut 
Pamięci Narodowej. W opinii. 
prokuratora Radosława Igna
tiewa z białostockiego oddziału 
IPN, który prowadzi sprawę, 
do zakończenia pozostało już 
niewiele. Oczekiwane są je
szcze zeznania kilku świadków, 
mieszkających za granicą (głó
wnie w Izraelu); krajowe archi
wa i źródła zostały już dokła
dnieprzebadane. 

ROZWÓJ TURYSTYKI jA
KO DOBRY SPOSÓB WALKI 
Z BEZROBOCIEM traktują 

Urząd Miejski i Starostwo Po
wiatowe oraz prawie wszystkie 
gminy tworzące powiat łomżyń
ski (bez Śniadowa i Przytul). 
Przygotowały wspólnie projekt 
wykorzystania w celach turysty
cznych terenów nad Narwią, 

Pisą i Biebrzą. Każda ma swoje 
własne plany w tej dziedzinie; 
Łomża: zagospodarowanie 
brzegu Narwi między mostami; 
gmina Łomża: trasy ąpacerowe 
nad Narwią oraz do wykopalisk · 
na wzgórzu świętego Wawrzyń
ca; Piątnica - zalew. W podob
ny sposób bliskoŚć Pisy chce 
wykorzystać Zbójna, a Biebrzy 
- jedwabne. Realizacja po
szczególnych zamierzeń miała
by potrwać do roku 2012 i ko
sztować około 20 milionów zło
tych, z których co najmniej po
łowę inicjatorzy. chcieliby po-

zyskać z funduszy Unii Euro
pejskiej. 

NAGANA DlA DWÓCH 
LEKARZY, a pozbawienie trze
ciego prawa wykonywania za
wodu przez rok to wyrok Okrę
gowego Sądu Lekarskiego w 
Białymstoku. Sprawa dotyczy 
śmierci 20-1etniego studenta 
Politechniki Białostockiej Ma
teusza K. Nieudzielenie właści
wej pomocy ciężko pobitemu 
doprowadziło do jego śmierci. 
Wcześniej Sąd Rejonowy w Bia
łymstoku skazał winnych leka
rzy na karę pozbawienia wolno
ści w zawieszeniu. 

PONAD TYDZIEŃ TRWAŁ 
STRAJK w zakładach Bison
-Bial w Białymstoku (pracowni
cy oddziałów w Bielsku Podlas
kim i Kolnie do czynnego pro
testu się nie plzyłączyłi). Głó- · 

wny udziałowiec spółki, war
szawski Metalexport, zobowią
zał się uregulować zaległe pła

ce do końca marca, a pierwsze 
wypłaty odbylysię zaraz po za
kończeniu strajku. 

DOBRĄ POZYCJĘ UZYS
KAŁO PODLASKIE w przebu
dowywanej administracji cel
nej. Od 1 maja w Białymstoku 
powstanie jedna z 17 w kraju 
Izb Celnych, a w Białymstoku, 
Łomży i Suwałkach Urzędy Cel
ne (będzie ich w Polsce około 
70). W dodatku nowoczesne i 
silne kadrowo, ponieważ będą 
chronić przyszłe zewnętrzne 

granice Unii Europejskiej. Dy-
. rektor Urzędu Celnego w Bia
łymstoku Mirosław Sienkiewicz 
poinformował, że w najbliż

szych 3 latach i kosztem 10 mi
lionów złotych powstanie w 
Łomży jednostka mogąca od
prawiać jednocześnie nawet 
100 pojazdów. 

RATOWANIE GOTYCKIEJ 
KATEDRY ŁOMŻVŃSKIEj z 
XVI wieku zostało wznowione 
po zimowej przerwie. Ubiegło
roczne ekspertyzy wykazały, że 
cegły, z których wzniesiona zo
stała świątynia, są niemal całko
wicie zniszczone przez wilgoć. 

. PROPOZYCJA WłASNEJ 

SIECI SZPITALI publicznych 
oraz powołanie rzecznika zawo
du lekarskiego tó główne wyni
ki XVII Okręgowego Zjazdu Iz
by Lekarskiej w Białymstoku: 
Medycy województwa zaprote
stowali" także przeciw projekto-

1 _~ 1 KONTAIOY 

wi nowej listy leków refundo
wanych. 

\ PAŃSTWOWA INSPEKCJA 
PRACY WYRÓŻNIŁA za prze
strzeganie prawa pracy cztery 
rll'my motoryzacyjne z Augu
stowa, Białegostoku, Kolna ' i 
Suwałk wśród 45 z całego kra
ju. 

WYSTAWA "KAPłAN" po
święcona księdzu jerzemu Po
piełuszce otwarta została w K0-
ściele pod wezwaniem Miło

sierdzia Bożego w Łomży. Ek
spozycja przygotowana przez 
księdza Czesława Banaszkiewi
cza z warszawskiej Param pod 
wezwaniem Świętego Stanisła
wa Kostki ilustruje życie i dzia
łalnoŚĆ duszpasterską Księdza 

jerzego oraz jego męczeńską 
śmierć. Wystawę można zwie
dzać do 7 kwietnia. Potem ek-

. spozycję obejrzą mieszkańcy 

innych miejscowości diece~i 

ło~ej. 

,JAN MATEJKO JAKIEGO 
NIE ZNACIE" to tytuł wystawy 
prac wybitnego artysty oraz pa
miątek z nim związanych, pre
zentowanej w Muzeum Okrę
gowym w Suwałkach. Ekspona
ty są częścią kolekcji Domu 
Matejki w Krakowie. 

_ DO POPULARNEGO PRO
GRAMU TELEWIZYJNEGO 
"DROGA DO I GWIAZD" za
kwalif'lkowała się joanna Zub
rycka, 16-letnia uczennica XI 
I1ceum ()gólnokształcącego w 
Białymstoku. Prowadzący go 
Zbigniew Wodecki prz}jechał z 
ekipą, by osobiście przekazać 
tę radosną wiadomość szczęśli

wej joannie. 

PROMOCJA REGIONU 
łomżyńskiego jest głównym ce
lem konkursu ogłoszonego 

przez Miejską Bibliotekę Publi-
. czną, Bibliotekę Pedagogiczną 

i Towarzystwo Prz}jaciół Ziemi 
Łomżyńskiej. Pod hasłem 

"Spotkanie z Ziemią Łomżyń
ską" krr.ją się konkursy: plasty
czny (plakat) oraz literacki 
(hasła, fraszki, krótkie slogany, 
dwuwiersze). Prace należy skła
dać do 29 marca w siedzibie 
MBP przy ul. Długiej lub BP 
przy ul. Cuńe-Skłodowskiej. 

Znaki · 
czasu 

• Pierwsza grupa żołnierzy z 
.Polskiego Kontyngentu Woj
skowego odleciała do Afgani
stanu. Koszty polskiej misji do 
Afganistanu wyniosły już 14 
mln złotych. 

• "Program restrukturyzacji 
. w ochronie zdrowia w roku 

2000", realizowany przez kolej
nych ministrów zdrowia w rzą
dzie Jerzego Buzka, zakończył 
się niepowodzeniem, wynika z 
raportu Najwyższej Izby Kon
troli. 

• "Nie może parlament bez 
opamiętania dawać samorzą

dom nowych zadań, nie prze
kazując potrzebnych pieniędzy. 
Takjest od dziesięciu lat, nieza
leżnie od tego, czy rządzi pra
wica, czy lewica", apelowali 
uczestnicy III Kongresu Gmin 
Wiejskich w obecności premie
ra Leszka Millera i wicepremie
ra Jarosława Kalinowskiego. 

• Zaległości w wydawaniu ak
tów wykonawczych osiągnęły 

zawrotną - liczbę czterystu roz
porządzeń. Ich brak oznacz~, 
że przepisy ponad stu ustaw, 
które weszły w życie, nie mogą 
być w pełni stosowane albo są 
wykonywane na podstawie 
ustaw już uchylonych. 

• Na stu bezrobotnych w 
kraju przypada tylko jedna 
oferta pracy. 

• Dwie trzecie (67 proc.) 
spośród deklarujących udział w 
przyszłorocznym referendum 
chce głosować za integracją z 
Unią Europejską (badania 
CBOS) . 

• Posłowie uchylili zakaz łą
czenia szkół podstawowych i 
gimnazjów. Opozycja uważa, że 
jest to kolejny cios w reformę 
edukacji, a minister Krystyna 
Łybacka dowodzi, iż ważniejsze 
jest nienarażanie dzieci na co
dzienne dowożenie kilkanaście 
kilometrów do szkoły. 

• Ponad 400 Krystyn z całe
go kraju brało udział w imieni
nowym spotkaniu na Krakow
skim Rynku. 

f 



NAGANA 
ZA ŚMIERĆ 

Dyskusję na temat zasad ety

cznych środowiska medycznego 

zainicjowała "Rzeczpospolita", 

przypominając głośną sprawę le

karza pracującego 10 lat temu w 

Łomży. jerzy C. skazany został za 

śmiertelne pobicie żony (też le

karki) . i próby zatuszowania 

przebiegu wydarzeń na 7 lat po

zbawienia wolności. Odsiedział 

połowę wyroku i wróci! do zawo

du. Pracuje w jednej z miejsco

wości województwa podlaskiego. 

Kilkakrotnie rozpatrujące spra

wę sądy lekarskie różnych in

stancji ukarały go naganą. W sa

mym środowisku medycznym 

zdania na temat zakresu odpo

wiedzialności zawodowej są po

dzielone. W każdym razie nie

zwykle rzadko ' dochodzi do 

odebrania uprawnień do wyko

nywania zawodu przez sądy le

karskie, a w Białymśtoku w okre

~ie ostatnich kilku lat takiego 

przypadku nie było w ogóle. 

ŁOMŻA MNIEJSZYM ZŁEM 

"KONTAKTY": - Wypowie
działa się Pani przeciw trasie Via 
Baltica przez Białystok. Natyc .
miast powstał niezwykle aktywny 
społeczny komitet optujący za 
takim właśnie przebiegiem trasy. 
Pani jest jednak za jej przepro
wadzeniem przez Łomżę, Graje
wo i Augustów. Dlaczego? 

PROF. EWA SYMONIDES, 
WICEMINISTER, GŁÓWNY 
KONSERWATOR PRZYRODY 
W MINISTERSTWIE OCHRO
NY ŚRODOWISKA: - Odpo
wiedi jest prosta. Trasa Augu-
stów - Bialystok przecinałaby Biebrzański Park Narodowy. Park jest 
objęty międzynarodową konwel)cją RAMSAR o ochronie siedlisk wo
dnych i błotnych o znaczeniu międzynarodowym, szczególnie-waż
nych ze względu na ochronę ptaków wodnych i błotnych oraz apliku
je do uznania za Międzynarodowy Rezerwat Biosfery. Polska musi re
spektować ratyfikowane konwencje i dyrektywy Unii Europejskiej, tzw. 
"Ptasią" i "Siedliskową", stąd · też, wobec istnienia "łomżyńskiej" alter
natywy, przebieg Via Baltica winien być zmieniony. Poza tym jest tu 
też Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej oraz Narwiański P'ark Na
rodowy o walorach podobnych do Biebrzańskiego, chociaż niższej 
rangi. Trasa przez Łomżę i Grajewo nie wyrządzałaby tak wielkich 
szkód. Jest ponadto 6 około 60 km krótsza. Choć każda ingerencja 
człowieka w przyrodę prowadzi do dewastacji środowiska, jeśli jest ta
ka możliwość, trzeba wybrać mniejsze zło. 

O MNIEJSZOŚCIACH WIECZYSTY PLIK 
W poniedziałek, 18 marca, minister kultury Andrzej Ce

liński spotkał się w Warszawie z liderami najważniejszych 
organizacJi mniejszości narodowych w Polsce, w tym także z 
Podlaskiego, gdzie mieszka ich nąjwięcej. Obiecal poprzeć 
wszelkie rozwiązania prawne w projekcie ustawy o mniej
szościach narodowych, dobrze służące mniejszościom w 
Polsce. Zapewnił, że pomimo trudności budżetowych dota
cje na działalność kulturalną i wydawniczą w 2002 roku nie 
będą niższe niż w roku 200 l. 

Ponad 70 tysięcy informacji z ksiąg 

wieczystych przechowywanych w Sądzie 

Rejonowym w Łomży trafi do pamięci 

komputerów, zakupionych dzięki pie

niądzom z funduszu PHARE. Minister

stwo Sprawiedliwości zakwalifikowało do 

programu kompleksowej komputeryza

cji tej dziedziny 25 sądów w kraju. Po

nad 20 procent zawartości łomżyńskich 

archiwów, dotyczących nieruchomości, 

już ma swój zapis elektroniczny. Głó

wnymi celami komputeryzacji działów 

ksiąg wieczystych jest lepszy nadzór nad 

obrotem nieruchomościami oraz przy

śpieszenie obsługi tych, którzy na odpi

sy muszą czekać miesiącami, a w więk

szych ośrodkach nawet latami. 

"Rząd w odniesieniu do mniejszości narodowych w Pol
sce nie będzie realizować tzw. «zasady parytetu», czyli uza
leżniania sytuacji środowisk mniejszości narodowych w Pol
sce od położenia organizacji polonijnych za granicą", zape
wnił, odcinąjąc się od postulatów zgłaszanych przez środo
wiska ultraprawicowe, m.in. Ligę PolsKich Rodzin. 

Ministerstwo Kultury ma również zamiar promować za 
granicą dorobek polskich mniejszości narodowych oraz 
tworzyć programy integrujące wszystkie środowiska mniej
szości i programy stypendialne dla młodych. 

KRASULA DOJNA 
WIELCE 

Rok w mleczarstwie podsu
mowali w Łomży przedstawiciele 
Inspektoratu . Białostockiego 
Krajowego Centrum Hodowli 
Zwierząt oraz najlepsi hodowcy. 
Centrum zajmuje się m. in. pro
wadzeniem ocen bydła mleczne
go. Według danych przeciętna 
wydajność ocenianych krów 
osiągnęła w ubiegłym roku 6000 
litrów mleka rocznie. Indywi
dualnie rekordowe wyniki osiąg
nęły krowy z hodowli Krzysztofa 
Banacha z Kalinowa, Anatola 
Suszko z Grabówki, Wojciecha 
Kostro z Kostrów Nosków, Mar
ka Filipkowskiego z Chojnowa. 
W gronie uhonorowanych ho
dowców znaleiIi się także ' m. in. 
Zbigniew Ładyżyński, Kazimierz 
Strzelecki i Bogusław jankowski. 

CZWÓRKA KOMPUTEROWA 

W nocy, z minionej soboty na niedzielę, z pracowni komputerowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem 
(pow. łomżyński) przepadlo między innymi 18 komputerów, 2 moni
tory, 4 drukarki, serwer i skaner łącznej wartości ponad 100 tysięcy 
złotych. Złodzieje bez trudu pokonali kłódkę, metałową kratę i 
drzwi. 

Od początku złodzieje mieli problem z ulokowaniem tak licznego 
i ciężkiego sprzętu. Zdecydowali się na .las, około 7 kilometrów od 
Jedwabnego. Pod gałęziami drzew, w trzech miejscach, ukryli wszy
stko z zamiarem zabrania go stąd w bardziejsprZ}jających okoliczno
ściach. Tymczasem policjanci byli pierwsi. 

Zatrzymani włamywacze to młodzi łomżanie, nie od dziś znani po
licji. Nie ma wątpliwości: i w tym przypadku okazja uczyniła złodzie
ja. 

- Z braku pieniędzy nie mogliśmy pozwolić sobie ani na zatrud
nienie dozorcy, ani na profesjonalne zabezpieczenie pracowni -
mówi dyrektor szkoły Ewa Mańko. - Po tym, co się stało, musimy to 
zrobić. Pomoc obiecał nam również starosta. Tymczasem znowu 
sprawdziło się porzekadlo o mądrym Polaku po szkodzie i o tym, że 
bezpieczeństwo kosztuje. Tymczasem wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że 
cały sprzęt do nas wróci. ' . 

POST PO 
SEROPUSTNEJ 

U prawosławnych (w Polsce 
jest ich około 300 tysięcy; więk
szość V:I Podlaskiem) rozpoczął 
się post poprzedzający święta 
wielkanocne. W tym roku Wiei" 
-kan oc, najważniejsze święto Ko
ścioła wschodniego, przypada 
na 5, 6 i 7 maja. 

W swoim charakterze nawią
zujedo Paschy żydowskiej oraz 
do zmartwychwstania Chrystusa. 
Zawsze też jest obchodzone w 
zgodzie z kalendarzem juliań
skim oraz właśnie po żydowskim 
święcie. 

Niedziela 17 marca, poprze
dzająca początek postu, była 
dniem przebaczenia win (tzw. 
niedziela seropustna), w której 
wierni, podług nauki Kościoła, 
byli zobowiązani do darowania 
win swoim bliinim. 

Wielki Tydzień, podobnie jak 
w katolicyzmie, rozpocznie się 

niedzielą palmową, symbolizują
cą \<,jazd Chrystusa do jerozoli
my. 

ZAPROSILI NAS: 

• Nauczyciele i uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Białych 
Szczepanowicach - na spotka
nie przy wielkanocnym stole. 

• Rzecznik wojewody podlas
kiego - na konferencję praso
wą rzecznika praw obywatelskich 
prof. Andrzeja Zoila oraz na 
konferencję prasową nowego wi
cekuratora oświaty. 

• Dyrektorzy Muzeum Wojska 
w Białymstoku i Muzeum Okrę
gowego w Suwałkach - na ot
warcie wystawy 3. Pułk Szwoleże
rów Mazowieckich im. płk. jana 
Kozietulskiego. 

• Komendant miejski Pań
stwowej Straży Pożarnej w Łom
ży - na uroczyste przekazanie 
komendzie impulsowego pisto
letu gaśniczego przez Łomżyń
ską Spółdzielnię Mieszkaniową. 

• DyreKcja, Rada Pedagogi
czna, Rada Rodziców i ucznio
wie Publicznego Gimnazjum 
nr 9 w Łomży - na uroczystość 
nadania szkole imienia rodziny 
Lutosławskich . 

• Rada Łomżyńskiej Izby Prze
mysłowo-Handlowej - na Wal
ne Zgromadzenie Sprawozdaw
cze. 

• Dyre~tor i Zespół Teatru 
Lalki i Aktora w Łomży - na 
premierę spektaklu "Szewczyk 
Dratewka". 

• Grupa "Trzy Grosze" Czar
nego Teatru Sivina II Tomasza 
Brzezińskiego w Łomży - na 
specjalny spektakh pt. Co żoł
nierz miał z trzech groszy, czyli 
krotochwila wielce starodawna. 

• MKS Jantar i dyrekcja Szko
ły Podstawowej nr 9 w Łomży -

. na ćwierćfinał Mistrzostw Polski 
juniorek Młodszych w Piłce 
Siatkowej. 

Dziękujemy. 

5 

KOHTAJOY l~ 



6 

Histeryczną kampanię ,wokół Via Baltiki bez sensu rozpętały gazety' i niektórzy 
- politycy. _Dla własnych, ,a nie mieszkańców, interesów 

K iedy przed tygo
dniem próbowałem wy
jaśnić, o co chodzi w 

tej sprawie, nie przypuszczałem, 
że tak szybko zostanie doprowa~ 

dzona do granic absurdu. Poseł 
Krzysztof Jurgiel założył społe
czny komitet do obrony przebie
gu trasy Via Baltica przez Biały
stok. Rozpoczęła się zbiórka 
podpisów pod apelem do rządu. 
Sprawa zapewne nie nabrałaby 
rozgłosu, gdyby nie akcja biało
stockiej prasy, która rozpętała 
histeryczną kampanię. Podzieli
ła świat na tych, "którzy chcą 
Via Baltiki w Białymstoku i zwo
lenników przeprowadzenia trasy 
przez Łomżę". Na łamach poja- _ 
wiło się hasło "Brońmy Via Bal
tica". 

No dobrze, ale przed kim? 
Jak dotąd jedynym zdeklarowa
nym zwolennikiem puszczenia 
trasy przez Ło~ę jest główny 
konserwator przyrody Ewa Sy
monides. Na antenie białostoc

kiej telewi:qi pani profesor po
wiedziała, że jest to jej opinia ja
ko głównego ochroniarza przy
rody -i że nie ma żadnej mocy 
decyzr.jnej, aby ją wcielić w ży
cie. Mimo podejmowania 
ogromnych wysiłków dziennika
rzom nie udało się natrafić na 

' najmniejszy ślad, który wskazy
wałby na poważny zamiar zmia-

Siemens C45 

~, 

2 m 

VISA,TEL 
18-500 Kolno 
ul . Wojska Polskiego 16 
tel./fax: (086) 27 83 377 
E-mail : visa-telkolno@hot.pl 
Ce-:ny netto. SZf.2 r.g6łOWy ct nnik. i rt'.gulamin promocji 
doo,t t;pnt:: w punkt:tt':h sprlt'dai.y si«i F.ra. 

ny dawno ustalonego przebiegu 
trasy. A więc gdzie są ci przeciw
nicy? 

Podejrzenie musiało paść na 
Łomżę, która miałaby na tej 
zmianie skorzystać. I tak oto 
mieszkańcy spokojnego miasta 
na Narwią z dnia nli dzień do
wiedzieli się, że są wrogami Bia
łegostoku. Ich spisek jest możli
wy dzięki poparciu wpływowych 

Trzeba uczciwie przyznać, że 
panowie ci swoimi wypowiedzia
mi nie sprzyjają wr.jaśnieniu wąt
pliwości. Pytani o zdanie w tej 
kwestii, zamiast jasno odpowie: 
dzieć, że decyzje zapadły i nie 
pora na zmiany, postanowili od
grywać dyplomatów, którzy r~ 
wno rozdzielają racje między 

Białystok i Łomżę. I zagrali się _ 
na śmierć. Poseł Czerniawski 

Via Baltica · 

czyli walka z cieni'em 
polityków, wywodzących się z 
Łomży: posła Mieczysława Czer
niawskiego, marszałka Sławomi

ra Zgrzywy i wojewody Marka 
Strzalińskiego. . 

napisał list do gazet, w którym 
próbuje ustawić się ponad spo
rem i zupełnie niepotrzebnie 
tworzy wrażenie, jakby sprawa 
przebiegu trasy była wciąż ot
warta. Wojewoda Strzaliński tak 
kluczył podczas telewiz)jnej dys
kusji, jakby soś w tej sprawie 
wiedział i chciał to utrzymać w 
tajemnicy. 

Napięcia nie wytrzymał Za
rząd Powiatu Łomżyńskiego, 
który wysmażył apel, popierają
cy przeprowadzenie Via Baltiki 
przez Łomżę. W ten sposób kie
rownictwo powiatu chciało zape
wne skorzystać z powstruego za
mieszania i wyrwać coś dla sie
bie. To nie' był dobry pomysł: 
powiat stał się narzędziem w cu
dzej grze. I to bez najmniej szych 
szans na sukces. 

N ie ulega wątpliwo

ści, że Łomża i okolice 
najbardziej ucierpiały 

na kryzysie ostatnich kilku lat. I 
że pilnie potrzebują impulsów 
rozwojowych. Jednak pominię

cie Białegostoku przy wytycza
niu trasy Via Baltica byłoby go
spodarczym absurdem z punktu 
widzenia interesów kraju i regio
nu. Nie chodzi bowiem o to, że-

/ by puścić tiry najkrótszą trasą z 
zachodu przez państwa bałtyckie 
do Finlandii, lecz żeby przy 
okazji rozwiązać. największe 

problemy komunikaCY.ine Pol
ski. Należy do nich, między in
nymi, droga z Warszawy do Bia
łegostoku, a także trasa od gra
nicy słowackiej, przez Rzeszów, 

Lublin do Białegostoku i dalej 
- do Kaliningradu i na Litwę. 
Tego nie da się zrobić bez uw
zględnienia stolicy województwa 
podlaskiego. Białystok ma naj
większy potencjał gospodarczy 
w regionie, który w dużej mie
,\ze pozostałby niewykorzystany, 
gdyby pozostał poza . trasą Via 
Baltica. I 

Sygnały, napływające z Białe
gostoku, przypominają walkę z 
cieniem. Tak nazywamy sytuację, 
gdy bokser staje naprzeciwko 
dużego lustra i walczy zwyimagi
nowanym przeciwnikiem. Wyp
rowadza cios, reaguje na swój 
ruch widziany w zwierciadle, ro
bi unik, wyprowadza ' kontrę i 
znów unik. W ten sposób be'z 
realnego przeciwnika pięściarz 

może zamęczyć się na śmierć. 
Dziennikarz z Białegostoku 

dzwoni do jakiejś osobistości z 
Łomży z pytaniem: czy Via Balti
ca powinna przebiegać przez 
Łomżę? Jaka może być odpo
wiedź? Pewnie, że wolałby przez 
Łomżę. Tylko co z tego wynika? 
Że łomżyńska osobistość jest 
przeciwko Białemustokowi? By
najmniej: po prostu, odpowiada 
na abstrakCY.ine pytanie. 

Równie sensowne byłoby py
tanie skierowane do białosto~ 

czan: czy chcesz przeniesienia 
stolicy Polski do Białegostoku? 
Czemu nie: miasto by na tym 
skorzystało. Ale czy to ~naczy, że 

jesteśmy przeciwko Warszawie? 
Po prostu, pomarzyć można 

zawsze. 
Przez stawianie takich pytań 

i interpretowanie odpowiedzi 
nakręca się spiralę absurdu. 
Tworzy się problem, który real
nie nie istnieję, po to, aby z nim' 
ofiarnie walczyć. Na szczęście, 

dla większości mieszkańców re
gionu Via Baltica to problem 
abstrakCY.iny. W najlepszym 
przypadku kojarzy się im z naz
wą biUra podróży lub festiwa
lem państw nadbałtyckich . 

N
iestety, - histeryczna 
kampania prowadzona 
w Białymstoku psuje at

mosferę na linii Łomża - Biały

stok, która i tak, delikatnie mó
wiąc, nie jest najlepsza. Na dob
rą sprawę nie ma dobrego wy
jścia. Jeśli trasa Via Baltica prze
biegnie tak, jak planowano (czy
li przez Białystok), o czym je
stem głęboko przekonany, to i 
tak zadra pozostanie. Część bia
łostockich elit będzie uważała, 
że bohatersko obroniła swoje 
miasto przed knowaniami Łom
ży, a spora grupa łomżan uzna, 
iż kolejny raz została pozbawio
na szans przez zachłanny Biały
stok. 

JAN ONISZCZUK 

~ KONTAJOY 



Ludzi najbardziej boli kumoterstwo w załatWianiu urzędowych spraw 

"PIERWSZY DOM na tej na było piwo kupić. Nie wziął truje negatywnie? ~ zastanawia 
działce był postawiony w 1920 pieniędzy, ani w zamian nie się, mieszkaniec,Łomży. 

roku. Ja tu mieszkam już ponad otrzymał innej działki. Kiedy, O RZEKOMYCH NIEPRA-
dziesięć lat temu, pojawiła' się 

możliwoś~ dochodzenia i ewen
tualnie otrzymania zadośćuczy
nienia za wywłaszczoną działkę, 
właściciel ze swoim dawnym są
siadem, który był w identycznej 

sytuacji, wystąpili o zwrot. Są

siad wygrał, a Bolesław M. otrzy
mał w tym roku wyrok z Naczel
nego Sądu Adininistratr.jnego; 
NSA odrzucił roszczenia ze 
względu na przedawnienie. 

- Jak to może być, że jedne
mu sąd przyznaje, a drugą pra
wie identyczną sytuację rozpa-

WIDŁOWOŚCIACH w gminie 
Śniadowo, o konkursie na dy
rektora szkoły wSzczepankowie, 
informował ' ekspertów z Biura 

, RPO mieszkaniec tej gminy. 

PONAD DZIEWIĘĆ LAT 

nie ma na gospodarczej mapie 
Łomży spółki ,,Agromen". Nie 

ma też jej właściciela, który 
przed zobowiązaniami fmanso
wymi liciekł za ~anicę. Ale 
wcześniej swój majątek w Łomży 

zdążył przepisać na rodzinę. Od 
rodziny sąd niczego nie żąda, a 
spłatą zobowiązań obciążył byłe-

trzydzieści lat. Nie było żadnych 
granicznych sporów z sąsiadami. 
Na granicy naszej posesji posta
wiliśmy najpierw jeden płot, po
tem drugi. Przecież nikt na swo

jej ziemi nie pozwoliłby na sta
wianie ogrodzerua obcemu. A w 
grudniu ubiegłego, roku przr.je

chali jacyś geodeci i wyznaczyli 
nowe granice działek we wsi. 
Okazało się, że granica biegnie 
dokładnie przez sam środek mo
jego domu, postawionego w 
1920 roku, a moja działka to tak

że część wyasfaltowanej drogi. 
Zawiadomienie o tych zmianach 
dostałam' w tym roku. I nie m~
gę dojść prawdy", relacjonowała 
swoje kłopoty ekspertom z Biu
ra Rzecznika Praw Obywatel
skich Irena Szyszka ze wsi Pory
te Jabłoń (gm. Zambrów). 

Przed progiem 
- MOJA SPRAWA JEST 

BARDZO SKOMPLIKOWA

NA. Dotyczy" .. wywłaszczenia z 
1~57 roku. Przyszedłem w imie
niu swojego teścia, który dz!ś 

ma 93 lata - mówi Witold S. z 
Łomży. 

Skomplikowana sprawa' doty
czy wywłaszczenia gruntów pod 
Szkołę 'podstawową nr 7. Właści- ' 

ciel odebranej ziemi nigdy nie 
otrzymał za nią pieniędzy. Metr 
kwadratowy działki .został tak 

wyceniony, że za jego cenę moż-
prawa 

Zapraszamy do ,punktów handlowo-serwisowych 

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

GRA.JEWO, ul. Piłsudskiego 6, tel. (0-86) 272-64-62 

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

lOWA, ul. NowogrodZka 60, tel. (0-86) 216-69-10 

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

ZAMBRÓW,ul. Kołciuszki 19, tel. (0-86) 271-30-81 

go wicedyrektora spółki. Nie po
mogło tłumaczenie, że wicedy-

" rektor nie zajmował się sprawa
mi fmansowymi, że ze spółki od
szedł trzy miesiące wcześniej, 

niż została ogłoszona upadłość. 

Był pod ręką! Na razie, z bardzo 

skromnej ~erytury, spłaca ko
szty sądowe. Aby spłacić całość 
zobowiązań z naliczanymi odset
kami, życia zabraknie. 

ZASTĘPCA BURMI

STRZA W KOLNIE SPRZE

DAŁ moj e stropowe płyty. Kupi
łem je kilka lat temu od Łom

żyńskiego " Przedsiębiorstwa Bu
dowlanego. Leżały na placu przy 
budowie szkoły. Wiceburmistrz 
sprzedał je swojemu szwagrowi i 
nie mogę ich odzyskać, ,ani pie
niędzy - relacjonował swój 
problem ~eszkaniec Kolna. 

- TU SZUKAM SPRA

WIEDLIWOŚCI. W czasie bu

dowy wodociągu gmina nie wy
wiązała się ze swoich zobowią
zań. Każą mi przyłączyć się do 
innego wodociągu. Mam umo
wy, wszystko napisane czarno na 

białym. Jak rzecznik nie pomo
że, zostaje mi tylko droga sądo

wa - denerwował się pod 
drzwiami Mieczysław Z. z Nowe
go Laskowca (gm. Zambrów). 

Do eksperta z Biura RPO 
wszedł z plikiem wcześniej sks e
rowanych dokumentów. Opo

, wiedział o swoich problemach, 
zostawił dowody i będzie czekał 
na stanowiSko. 

PIĘCIU EKSPERTÓW Z 

BIURA RZECZNIKA PRAW 

OBYWATELSIDCH W DWA 

DNI prZ}jęło ponad 100 mie

szkańców Łomżyńskiego. Pier
wszego dnia 62. 

- Fakt, że przyszło tak dużo 

ludzi, przekonuje, iż bardzo po
trzebne są takie dyżury. Ludzie 
skarżą się na postępowania w 
sprawach administraC}jnych i 

mieszkaniowych, na samowolę 
budowlaną, mówią także o kon
fliktach sąsiedzkich. Ale najbar
dziej boli ich to, że ciągle liczą 
się znajomości. Ci, którzy je ma
ją, mogą liczyć na dobre trakto
wanie i pomyślne załatwienie 
sprawy w urzędzie - podsumo
wała pierwszy dzień dyżuru Ka
mila Dołowska, dyrektor zespo
łu ds. mieszkaniowych i prawa 
administraC}jnego u RPO. 

Prawie wszystkie zgłaszane 

sprawy są wielowątkowe, ciągną
ce się latami, skomplikowane. 

- Zabieramy je ze sobą do 
Warszawy i podejmiemy działa
nia W}jaśniąjące. Trudno w krót
kiej rozmowie zapoznać się z ca
łością i udzielić merytorycznej 
odpowiedzi - powiedziała Ka
mila Dołowska. 

EKSPERCI NIE STWA-

RZALI NIKOMU ZŁU-

DNYCH NADZIEI. Cierpliwie 

tłumaczyli, że jeżeli orzeczenia 
są już prawomocne i ostateczne, 
rzecznik nic nie może zdziałać. 

Chyba że są nowe okoliczności, " 

wówczas pracownicy RPO je 
sprawdzą, zwrócą się do urzędu 
o stanowisko drugiej strony i do
piero rozpatrzą całość proble
mu. 

- Nie obiecujemy, że na pe
wno załatwimy tę czy tamtą spra
wę. Informujemy, że będzie~y 
badać sposób załatwienia przez 

organ, na który skarży się pe
tent. Potem albo sami podejmie
my działania, albo podpowiemy, 
z jakich możliwości prawnych 
można jeszcze skorzystać - za
pewniła dyrektor Kamila Dołow
ska. 

Relacja z dyżuru:" 

MARIA TOCKA 
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BEZROBOCIE 
W LOCIE 

• Systematycznie przybywa w 
Podlaskiem bezrobotnych. W 
końcu stycznia 2002 roku w po

wiatowych urzędach pracy ~a
rejestrowane były 90 tysięcy 

532 osoby (w tym 44 tysiące 
972 kobiety). Ponad 36 proc. 

bezrobotnych to mieszkańcy 

wsi. 

• W sektorze prywatnym 
przeciętna miesięczna płaca 

,brutto wyniosła 1736,41 zł i by

ła niższa niż w publicznym o 
444,99 zł (20,4 proc.). 

• W końcu stycznia 20.02 ro
ku w Podlaskiem zarejestrowa

nych było 107 tysięcy 239 je
dnostek gospodarczych. 

• W styczniu 2002 r. w woje
wództwie oddano do użytku 

159 mieszkań, tj. o 28,7 proc. 
mniej niż przed rokiem. 

• Przeciętne ceny ~gowis
kowe ziarna zbóż za kwintal: 

pszeD1cy - 50,44 zł, żyta -
37,25 zł, jęczmienia - 44,52 zł. 

Za kwintal ziemniaków płacono 
średnio 34,91 zł. 

• Przeciętne ceny targowis
kowe zwierząt gospodarskich: 

krowa dojna - 1651,80 zł, ja
łówka roczna - 997,04 zł, pro
się na chów ":"'-128,10 zł. 

• Na targowiskach kilogram 
żywca rzeźnego wołowego ko

, sztował średnio 2,08 zł, a żywca 

wieprzowego - 4,31 zł. 

• W gospodarstwach wojewó
dztwa na koniec 200 l roku ho

dowano 619 tysięcy 279 sztuk 

bydła, a załedwie 20 tysięcy 966 
owiec. 

• Produkcja ważriiejszychwy
robów w styczniu 2002 ' roku: 

2897 ton pieczywa, 2499 ton 
masła, 11750 hektolitrów wód

ki czystej, 59933 hektolitry pi
wa, przetworzono 296736 hek

tolitrów mleka. 

• Białystok ma ponad 286 ty
sięcy mieszkańców, Łomża po
nad 65 tysięcy, a Suwałki ponad 

69 tysięcy. 

• Najwięcej kobiet na 100 
mężczyzn przypada w powiecie 
hajnowskim ~ 105,4, a naj
mniej w suwałskim "- 94,2. 

Źródło: "Biuletyn statysty
czny województwa podlaskiego, 
styczeń 2002", Urząd Statysty
czny w Białymstoku. 

!li KOHTAIOY 

DROGIE DONIESIENIE wystawionego przez niego naka
zu. 

Torebki wypełnione wysuszo
nym zielskiem Danuta Czarniec
ka znalazła w pokoju 14-1etniego 
syna pod koniec 2000 roku. Po
dejrzewając, że mogą to być nar
kotyki, gdyż czternastolatek w 
przeszłości mial już problemy z 
prawem, zawiadomiła policję. 

- Chciałam nastraszyć syna i 

Utrzymuje się z zasiłku. Nie 
stać jej na zapłacenie tak wyso
kiego rachunku. 

- Myślałam, że otrzymam 
podziękowanie, a nie zostanę 

ukarana - nie krY.ie rozżalenia. 

Wystąpiła do Sądu o anulowa
nie rachunku. Odpowiedź zu
pełnie ją zaskoczyła. Sędzia 

Ze słów rzecznika suwalskiego 
Sądu Okręgowego wynika, że sę
dzia wystawił nakaz machinalnie, 
nie analizując sytuacji material
nej Czarnieckiej. . 

Pozostaje więc tylko zadać so
bie pytanie, czy w sytuacji, gdy 
coraz więcej mówi się o narasta
jącej fali narkomanii wśród nie-

Sąd ukarał matkę za powiadomienie policji o posiadaniu 
przez syna dużej ilości narkotyków 

sprawić, by nigdy więcej nie się~ 
gał po te straszne używki - tłu

maczy swoją decyzję. - Po 
, śmierci męża wychowuję go sa

ma i czasem trudno jest mi go 
upilnować. 

Przybyli na miejsce policjanci 
zabrali wszystkie 101 torebek. 
Po długiej rozmowie z chłopa
kiem ustalono, że rośliny rosły 
dziko na tereniejednego z augu
s~owskich przedszkoli. Plantację 
zlikwidowano, jedDak, jako że 
nie było pewności, co znajduje 
się w tQrebkach, wysłano je do 
ekspertyzy do Białegostoku. 

Okazało się, iż były to konopie 
indY.iskie. 

. Sprawą w listopadzie zajął się 
Sąd dla Nieletnich w 
Augustowie. W stosunku do 
chłopca zastosowano dozór ku
ratorY.iny. 

Na początku stycznia tego ro
ku Danuta Czarniecka otrzyma
ła pismo z Sądu, w którym poin
formowano ją, że musi pokryć 
koszty wykonania' ekspertyzy wy
noszące 2,6 tysiąca złotych. 

- Myślałam, że to jakaś po
myłka - wspomina zdenerwo
wana. - Przecież ja tylko zgłosi
łam przestępstwo i nie zlecalam 
żadnych badań. 

Andrzej Leszczyński, który pod
jął decyzję o obciążeniu jej ko
sztami ekspertyzy, odpisał, że 

nie odstąpi od umorzenia ko
sztów. Zaznaczył też, że w razie 
odmowy zapłaty, pieniądze zo
staną odzyskane przez komorni
ka. 

Nie udało nam się niestety 
skontaktować ze skrupulatnym 
augustowskim sędzią. Również 

policja nie chciała komentować 

letnich, a na rozmaitych poga
dankach ' czy akcjach promakty
cznych tłumaczy się, jak należy 
postępować w przypadku pode
jrzeń o stosowanie rozmaitych 
używek, należało ukarać matkę, 

która walczyła o przyszłość swo
jego syna. 

Na zdjęciu: Danuta Czarniec
ka z niedowierzaniem ogląda 

niezrozumiałą decyzję sądu. 

RENATA K. METELICKA 

WITAJ W DOMU 
Usiadł na swoim gnieździe, na stodole w za

grodzie Aliny i Z-enona Bargielskich z Kalinowa 
(gm. Piątnica, pow. łomżyński) 13 marca wie
czorem. O tej radosnej chwili gospodarze do
wiedzieli się następnego dnia od 
"Kontaktów" ... 

ku nasz bociek przyleci tak wcześnie! Zgodnie z po
rzekadłem powinien dotrzeć dopiero na Zwiasto
wanie. A tu taka niespodzianka! A tu sypie śnieg! 
- martwi się Alina Bargielska. - Będziemy teraz 
patrzeć na gniazdo bez przerwy i żaraz pochwalimy 
się sąsiadom. Tak jest od 15 lat! Nie wyobrażam so
bie, żeby mogło być inaczej! 

- Naprawdę?! - cieszy się synowa gospo
darzy. - Jeszcźe go nie widziałam! 

- Od rana do wieczora jesteśmy zajęci, a 
poza tym nie spodziewaliśmy się, że w tym ro- Obecność boćka w zagrodzie rodziny Bargiel

sltich potwierdzają wiarygodni świadkowie: dyrek
tor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny 
Narwi Ryszard Modzelewski. oraz wójt gminy Piąt
nica Edward Łada, który także mieszka w ~ino-
wie. 

. ' . 

- Do naszej wsi boeiany,' wracają najwcześniej, 
bo żY.ią tu bardzo dobrzy ludzie - wr.jaśnia żartob

liwie. 
Wracają nad Narew, Biebrzę i Wisłę. Pokonaw

szy 10 tysięcy kilometrów, wracają znad Nilu, gdzie 
panuje wieczne lato. Wiedzione mądrością natury 
"wiedzą": rodzinny dom jest tylko jeden. 

Trzy, lecące w śnieżycę, bociany widział w czwar
tek, 14 marca, w okolicach Strękowej Góry (gm. 
Wizna), szef "Kontaktów". " 
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... - Zasypiam, budzę się 
I...m w nocy, wstaję z tą samą 
myślą: czy nie jest głodna, czy 
nie marznie, czy jest bezpie
czna? I gdzie jest?! I dlaczego to 
zrobiła?! - rozpacza matka 17-
-letniej Katarzyny Oksztulskiej z 

• Bielska Podlaskiego. 
Kasia po raz kolejny uciekła 

z domu. Ale nigdy dotąd na tak 
dlugo. Nie ma jej od 31 stycznia 
2002 roku. Kamień w wodę. 

Jak dokładnie była ubrana 
, na wielką wyprawę w świat, nie 

wiadomo. Za to pewne jest je
dno: zabrała ze sobą ulubionego 
"wilkopodobnego" Miśka. Pies 
także nie wrócił. 
Ii'llZaczęło się podczas 
~ostatnich wakacji. Znikała 
na noc, na dwie, traktując swą 
nieobecność w domu jako coś 
zupełnie "normalnego". 

- Nie mogłam tego pojąć! 
- wspomina matka. - Nie 
mogłam zrozumieć takiej nieod
powiedzialności! Idę do pracy, a 
ona po drugiej stronie ulicy! Py
tam, gdzie była. "U koleżanki, u 
siostry kolegi". Potem okazywa
ło się, że kłamała. A do tego co 
innego mówiła nam, co innego 
policjantom. Miałam nadzieję, 

że przynajmniej powie szczerze, 
czy źle jej w domu. "Nie! Ma
muśku, już będzie dobrze! Przy~ 

rzekam ci to!" I na przyrzecze
niach się kończyło. Poszłam z 
nią do psychologa i psychiatry. 
Nie stwierdzili żadnych zabu
rzeń ani choroby. I wszystko za
czynało się od początku. 
, Katarzyna uczyła się w Ze- J 

spole Szkół Zawodowych. Pier
wszą klasę zaliczyła bez proble
mów, a do tego z pełną frekwen
cją. Na koniec semestru popra
wiła oceny, dotrzymując słowa. I 
nagle powiedziała: doŚĆ! W paź
dzierniku 2001 roku' znikła na 
pięć dni; Wróciła. 

- Przyszła prosto do mnie, 
do pracy - wspomina matka. -
Znów ta sama rozmowa na ten 
sam temat i pytanie: dlaczego? I 
znowu spuszczona głowa, i zno
wu milczenie. Rzuciła zawodów
kę z zamiarem nauki · w ogólnia
ku dla pracujących. Ale była za 
młoda, więc nie sądziłam, że ją 
przr.jmą, WszystlQe formalności 
załatwiła sama. ,Ja w życiu nie 
zginę, mamo!", usłyszałam po 
raz kolejny. . 
liJII 13 stycznia 2002 roku, a.a niedziela. Kasia wybierała 
się do szkoły. Domownicy zau
ważyli, że założyła zimowe buty, 
w których nie luł)iła chOdzić. Za
jęcia miały skończyć się około 

piętnastej. Mijał czas. Nie wraca
ła. Nazajutrz zadzwonił kuzyn z 
Białegostoku: jest u nichl Umó
wili się, że odwiezie ją na dwo
rzec autobusowy. Odwiózł. Do 
Bielska nie dotarła. 

Dwa tygodnie pótniej za-

Dlaczego kłamią, uciekają z domu? 

dzwoniła krewna z Sokólki: Ka
sia jest u nich! 

- Natychmiast wsiadlam w 
samochód. Płak3łam całą drogę 
tam, płakałam z powrotem. Py
tam: dlaczego to robisz? "Nie z 
twojego powodu, mamo", odj)Q
wiedziała krótko. I już nic więcej 
z niej nie wydobyłam. Wróciłyś
my do domu późno. ,Jestem 
zmęczona. Opowiem wszystko 
jutro", obiecała. 

,Jutro" nie nadeszło. 
Rano niatka umówiła ją na 

rozmowę z policjantem, zajmu
jącym się nieletnimi "z proble
mami". Katarzyna stawiła się w 
komendzie, potem wróciła do 

domu. I ... Wyszła że swojego po
koju przez piwnicę. Ani ojciec, 
ani brat nie zauważyli zniknię
cia, "nie upilnowali". 

- Zaczęłam przeglądać jej 
ubrania, by ustalić, w czym wy
szła - wspomina matka. - To 
niełatwe, bo z każdej wyprawy 
wracała w nie swoich rzeczach. 
Tłumaczyła, że zamieniła się z 
koleżankami. Kiedy pytałam o I 

nazwiska, wymieniała tylko imio
na albo jakieś dziwaczne pseu
donimy. ' 

. Na pewno tego dnia Katarzy
na miała na sobie szarą dresową 
bluzę z kapturem, ciemnograna
tową ortalionową kurtkę i czar
ne zamswwe buty na grubej jas
nej podeszwie. Zabrała ze sobą 
czarny plecak i telefon, komór
kowy. 

,,Komórka" miała być ostat-
nią nadzieją. . 

- D~oniłam Właściwie bez 
przerwy, o różnych porach dnia 
i nocy - wspomina matka. ..:.. 

Za Wdym razem siyszałam: 
,,Abonent czasowo niedostęp

ny". Ponieważ to telefon na kar
tę, pomyślałam, że pewnie już 
wszystko . "wydzwoniła". Ale 
wciąż wierzyłam w cud. I nagle, 
14 lutego, późnym wieczorem 
odezwała się jakaś dziewczyna! 
,Jestem właścicielką tej komór
ki! Skąd ją masz?! Jak się nazy
wasz?! Gdzie mieszkasz?!", pyta
łam . bez . tchu. I nagle słyszę: 
"Nic nie mów!" Oniemiałam. 

Byłam pewna, że to głos Kasi! 
Jednak obca dziewczyna 

stwierdziła, że żadnej Kasi nie 
zna, a "komórkę" znalazła, wy
siadając z autobusu, co potwier-

dziła jej matka. Mieszkają we wsi 
koło Terespola. Za pośredni

ctwem policji aparat wrócił do 
Bielska. n w książce t~lefonicznej 
~ "komórki" znajdowały się 
jakieś num~ry telefonów. Wszy
stkie, oprócz jednego, należały 
do znajomych tamtej dziewczy
ny. Nadzieję wpadnięcia na trop 
Katarzyny dawał właśnie ten je
den. Policja ustaliła, że to nu
mer f'Irmy transportowej z Par
czewa, a następnie kierowcę, 

który na zdjęciu bez wahania 
rozpoznał Kasię: ją i jej koleżan
kę zabrał "na okazję", jadąc z 
Parczewa do Łomży. Wysiadły w 
Siemiatyczach. Tą samą trasą 

wracał po kilku dniach. I mowu 
spotkał Katarzynę. Tym razem 
wysiadła w Białej Podlaskiej. 

Niebawem matka Kasi otrzy
mała wiadomość od swojej kole
żanki: jej szwagier widział dziew
czynę w Sarnakach, na tra
sie Siemiatycze - Biała Podlas-

\ 

ka. Nie wiedział, że uciekła z do-\ 
mu. I 

Mapę bliższej i dalszej : 
okolicy mam przed oczami - : 
mówi matka Katarzyny. - Naz- I 
wa każdej miejscowości, która : 
się teraz pojawia, to dla mnie ! 
nadzieja na jakiś punkt zacze
pienia. Niestety, wciąż go nie I 
ma ... 
c-.Kasia od najmłodszych 
l!Z!lat różniła się od rodzeń
stwa. Zawsze skryta, małomó
wna. Ale uparta i pracowita za
razem. Bliscy pamiętają, jak mi- : 
nionej jesieill w dwa popołudnia 
wrzuciła do piwnicy 6 ton węgla! 
Pamiętają jej znakomite ciasta. 

- A ja pamiętam jej słowa z 
, początku stycznia: "Ten rok, 
mamuśku, będzie inny! Zoba- , 
czysz!" - wspomina matka i wy
bucha płaczem. - Gdybym była I 
sama, nie jadlabym, nie wycho
dziła z domu ... A ja muszę żyć, 
bo mam męża i dzieci. Ale już 
nie mam nadziei. 
~ Nadzieja pojawiła się w 
W miniony poniedziałek z te
lefonem anonimowej kobiety, 
mieszkanki podbiałostockiej 

wsi. Wymieniła imię i nazwisko , 
Katarzyny, . opisała jej wygląd 

(twarz owalna, długie blond wło
sy, sylwetka krępa, cera jasna, 
duży, gruby nos), a następnie 

podała numer domu, w którym 
właśnie przebywa. Dodała też, 

że "ta dziewczyna lubi psy i ko
ty". Matka natychmiast powiado
miła P?licję. Niestety, okazało, . 

że Kasi tam nie ma. 
- Trudno się z nią rozma

wia, niczego nie można z niej 
wydobyć - mówi jej siostra 
gimnazjalistka. - Żal mi tylko 
rodziców, bo bardzo się mar
twią, a ona ma to wszystko 
gdzieś! 

- Dlaczego ucieka? Z głu

poty! - stwierdza brat student. 
- W domu niczego jej nie bra
kuje. 

Łącznie z komputerem, któ
rym, jak się okazało, zupełnie, 
przeciwnie niż rodzeństwo, nie 
jest zainteresowana. 
~ - Nie wiem, kiedy i 
~ gdzie przez 17 lat jej życia 
popełniłam błąd - mówi matka 
Katarzyny. - Wiem, że ucieczki 
nauczyły ją pewnej odwagi wo
bec świata. Źle pojętej. A ja 
wciąż wpatruję się w telefon. A 
ja wciąż boję się każdego 

dzwonka. 

IWONA SOKOŁÓW 

Ktokolwiek widział, zna los i 
miejsce pobytu Katarzyny Ok
sztulski~j, proszony jest o kon
takt z Komendą Powiatową Poli
cji w Bielsku Podlaskim (tel. 085 
731-83-33) lub z najbliższą je
dnostką policji (tel. 997 w całym ' 

kraju). 
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Coraz częściej fotografuję młode kobiety, które zwabione ogłoszeniami 
o najróżniejszych castingach i obietnicą dużych pieniędzy pozują nago, ponieważ 

takie są wstępne warunki umowy 

~
" A oto Zosia i Hania. 

• Główki nachylone ku 
sobie według wizji fo

tografa. Uwaga! Trzask migawki. 
Zatrzymana chwila na wieczną 
przr.jaźń. Zwyczajnie, bez okazji. 

- 8to dwaj: Jurek i Zygmunt. 
Przr.jaciele w żołnierskich mun
durach. Może już nigdy więcej 
się nie spotkają? Trzask migaw-
ki ... 

Oto dziadek Roch z laską i 
babcia Franciszka z kwiatami w 
otoczeniu dzieci, wnuków oraz 
bliższych i dalszych krewnych. 
Kilkumiesięczny Jerzyk w ramio
nach matki, starszy Zdziś na ko
lanach ojca, zaś cioteczno-ciote

,czna kuzynka Julia wdzięcznie 
wspiera się o ramię cioteczno
-ciotecznego kuzyna Witolda. Za 
dzień, za rok, za chwilę razem , 
nie będzie nas... Trzask migaw~ 
ki ... 

Utrwalone twarze i sytuacje 
są wieczne. I dlatego nięzmien
pie pstryka cały świat. Lecz 
"tamten" kolor sepii różni się 
'od Współczesnych fJ.lmów nie 
tylko barwą. Dzisiaj coraz rza
dziej chodzi się do fotografa, by 
zrobić sobie pamiątkę i obdaro
wać nią bliskich. Bez okazji. 

- Bez zdjęcia można żyć, 

bez chleba nie - tłumaczy zja
wisko zahlkania fotografowania 
się z potrzeby chwili Jerzy 
Szwed, właściciel zakładu foto
graficznego w Wysokiem Mazo
wieckiem. - Pewnym wr.jątkiem 
są portrety dzieci, ale takich 
klientów w ciągu roku mam ... je
dnego, dwóch. Do wr.jątków na
leżą też zdjęcia wykonywane w 
dniu studniówki. Po drodze do 
szkoły zjawia się zwykle cała ma
turalna klasa. Ale to przecież też 
specjalna okazja, więc nie wiem, 
czy tak naprawdę można zaliczyć 
ją_ do fotografowania się "bez 
powodu". 

~
" . Tanie i łatwe w obs~

'dze aparaty fotografi
czne stały się poważ

ną konkurencją dla profesjonal-
nych zakładów. Wszystko wska
zuje na to, że nic nie jest w sta
nie tego zmienić. Nawet wobec 
wysokiej ceny fJ.lmu i wywołania 
zdjęć. , 

Ś~uby, chrzty, pierwsza ko
muIiia to szczególne wydarzenia 
vi życiu człowieka, a tym samym 
"konieczność" ' utrwialenia nie
powtarzalnej · chwili u fotografa, 
bez ryzyka, że "nic nie wr.jdzie". 
Poza tym wszystko Inne nie jest 
już tałde ważne, choćby nawet 
urodzinowe przY.ięcie trafno do 
albumu jako seria 'zdjęC, które z 
różnych powodów "na wieczną 
rzeczy parruątkę" pozostaną' nie
czytelne we !:.ragmentach lub cał
kowicie. 

- Ludzie doceniają wartoŚĆ 

- Nie jest tajemnicą, że dziewczyny wysyłają nagie fo
tografie także do agencji zachodnich, poszukujących kan
dydatek na "luksusowe" prostytutki - mówi Andrzej Ba
ranowski, właściciel zakładu fotograficznego w Suwałkach. 
- Fotografują się także rozebrani mężczyzni, którym za
leży na wyeksponowaniu konkretnej części ciała. W jakim 
celu, nie pytam. Być może rzeczywiście chodzi tylko o pa
miątkę dla siebie samego? Miło jest potem porównać swój 
tors z odległych lat... . 

Klatka 

w kolorze chwili 
fotogram, ale więkSzość nie 
pstryka wszystkiego i wszędzie 
- kontynuuje Jerzy Szwed. -
Nie należy do rzadkości, że je
den fUm wystarcza właścicielowi 
od jednego do -drugiego Bożego 
Narodzenia lub od wakacji do 
wakacji, więc o zrobieniu sobie 
czy bliskim profesjonalnej foto
gram nie ma mowy. 

- Portret dziecka to dla ro
dziców wielkie przeżycie -
stwierdŹa Joanna Socik z " zakła
du fotograficznego w Kolnie. -
Ale . z reguły chcą, 'by pozowało 
tylko dziecko, bez nich! Czasem 
mamocllotę podpowiedzieć, by 
zrobili sobie zdjęcie jako cał.a 

rodzina. Jedn,ak niczego nie su
geruję, bo powód jest oczywisty. 
Nie przypominam sobie Innych 
indywidualnych zamówień. 

Do wr.jątków, na całym świe
cie, nideżą zakoCham. Chcą 
mieć profesjonalne zdjęCie bez 
względu na cenę. I odbierając 

je, czasem komentują: "Kto wie, 

co z tej chwili zostanie ... " Ale na 
pewno zostanie fotografia. 

- Ludzie fotografują się 

dzisiaj ,wtedy, kiedy muszą -
-stwierdza Krystyn~ Gołaszewska 
z zakładu fotograficznego w 
Zambrowie. - Wtedy też za
strzegają: tylko jedno ujęcie, 

chociaż przyznają, że dziesięć 

innych, które proponujemy, też 
im się podoba. Decyzja jest 
trudna, więc tę jedną jedyną po
zę wybieramy wspólnie, by je
dnak jakaś ~najlepsza" pamiątka 
została. 

BM.: ' 'ie " .b~ak pieniędzy 
miusza" a~ reZygrW.]iz "koitie:. 
cziiy~" ~zajęć:' . arńa:torskie foto:. ' 
grafowanie '. ślubów; chrziów, 
pierwszych komunii nie należy 
już do rzadkości. 

- Kończy się to ' różnie: f~ 
tografre okazują się prześwietło
ne, niedoświetłone, poruszone, 
a najważniejsze w tym dniu oso- · 
by wcałe nie są na planie pier
wszym i do tego zasłonięte przez 

innych lub palec robiącego zdję
cie - mówi Romuald Augusty
nowicz, właściciel zakładu foto
graficznego w Augustowie. -
Przy odbiorze zdjęć widać roz
czarowanie, ale przepadło. Co 
wtedy radzę? "Zapraszamy do 
nas!", ale i tak czas pokazuje, że 
amatorzy mają decydujący głos. 

Swoisty sentyment do włas
nej fotografii bez wątpienia ma
ją starsi ludzie. Wzorem przod
ków chcieliby także utrwalić się 
z ulubionym pieskiem lub kot
kiem. 

- Przychodzą, pytają o uję
cie i cenę, umawiają się L. już 
się nie pokazują - mówi Zbi
gniew Dzwonkowshl, właściciel 
zakładu fotograficznego w Haj
nówce. - Myślę, że nie zmienia 
się też jedno: w peWnym sensie 
zdjęcie wciąż dla wielu pozosta
je luksuSem. 

- Kiedyś przyszedł do mnie 
starszy pan i zapytał, czy zrobię 
mu zdjęcie w "nietypowym stro
ju" - wspomina Jacek Sadow
ski, właściciel zakładu fotografi
cznego wGrajeWie. - Nie zada
walem żadnych pytań. I czekam. 
A tu pojawia się po prostu stary 
wiarus! W dawnym żołnierskim ' 

mundurze, z szablą. Przyznam, 
że zrobił na mnie wrażenie. 

- Od kilku lat utrzymuje się 
moda na reprodukcje zdjęć 

przodków - mówi . Irena Łą

czka, właścicielka zakładu foto
graficznego w Sejnach. - Pięk

ne, nastrojowe fotografie 
sprzed stu lat, często zniszczo
ne, dzięki współczesnej technice 
znowu wyglądają jak nowe. 
Efekty zaskakują samych właści
cieli. Wtedy z reguły decydują 
się na reprodukcje kolejnych 
zdjęć ze starego rodzinnego al
bumu. 

~
. ',' . - P.OWOli wraca sen

. tyment do klasycznej 
fotografii studr.jnej 

- uważa Krzysztof Sokolik z 
Gabs Foto Express w Łomży. -
Tak jak wiek temu wizyta u foto
grafa była ważnym wydarze
niem, tak jest i dzisiaj, choćby 
nawet ktoś chciał utrwalić siebie 
tylko w jędnym ujęciu. Zdarza 
się, że rodZina w czasie spaceru 
po mieście właśnie ma ochotę 
uwieńczyć w profesjonalnym 
studio tę wspólną chwilę; zdarza 

. się, że ktoś nagle, spontanicznie 
zapras~ d9' studia sympatię, by 
,w prez~ci.eu,mówić jej P,oI;tret; 
zdarza się, .że ktoś zamawia w~ 
ny, by po prostu mieć "siebie 
dla siebie". . 

Fotografia _ amatorska, jak i 
profesjonalna, zaws~ ma tę sa
mą wartość. Bo Wda fotografi
cźna klatka to niepowtarzalna 
chwila w niepowtarzalnym kolo
rze święta i codzienności. 

GABRIELA SZCZĘSNA 

!i 'KONTAJaY 



Był porządnym człowiekiem i nie chciał zostawić Łapy na stryczku przez święta. 
Spadła kropla deszczu. Ostygł jeszcze jeden komin ... 

D 
Do granicy nie dalej tutaj 

niż pięć kilometrów. Bieniasz 
mówi, że przed wojną do Gro
dna chodziło się na targ pie
chotą. Tych kilometrów raptem 
było ze dwadzieścia. 

Teraz szlak jest jałowy. 

Można wędrować ,tylko w jedną 
stronę. Do szosy na Dąbrowę. 
Ale nawet na targ prawie nikt 
już ze wsi nie jeździ. Nie ma 
czym handlować. Na sześć cha
łup, przycupniętych do Bieb
rzy, dymiły do niedawna tylko 
cztery. 

Bieniaszowi jesienią wichu
ra wywróciła wygódkę. Spró
chniałe deski nie chciały trzy
mać się razem. 

- Ja już nie mam siły bu
dować nowego sracza - mówi 
- mam siedemdziesiąt osiem 
lat i lewa ręka u mnie wcale nie 
dryga. Chwalić Boga, że ten 
stary obrośnięty był malinami i 
za moją chałupą nikt, mi w ga
cie nie będzie zaglądał. 

Ostatni z Holak W}jechał 
Michał Kołczyn, przed pięcio
ma laty. Syn zabrał go do domu 
opieki w Jałówce. Ale nikt nie 
wie, czy żyje. 

- Ten Lapa stary był -
mówi Bieniasz - jak sum. Na 
prostej drodze złamał nogę i ja

' dziło mu się. Złożyli kość, ale 

gdzie u takiego grzyba będzie 
się zrastać? 

Wisimy na sztachetach. Płot 
chwieje się niczym wahadło ze
gara. Wiatr przecieka przez 
palce jak czas. W oddali rzeka 
tylko płynie jak płynęła. 

- Ja też już grzyb. Moja 
baba jeszcze jakoś dycha - za
charczał w uśmiechu i ugryzł 
świat jednym zębem - ale to 
już próchno podpiera pró
chno. 

- A z czego stary żył? 

- Z renty. Oddał ziemię. 

Wiadomość o śmierci Łapy 
spadła na Holaki jak ognisty 
piorun. Jeszcze tu się jakoś ra
zem trzymali. Czasem któryś 

bimbru popędził, to się u Łapy 
zebrali i pod rybę puszczali wo
dze fantazji i wspomnień. 

- Nie zostawił żadnego ,li
stu - mówi Bieniasz - ani 
nic. Z p osterunku napisali do 
syna. PrzY.jechał i zabrał go 
do trupiarni. Tutaj nie pokazał 

się · 

- Kara boska go dosięgnie 

- twierdzi Bieniaszowa i każe 

za stół siadać, brać się za go
rące ziemniaki z kapuśnia

kiem. 

N o fakt, może stary 
był, ale po co śmierć przyzy
wał? 

:..- Samotność. 

- Co też pan - Bieniasz 
miętoli ziemniaka w bezzęb

nych ustach - zaraz o takich 
okropnościach mówi. 

~ Może bieda? 

Bieniaszowa poluzowrua 
chustkę pod sZY.ią i wrzuciła do 
pieca dwa smolniaki. Ogień 

przytulił się do drewna, a po
tem rozjarzył. 

- Straszno tak zabić się. 

- A co powiedział proku-
rator? 

- Co miał powiedzieć? Zły 
był, bo wigilia była już po do
mach. Obejrzał ten pasek, co 
go sobie Łapa na szY.ję założył, 
zapytał o rodzinę, a potem pod 
pachą wynieśli. 

- Malutki taki był. Jakiś 

skurczony. 

Bieniasz jakby się ocknął za 
stołem. 

- Rentę dostawał zawsze 
terminowo. 

- A dlaczego syn nie przy
jeżdżał? 

- Kto jego tam wie. On 
mało kiedy o nim mówił. 

- Sam gospodarzył? 

- Gotować, to mało goto-
wał. W Bieniowcach miał chyba 
kuzynkę żony. Czasem chodził. 
A i do nas na zupę zaglądał. 

Gospodarzy w Holakach je
szcze tylko młody Bohojło. 

Traktor złożył z części i obrabia 

kilka hektarów żyta. Po sąsie
dzku dzierżawi zagon gryki, ale 

mówią, że więcej z tego pożyt
ku mają dziki niż młody Boho} 

ło. 

- Dałby mu pan sześćdzie
siąt trzy lata? 

, 
Bieniasz nasunął czapkę na 

czoło i splunął pod nogi. 

- Ale tak prawdę powie
dziawszy, to jedna córka poszła 

mu na pielęgniarkę, a druga w 
Augustowie wyszła za mąż i je
mu też przY.jdzie sczeznąć. Żon
kę ma pięć lat młodszą, nie po

wiem, niczego sobie jeszcze, 

ale jak wróci od wnuków, to 
całkiem durnieje. Wszystko -
gada - Wacek sprzedaj i na 
stare lata u Bożenki doczeka

my sądu bożego. A ja się py
tam: komu to sprzedać? Toż tu 
ziemia licha, za wioską już tyl

ko rzeka i bezdróg. Dwa domy 
od lat puste. A teraz ten trze
ci ... 

Lapa nie był stary. Miał 

sześćdziesiąt osiem lat. Samot

nie żył, jak polny dąb. Zagrze

bywał się w chacie na zimę i ry
chtował żaki. A na wiosnę szedł 

pod prąd rzeki i siał postrach , 
wśród linów Lszczupaków. ' 

D 
Łapa powiesił się w stodole 

na dwa dni przed Bożym Naro
dzeniem. Bieniasz znalazł go, 

gdy przyszedł zaprosiĆ na świę
ta. BohojłlJ wsiadł na traktor i 

pojechał do Dąłirowy na poli

cję. Tam go na posterunku dy
żurny zbluzgał, że mu dupę 

. zawraca tuż przed opłatkiem, 

ale Bohojło był porządnym są- , 

siadem i nie chciał Łapy zosta

wić na stryczku przez święta. 
We wsi tak naprawdę nikt 

nie wie, dlaczego Łapa się po
wiesił. Stara Bieniaszowa mówi, 

że od lat pisał listy do syna do 
Gdańska. Ale tamten nigdy nie 
chciał przY.jechać. Pamięta mło

dego Lapę, jak z jej ogrodu ja
błka kradł, a potem skończył 

szkołę i W}jechał. Łapa został 
wdowcem, jak jego Gienek 
miał sześć lat~ 

Mówią w Holakach, że 

zdrowy był. Ale grzyb. Spadła ' 
kropla deszczu. ' Ostygł jeszcze 

jeden komin. Sąsiedzi nie byli 
nawet na pogrzebie, bo syn po
chował ojca po cichu, bez ro~_ 

głosu i anielskich trąb. 

Bohojło wyznaje spiskową 

teorię dziejów. Lapa ponoć 

przed śmi",rcią dostał jakiś list. 
Pewnie od syna, bo pieczątka 
była z Gdańska. 

Listu nie znaleziono ... 

EJ 
Na ścianie wschodniej sa-

motnieją wsie. Wiatr coraz rza

dziej przynosi zapach młócone
go żyta. Ale tym, którzy są z tej , 

ziemi, trudno się od ~ej ode
rwać. 

Czasem tylko komuś się to 
udaj e . Beznadzieja i żadnych 

persp ektyw. 
To tereny skazane na wy

marcie, mówią urzędnicy. Nikt 
się nimi ~ie interesuje. Nawet 

turyści. Ziemia praktycznie od 
lat nieuprawiana. Nie ma spad
kobierców. 

Z roku na rok coraz więcej 

gmin wpisywanych j est do reje
stru obszarów nędzy. Nazywa 

się j e ginącym światem. 

JANUSZ 
NICZYPOROWICZ 
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Czy państwo, skazujące na śmierć obyw~ 

1 

Nazywam się Teresa Dziczek. 

Mam 43 lata. Choruję na postę-

pujący zanik mięśni. Moje płuca, 

zgniecione żebrami, wydolne są 

tylko w jednej czwartej. Śmierć 

puka delikatnie. Śpiączką. Przed 

Bożym Narodzeniem, w Central

nym Szpitalu Klinicznym w War

szawie, mocniej zapukało życie. 

Dwa tygodnie temu w szpitalu w 

Ostrołęce ... 

Wiem, że moja choroba jest 

uleczalna! Latem 1999 roku, Bo

że, pamiętaj dobrych ludzi, by

łam w Ameryce, w klinice w Mem

phis. Jedynej na świecie, która le

czy zanik mięśni. Przeszczepem. 

Badania potwierdziły, że mogę 

wyzdrowieć. Operacja kosztuje 

150 tysięcy dolarów. 600 tysięcy 

złotych .. . Z pomocą dobrych lu

dzi przez dwa lata uzbierałam 100 

tysięcy złotych. Jeżeli nie zbiorę 

całej sumy, ~peracji nie będzie, 

moje płuca któregoś dnia ... 

2 
Tomek ma 12 lat. Gdy mam za

mknięte oczy, pochyla się i nasłu

chuje. Czasem go podglądam. 

Gdy usłyszy mój oddech, uśmie

cha się ... 

3 

Gdyby dobrzy ludzie byli ciągle 

- tak dobrzy, brakujące 500 tysięcy 

zebrałabym za 10 lat. Ale mój czas 

nie opada kartą w kalendarzu. 

Nie wyznacza go godzina, dzień, 

tydzień, rok. PrecyZ}jniej odmie

rza go centymetr krawiecki. Ob

wód klatki piersiowej zmniejszył 

się znowu o sześć milimetrów, o 

czterdzieści, o sto dwadzieścia ... 

Centymetr może być · coraz krót

szy. Jak mój oddech ... 

4 

Droga do Memphis ... Wczoraj 

zamknęłam oczy. Nie zobaczyłam 

jej końća. Mój oddech się skraca. 

Ona się wydłuża. Nie mam już 

tych 100 tysięcy. Profesor powie

dział: musi pani do końca być w 

szpitalu. Chyba że stać panią na 

respirator. Kosztuje ponad 70 ty

sięcy. Zeszłam z drogi do Mem

phis ... Na ścieżkę. Do domu, do 

Agatki, do Tomka, do męża. Wy

dałam na respirator jedną dzie

siątą życia. Ale mogę być z nimi. 

Gdy pr:l;ed świętami Bożego 

dopuszcza si 

Sk • 
• 

Wszyscy mogą być zdrowi iiy 
wa, chory na białaczkę. MaciekJ 
wotwór mózgu.' Grzegorz Poni I 

stępujący zanik mięśni. Wszys : 
medycyna potrafi ich wyleczy 

umrze, Maciek umrze, gdy ro 'l 
niędzy na leczenie. Patrzą na t: 

tówkę. Z nadzieją, że zdążą ... ; 
ni" z apeli o pomoc, zamiesz ,t; 
ostatnich numerach. 

Państwo, skazujące na śmie ć 
1, 

leczenie i leki, dopuszcza się z~ 

Z prośbą o osobiste stano~'~ 
zwróciły się do osobistości P 
powiedź. 

Ekonomia nad 
etyką 

l. Znam doskonale poruszony 
problem, ponieważ stosunkowo 
często zgłaszają się do mnie ro· ~ 
dzice zagrożonych śmiercią dzieci ' 
i proszą o zezwolenie na kwesto
wanie przy kościołach w czasie 
nabożeństw. Takich kwestarzy 
można spotkać przy naszych świą
tyniach. 

2. Problem ten wywołuje glęb

sze znaki zapytania: 
a) co stało się z systemem pub· 

licznej opieki zdrowotnej? 
b) dlaczego państwo wycofuje 

się z wielu terenów koniecznej 
pomocy zagrożonemu chorobą 

obywatelowi? ~ 

c) dlaczego nie funkcjonują 

firmy ubezpieczeniowe? 
Myślę, że odpowiedź na te py. 

tania może być prosta: ekonomia 
wzięła górę nad etyką. Ubezpie
czenie jest dochodowym przed· 
siębiorstwem, a nie sprawnym za· 
bezpieczeniem dla człowieka za· 
grożonego. 

3. Trzeba też postawić pytanie: ' 
co stało się z medycyną, która nie 
jest już służbą zdrowia tylko ryn· 

"Kontakty" są z Teresą Dziczek 
od marca 2000 roku. Dwa hita. 
Patrzymy, jak powoli umiera. Bez· 
radnie. Dlatego nie przebieram w 

słowach, oskarżając państwo, Ze 

dopuszcza się zbrodni. Tak 
ostrym oskarżeniem poruszyłem 

w ubiegłej kadencji posła ZChN 
Michała Kamińskiego. Złożył in· 
terpelację. Otrzymał odpowiedź .. 
Że ... są pieniądze. I warunki ich 
otrzymania: skierowanie na zagr~ 

niczną operację przez profesora 



{ateli, których nie stać :qa leczenie i leki, 
,ię zbrodni? 

• zanl 
żyć: Mateusz Kuczyński z Grąje
;~opielarz z Kolna, chory na no
l~chowski z Łomży, chory na po-
1r mogliby być zdrowi i żyli, gdyż 
:~ Ale Mateusz umrze, Grzegorz 
ikice nie zbiorą olbrzymich pie
ftalendarz i żebrzą o każdą zło-
atrzymy i żebrzemy; to "skaza

:mnych w "Kontaktach" tylko w 

~ obywateli, których nie stać na 
ibrodni! 

visko w tej sprawie, "Kontakty" 
,dlaskiego. Poniżej pierwsza wy-

kiem usług. Posługuje się metodą 
bardzo zimnych przetargów; bar
dziej kosztowne zabiegi, czy me
tody leczenia, kierując się pra
wem rynku, ocenia w astronomi
cznych sumach, które są nieosią
galne dla przeciętnej rodziny. 
Myślę, że na te pytania trzeba też 
odpowiedzieć: ekonomia wzięła 
górę nad etyką. 

Poruszanie tych problemów w 
sposób spokojny i umotywowany 
jest z pewnością jakimś fragmen
tem pedagogiki społecznej. 

ks. Stanisław Stefanek 

Biskup Łomżyński 

lub doktora habilitowanego. Te

resą Dziczek zajmowali się i pro

fesorowie i doktorzy. Żaden nie 

podpowiedział nawet, że jest na 

świecie metoda, lecząca jej choro

bę. Dowiedziała / się sama. Do 

USA na badania pojechała sama. 
Gdy wróciła, pokazała wyniki, do_O 

czekała się naukowej wątpliwości 

• w pełnego zrozumienia kierowa
niu utytułowanych głów: może się 

jednak nie udać. 

Nie od profesorów i doktorów 

Narodzenia pukanie życia okaza

ło się silniejsze, profesor powie

dział: musi pani do końca życia 

być w pobliżu respiratora. Chyba 

że stać panią na stymulator prze

ponr. Kosztuje, zdaje się, 4 tysią

ce dolarów ... 

5 
Trzeba było przeciąć krtań. 

Włożyć rurkę. Bo tak często re

spirator można podJączać tylko 

przez rurkę. Rurka kosztuje 30 

złotych. Należy zmieniać co dzie

sięć dni. Trzy, cztery rurki w mie

siącu. Kasa chorych przydziela je

dną... Rurka odebrała mi głos. 

Przykładam mikrofon. Wołam: 

Agata, Tomek. Słyszę głos robo

ta. Gdy dJugo nie wołam, Aga

ta przybiega jeszcze szybciej. 

Odkryła mnie: milczenie to wa

bienie śmierci. Wtedy staje 

przede mną. Mówi: ,Już ja wiem, 

o czym ty myślisz. To złe myśli, 

odrzuć je!" 

6 

Tak mówię, bo jestem osłabio

na. Po szpitalu. Ale wzmocnię się. 

Ruszę do ludzi. Poproszę. Jak 

dwa lata temu, po badaniach w 

Memphis. SkrzydJa ',miałam! Że 

s~ę uda. Że ludzie są dobrzy. Że 

zbiorę 600 tysięcy. Pojechałam do 

telewizji. Dotarłam do gazet. Ro

dzina. Ludzie okazali się dobrzy. 

' Muszę się otrząsnąć. Będzie trud

niej. Wtedy chodziłam, swobo

dnie jeździłam wózkiem. Teraz 

trzeba mnie podnieść z fotela. 

Podtrzymać w drodze do łazienki. 

Ale muszę być silna. Nie wolno 

mi opuścić rąk. Nie mogłabym 

spokojnie odejść, gdy wiem, że 

dzieci tak bardzo mnie potrzebu

ją, a ja miałam cień szansy i nie 

wykorzystałam jej ... 

WŁADYSŁAW TOCKI 

usłyszała o respiratorze. O stymu-
. latorze przepony. Gdy pytaJa, po

twierdzali przydatność. "Gdy ma 
pani tyle pieniędzy" . Nie infor
mują, nie doradzają, bo wiedzą, 
że państwo tak drogich urządzeń 
choremu nie kupi. Wiedzą, że 

większość chorych, z którymi się 
stykają, na nie nie stać. To po co 
rozbudzać nadzieje. 

System oszczędzania na zdro
wiu i życiu obywateli, rodzący 

bezradność sprawia, że najwraż'-
liwsi obojętnieją. \ 
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Stypendia społeczne "uszczelniąją niedoróbki w systemie oświaty" 

KAMIL BRZÓZKA (Publi
czne Gimnazjum w Miastko
wie): najlepszy uczeń w szkole, 
pasjonat chemii, uczestnik re
jonowego konkursu chemi
cznego, zwycięzca konkursu 
wiedzy o Unii Europejskiej ; sty
pendysta notariusz Zofii Pore
dy. 

DAMIAN LASKOWSKI 
(Publiczne Ginmazjum w Piąt-

, nicy): dwukrotny laureat kon
kursu matematycznego "Kan
gur"; mistrz powiatu w skoku w 
dal i w piłce nożnej; stypendy
sta Henryka Choromańskiego, 
dyrektora Kredyt Banku SA 
oddział w Łomży. 

ALICJA PEŁS:lYŃSKA 
(Ginmazjum w Goniądzu): zde
cydowana humanistka, pracuje 
w szkolnym teatrze, jej pasją 

jest także matematyka i przyro
da, uczestniczka wojewódzkie
go finału teleturnieju Euro
-Quiz; stypendystka Zbigniewa 
Łaguny. 

WALDE.MAR CHOJNOW
SKI (Publiczne Gimnazjum w 
Szczuczynie): uczestnik ogólno
polskiego konkursu history
cznego "Dzieje oręża polskie
go", w marcu będzie brał udział 
w rejonowej olimpiadzie z hi
storii, chemii i fizyki; stypendy
sta "Kontaktów". 

EMILIA PRZESTRZELSKA 
(Publiczne Ginmazjum w Sta
wiskach): laureatka konkursu 
MEN i reprezentantka woj. 
podlaskiego w VII sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży, uczestni
czka konkursu matematyczne
go "Kangur"; stypendystka j ana 
Kurpiewskkgo, właściciela fir
my PTHiU "Kurpiewski". 

HUBERT POMPECKI 
(Publiczne Gimnazjum nr 8 w 
Łomży): interesuje się informa
tyką, matematyką, językami ob
cymi; pasjonat szachów, ucze
stnik konkursów szachowych; 
stypendysta Macieja Kani, wła

ścicie la Klubu "Dziekan ka;' . 
ALEKSANDRA KLUCZEK ' 

(Publiczne Ginmazjum nr 3 w 
Łomży): uzdolniona artysty
cznie, uczestniczka konkursów 

"We dworze miał skrzypce lokaj i grywał czasem na nich szarą 
god~in~ ... Janko podc;włgiwał się między łopuchami, aż pod ot
warte drzwi ~edensu, żeby im się przypatrzeć ... " 

Słowa z sienkiewiczowskiej noweli od trzech lat są mottem fun
datorów i stypendystów stypendium Janka Muzykanta. Inicjatorem 
przyznania stypendium jest prof. Roman Engler, rektor Wyższej 
Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Pomysłem, by pomóc rozwijać twór
cze pasje zdolnej młodzieży, zaraził innych wrażliwych sponsorów. 

- Nasi stypendyści, uczniowie gimnazjów i szkół średnich, są 
jak diamenty. Ale diament błyszczy wtedy, gdy jest oszlifowany. 
My chcemy pomóc w oszlifowaniu tych diamentów, by błyszczały 
pełnym blaskiem - powiedział prof. Roman Engler, rektor WSA. 

Ksiądz biskup Stanisław Stefanek, gratulując organizatorom 
pomysłu, zwrócił uwagę, że stypendia społeczne "uszczelniają nie
doróbki w systemie oświaty". 
. Fundatorami tegorocznych stypendiów (16w kategorii gimnaz

jów, 18 w kategorii szkół średnich, 8 stypendiów specjalnych) jest 
piętnaście łomżyńskich firm, jedna finna z Ostrołęki i poseł Ziemi 
Ostrołęckiej. Także Łomżyńska Orkiestra Kameralna, która od 
pierwszej edycji wspaniałym koncertem uświetnia uroczystość wrę
czania stypendiów. 

- Korzystam ze stypendium drugi raz. W imieniu własnym, 
moich kolegów i koleżanek dziękuję wszystkim, którzy dostrzegli 
nasze osiągnięcia - mówiła Anna Gąsiewska, uczennica III klasy 
II LO im. M. Konopnickiej w Łomży. 

A oto stypendyści: 

Janko Muzykant 
recytatorskich, olimpiad z języ
ka polskiego i angielskiego, łą
czy' naukę z pracą społeczną; 
stypendystka Bernarda Szymań
skiego, właściciela hurtowni 
BTS w Łomży. 

DANIEL CHOIŃSKI (Pub
liczne Gimnazjum nr 2 w Łom
ży): obok nauki jego pasją jest 
taniec, należy do Klubu Tańca 
Towarzyskiego "Akat" , uczestni
czył w 52 turniejach, zajmując 
wysokie lokaty; stypendysta 
Waldemara Baranowskiego, 
właściciela Hotelu "Baranow
sł$.i". 

MICHAŁ BŁOŃSKI (Publi
czne Gimnazjum nr 2 w Łom
ży): uzdolniony muzycznie, gra 
na trąbce, zajął II miejsce w 
ogólnopolskim konkursie "IV 
Spotkania Muzyczne Instru
mentów Dętych" w Warszawie; 
stypendysta Lesława Pawlińskie
go, właściciela firmy "Moduł" . 

MAGDALENA PRUSZI\O 
(Publiczne Ginmazjum nr l w 
Łomży): laureatka międzynaro
dowego konkursu matematy
cznego "Kangur", uczestniczka 
rejonowych konkursów przed
miotowych z chemii i biologii; 
stypendystka Kazimierza Kry
szpina, dyrektora Filii TUm. 
Warta w Łomży. 

EWA WOLEŃSKA (Publi
czne Gimnazjum nr l w Łom
ży): potrafi łączyć naukę ze 
sportem, czołowa siatkarka wo
jewództwa podlaskiego, redak
torka szkolnej gazetki "Ze świa
ta małolata"; stypendystka fir-

. my "Terrazyt" z Łomży. 
JOANNA ZALEWSKA 

(Ginmazjum w Zambrowie): 

laureatka Powiatowego Kon
kursu Prozy i Poezji Patrioty
cznej, wyróżniona w okręgo

wym etapie konkursu wiedzy o 
Kardynale Wyszyńskim; stypen
dystka rektora Wyższej Szkoły 

Agrobiznesu~ 

GRZEGORZ KOSSAKOW
SKI (Gimnazjum w Zambro
wie): pasjonat informatyki, 
uczestnik eliminacji central
nych Olimpiady Informaty
cznej szkół ' ponadgimna~al

nych, choć jest gimnazjalistą; 

stypendysta mecenasa Marka 
Fabianskiego. 

ZBIGNIEW JANKOWSKI 
(Publiczne Ginmazjum nr 6 w 
Łomży): pasjonat nauki, pracy 
społecznej i szachów, uczestni
czy w· licznych konkursach sza
chowych i zdobywa wysokie lo
katy; stypendysta Jana Kurpiew
skiego, właŚciciela firmy 
PTHiU "Kurpiewski". 

NATALIA TARNACKA 
(Publiczne GiIfinazjum nr 5 w 
Łomży): laureatka VI Konfron
tacji Teatralnych Młodzi eży 

Szkół Średnich oraz konkursu 
poetyckiego "Czerwiec literac
ki", pracuje w Czarnym Teatrze 
"Sivina II"; stypendystka "Kon
taktów". 

KAMIL RUTKOWSKI 
(Publiczne Gimnazjum nr 5 w 
Łomży): uzdolniony muzy
cznie, zdobył I ' miejsce w XI 
Ogólnopolskim Przeglądzie Ze
społów Kameralnych w Toru
niu, II miejsce w XVI Ogólno
polskim Kon kursie Instrumen
tów Dętych w Olecku; stypen
dysta J erzego Muły, właściciela 

firmy "Sanmet" . 

MONIKA KILIAN (I LO 

im. Tadeusza Kościuszki w 

Łomży): interesuje się naukami 

humanistycznymi i przedmiota

mi ścisłymi. 

ARTUR PIEŃKOWSKI 

(LO w Goniądzu): pasjonat ję

zyka angielskiego, sam tłuma

czy różne teksty i koresponduje 

w tym języku, .tańczy w Zespole 

Pieśni i Tańca "Biebrza. 

ELŻBIETA BEDNARCZVK 

(LO w Szezuczynie): zapalona 

sportsmenka, laureatka Mię

dzynarodowego Ulicznego Bie

gu "Wilka", kilkukrotna mi

strzyni powiatu grajewskiego w 

biegach. 

PRZEMYSłAW TABORSKI 

(Zespół Szkół Mechanicznych i 

Ogólnokształcących w Łomży): 

interesuje się mechaniką samo

chodową i elektroniką. 

WOJCIE~H URBAŃSKI 
(Technikum Ekonomiczne w 

Zambrowie): pasjonat informa

tyki i matematyki, współtwórca 

strony internetowej szkoły, 

uczestnik olimpiady matematy

cznej "Kangur". 

IWONA GRONOSTAJSKA 

(II LO im. Marii Konopnickiej 

w Łomży): interesuje się histo

rią, a przede wszystkim s tarożyt

nością· 

\ ANNA DUDZIEC (I LO w' 

Ostrołęce): pasj onatka mate

matyki, nauk przyrodniczych i 

j ęzyka rosyjskiego, uczestni

czka międzynarodowego kon

kursu matematycznego: "Kan

gur". 

AGNIESZKA MAMIŃSKA 

(I LO w Ostrołęce): .interesuje 

się językiem niemieckim, ucze

stniczka Powszechnego Inter

netowego Konkursu Matematy

cznego. 

(Stypendystów szkół ponad

gimnazjalnych zaprezentujemy 

za tydzień) 



"Makbet" 
czyli naj krótsza tragedia 

"Makbet" Williama Shake
speare'a w reżyserii Jerzego Zel
nika, wystawiany w Teatrze Dra
matycznym im. Aleksandra Wę
gierki w Białymstoku, jest wiel
kim wydarzeniem artystycznym. 

To chyba naj krótszy 
"Makbet" w historii ludzkości. 
Nie jest to wygłaszanie literatury 
na scenie. Zadaję kilka odwie
cznych pytań, które towarzyszą 
ludzkości, i pozostawiam widza 
z jego przęmyśleniami ...:..... powie
dział Jerzy Zelnik. 

Jerzy Zelnik jest nie tylko re
żyserem, ale także odtwórcą głó

wnej roli. W roli Lady Makbet 
występuje Anna Korcz. 

Grzegorz 'Kos jest autorem 
muzycznego opracowania spek
taklu, a Agnieszka Kaczyńska 

scenografii. 

Prapremierowy spektakl 
sprezentował' swoim sympaty
kom Commercial Union Polska. 

:.....- Cieszę się, że Państwo 

przr.jęliście nasze zaproszenie. 

PRZYPADKI ŁOMŻYŃSKIE 

Niech ta sztuka będzie dla wszy
stkich wspaniałym powrotem do 
lat szkolnych - pąwiedział 

Krzysztof Wałkuski, dyrektor 
Oddziału CU w Białymstoku i fi
lii w Łomży. 

Teatr Dramatyczny im. Alek
sandra Węgierki wystawia 
"Makbeta" W. Shakespeare'a 
przez nąjbliższe dwa tygodnie. 

Więcej grzechów nie pamiętam 

Pora nil spowiedź przedwielkanocną i odbycie pokuty, bo wpraw
dzie większości grzechów nie pamiętam (skleroza czasami się przy
daje), ale niektóre zamierzam publicznie ujawnić. 

Nie starczyło mi wiary, by przr.jąć tezę o niewinności całej społe
cznościjedwabieńskiej w lipcu 1941 roku. Dodam jednak, z nadzieją 
na mniejszy wymiar kary, że znaczącą rolę Niemców i Sowietów w 
tym względzie dostrzegam. . 

Przyznaję, że okazałem się małego ducha i ileś tam razy (policzyć 
dokładnie nie potrafię) nieprzychylnie się wyraziłem o Łomży i łom

żanach, oczywiście z wyłączeniem tych, co ich bardzo lubię. W ra
mach pokuty gotów jestem dwakroć więcej dać złe świadectwo o 
mieście na literę "B". 

. Biję się w piersi (lekko) i za to, że w przypływie pychy kazałem w 
czas wyborów sejmowych wywiesić swoje plakaty na plotach łomżyń
skich. Mieszkańcy nie dali się jednak zwieść papierowym uśmiechom 
i oddali w większości głosy na innych, z którego to powodu aktualnie 
już sami pokutują. Jako grzesznik zatwardziały. nie potrafię z racji tej 
próby wzbudzić w sobie uczucia głębokiego żalu i kto wie, czy nie za
ryzykuję raz jeszcze takowej próby. 

Z całą powagą dodam grzech zaniedbania, bo rzeczywiście opu
szczam się ostatnio w przr.jazdach do Łomży. Obiecuję zatem, że dla 
zmazania tej winy będę regularnie oglądał w telewizjI Panoramę 
Łomżyńską, jeśli tylko się utrzyma. Obietnicę tę traktuję tym bar
dziej poważnie, że byłem przecież (jak spowiedź, to spowiedź) na 
bankiecie po otwarciu nowego studia. (W tej . cąwili słyszę,jak s~ątan 

szepCze mnie do ucha, czy będzie i bankiet na~ęcie. Precz zły 
ducbu!) 

. Na szczęście, kartka się kończy, więc ,koniec z grzechami.~ Z,cie
kawóstekhistorycznych 'Oonoszę o liśCie SkieroW,lU1ym w 1~99 roku 
przez' paraIuln ' łomżyńskich wyznania ' ewang~Iickiego z . ~kazji jubi
leuszu pastoraj. Pasienaci. Wśród podpisów były 'i n~a dobrze 
mane z dziejów miasta (A. Klindienst) oraz o czysto polskim brzmie
niu (W. Czarnecki, Z. Andri1sZkiewicz, L. Mackiewicz, A. Leśniewski, 
Z. BossOwsId, 'A. Kosiorek). W skład kolegium kościelnego wchodzi
li: G. Dieckmann, E. Krause, K. S~ejnmetz, H. Pulst. Fr. Szpitz, a 
kantorem · był Gundlach. Przede wszystkim jednak pamiętać ' powin
niśmy o zasługach pastora Kacpra Mikulsldego, rzecznika odrodze
nia narodowego na Mazurach. 

ADAM DOBRONSKI 

KONKURS 

"Palma Kurpiowska Łyse 2002" 
Kurpiowskie Towarzystwo Społec~no-Kulturalne ogłasza konkurs 

na palmę. Mogą w nim wziąć udział twórcy zrzeszeni i niezrzeszeni, 

indywidualni i zbiorowi (czyli klasy ze szkół podstawowych i ponad
podstawowych, organizacje społeczne, koła zainteresowań). Palmy 

mogą być wykonane z roślinności leśnej, która nie podlega ochronie, 
lub też całkowicie z bibuły. 

Jeden twórca może zgłosić tylko jedną palmę. Należy ją dostar

czyć bezpośrednio do kościoła (starego) parafialnego w Łysych 

przed Mszą Świętą do godz. 8.30. Palmy będą oceniane w godz. 

8.30-11.00 na placu przed kościołem. 

Nagrody w kategorii indywidualnej jak i zbiorowej: 

I miejsce - 600 zł 

n miejsce - 500 zł 

In miejsce - 400 zł 

Rok temu najwyższa palma mierzyła 15,5 metra. 

Tegoroczny konkurs jest XXXIII z kolei. Zainicjowali go w 1968 
roku pracownicy byłego Powiatowego Domu Kultury w Kolnie. Gmi

na Łyse, w której kultywowane są bogate tradycje kultury i sztuki lu

dowej, należała do ówczesnego powiatu kolneńskiego. Z byłym pre

zesem kurpiowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego , nieżY.ią

cym dyrektorem szkoły podstawowej Władysławem Karaszewskim, 

pomysłem zorganizowania konkursu palm wielkanocnych zaintereso
wali proboszcza ks. Adolfa Pogorzelskiego, który wsparł cenną ini

cjatywę, z powodzeniem kultywowaną do dzisiaj. Na pierwszy kon-. 
kurs zgłoszono 36 palm. Konkurs w Łysych szybko z lokalnego prze

rodził się w wydarzenie kulturalno-religijne o charakterze ogólnopol

skim. 

MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ TEATRU ' 

Oddział Okręgowy Towarzy

stwa Kultury Teatralnej, Teatr 
Dramatyczny im. Aleksandra 

Węgierki, Wydział Sztuki Lalkar

skiej Akademii Teatralnej im. 
Aleksandra Zelwerowicza w Bia

łymstoku, Białostocki Teatr La
lek oraz Teatr Lalki i Aktora w 

Łomży zapraszają do uczestni

ctwa w obchodach Międzynaro

dowego Dnia Teatru obchodzo

nego na świecie 27 marca. 

Program: • 22 marca (piątek) 
Akademia Teatralna w . Bia

łymstoku, godz. 17.00 i 19.00, 

"Nasze miłości postrzeganie" w 

wykonaniu studentów n; roku; • 
23 marca (sobota) - Białostoc

ki Teatr Lalek, godz. 19.00, 

"Płaszcz" Juliana Thwima i be
nefis Mieczysława Fiadorowa z 

okazji 30-lecia pracy aktorskiej; • 
24 marca (niedziela) - Teatr 

Dramatyczny w Bi~toku, 

godz. 19.00, "Mał<bet" Williama 

Sh~e~peare'a; • 25 ,marca (pO

niedziałek) - Hotel "Gołębiew~ 

ski" w Białymstoku" godz. 18.00, 

otwarta konferencja prasówa 
poświęcona życiu teatraInemu 'w 

Podlasklem; • 26 marca (wtorek) 
- Młodzieżowy Dom Kultury w 
Białymstoku, godz. 12.00 i 
17.00, podsumowanie M. Ogół

nopolskiego KonkursU "Bliżej 

Teatru. Teatr 2001"; • 27 marca 
(środa) - uroczystość otwarcia 

nowej siedziby Teatru Lalki i Ak

tora w Łomży, godz. 16.00, a o 

godz. 17.30 spektakl "Sklep z 
zabawkami" Aleksandru Popes

cu. 

DO KINA "MILLENIUM" 
Z "KONTAKTAMI" 

22-28 marca (piątek-czWar

tek) - • Władca pierścieni. 

Część pierwsza: Drużyna Pier
ścienia. Prod. USA, reż. Peter 

Jackson. W rolach głównych : 

Eliach Wood, Billy Boyd, Domi

nie Monaghan, Sean Astin . 

Film fantasy na podstawie po
wieści j.R.R. Tolkiena. Niewie1-

cy hobbiei wyruszają z ·Shire -do 

niegodziwego świata olbrzy

mów, by obronić . przed siłami 
, ciemności swoją małą ojczyznę. 

Seanse: od poniedziałku do 
piątku - godz. 8.15, 11.30, 
17.00, 20.15; w sobotę i niediie-

, < 

lę . oraz w <lIliach wolnych . 09 
zajęć szk<;>lnych -godz. 10.30, 
13.45,17.00,20.15. . .,,, 

Drodzy Czytelnicy! ' Trójka 

spośród Was, kt6ra w czwartek 

pierwsza zgłosi się do kina 
"Millenium" w Łomży z tym nu

merem "Kontakt6w", otrzyma 
bezpłatne bilety na film. 

Bliższe Informacje o reper
tuarze oraz o przedsprzedaży i 

rezerwacji bilet6w: tel. -216-75-
-19. 
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VIABALTICA 
PRZEZ ŁOMŻĘ! 

(Stanowisko Zarządu Powia
.tu Łomżyńskiego z 14 marca 
2002 roku w sprawie drogi 
szybkiego ruchu Via Baltica) 

Zarząd Powiatu . Łomżyń-
I .skiego wyraża swoje poparcie, 
dotyczące działań na rzecz bu
idowy drogi szybkiego ruchu 
!Via Baltica, przebiegającej 

przez Łomżę, Graj ewo, Augu
stów. 

Nie jest naszym zamiarem 
:wzniecanie konfliktów między 
, Ziemią Łomżyńską a stolicą na
I 
:szego województwa, ale rzetel-

I [he spojrzenie na rozwój ;gospo
darczy całego Podlaskiego i za-

o chowanie tego, co u nas naj
I piękniejsze, tj. niespotykanej 
o już w Europie unikalnej przy
: rody, znajdującej się w grani
cach Biebrzańskiego Parku Na
rodowego, Puszczy Knyszyń

iskiej i Augustowskiej oraz Doli
lny Narwi. 

Projekt przebiegu trasy 
i przez Łomżę jest swoistym 
kompromisem, dającym możli

I wość rozwoju bez dewast~cji 
naturalnego środowiska. Ta 

i koncepcja, mimo iż budzi kon
; trowersje wśród części mie
r 
szkańców Białegbstoku, jest 

. szansą również dla ' innych 
miast naszego wspólnego woje-

I wództwa, które w obecnej chwi
li, ze względu na znacznie 

: mniejszy potencjał gospodarczy 
. niż Białystok, pozostaną nie

: doinwestowane, co spowoduje 
I I brak możliwości zapewnienia 

!, normalnej egzystencji ich mIe
szkańcom. 

Zarząd Powiatu Łomżyń

skiego popiera ideę równo
! miernego rozwoju gospoaar
. czego województwa podlaskie

go. Przebieg trasy szybkiego ru-
, chu przez Ziemię Łomżyńską 

ma na celu pobudzenie akty
wności gospodarczej, w tym 
rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw na terenie po
wiatów, znajdujących się wzdłuż 

r~ : KONTAm 

projektowanego przebiegu tra
I sy, oraz ma zapobiec postępują
, cej recesji tych terenów i zaba
I mować bezrobocie, które w re
I gionie łomżyńskim należy do 
najwyższych w województwie. 

I Stoimy na stanowisku, iż 
, rozwój wszystkich regionów jest 
o jedyną szansą budowania silne
go potencjału gospodarczego 

I całego województwa podlaskie
go. Za przebiegiem trasy szyb
kiego ruchu przez Powiat Łom-

o żyński przemawiają nie tylko 
, względy merytoryczne, ' ale 
o przede wszystkim ekonomi
czne. Trasa przez Łomżę jest 
. krótsza o ok. 40 km, co w przy
padku kłopotów finansowych 

' budżetu Państwa jest elemen-
tem niezwykle o istotnym. Pod
kreślenia wymaga również fakt, 
iż przewoźnicy zawsze korzysta-

Oszczędności, mające się poja
wić z ograniczenia dostępu 

społeczeństwa do lekarstw, 
prawdopodobnie będą użyte 

dla kolejmj, nie bardzo wiado
mo czy potrzebnej, reformy 
Służby Zdrowia. 

Nie przecząc argumentom, 
iż firmy farmaceutyczne zbyt 
drogo sprzedają swe produkty, 
oświadczamy, iż metody prze
ciwdziałania temu, przxjęte 
przez Ministerstwo Zdrowia, 
nie mogą spotkać się z aproba
tą· 

Walka Ministerstwa Zdro
wia o obniżkę cen leków ek
sportowanych do Polski przez 
firmy farmaceutyczne nie może 
być prowadzona przez zmniej
szanie dostępu społeczeństwa 

do leków. Pieniądze na leki dla 
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ją z drogi krótszej. Zlokalizo
wanie trasy przez Białystok nie 
wpłynie na zmniejszenie ruchu 
pojazdów przez Region Łom
żyński, a pogłębi jedynie degra
dację istniejącej drogi krajowej 
nr 61 i podwyższy zasadność wy
datkowania finansów na trasę 

dłuższą i nie w pełni wykorzy
staną· 

Zarząd Powiatu Łomżyń

skiego apeluje do wszystkich za
in teresowanych przebiegiem 
trasy szybkiego ruchu Via Balti
ca przez województwo podlas
kie o zaniechanie podziałów i 
merytoryczną dyskusję nad jej 
przebiegiem. 

Zwracamy się z prośbą do 
wszystkich samorządów, instytu
cji i organizacji gospodarczych 
o poparcie stanowiska Zarządu 
Powiatu Łomżyńskiego w spra
wie priebiegu trasy szybkiego 
ruchu Via Baltica przez Łomżę. 

Wojciech Kubrak 

starosta łomżyński . 

ZAGROŻENIE DlA 
ZDROWIA! 

Znaczne podwyżki cen, wy
nikające ze zmiany zasad refun
dowania leków, stanowią zagro
żenie zdrowia dla wielu ludzi. 

Z PRAWA NA LEWO . 

OŚWIADCZENIE 
"RAZEM" 

Z inicjatywy 52 mieszkań

ców Zambrowa i Powiatu Zam
browskiego 11 marca 2002 ro
ku został utworzony Samorzą
dowy . Komitet Wyborczy "Ra
zem" z siedzibą w Zambrowie, 
ul. ,Wyszyńskiego 13, na czele 
którego stanął Kazimierz Dąb
rowski, a w skład prezydium 
weszli: Zbigniew J ach - wice
przewodniczący ds. wyborów w 
powiecie; Zbigniew Korzeniow
ski - wiceprzewodniczący ds. 
wyborów w mieście; Ryszard 
Świderski - wiceprzewodniczą
cy ds.. wyborów w wojewó
dztwie; Henryk Kosieradzki -
wiceprzewodniczący ds. ~u?że
tu komitetu; Paweł Stankowski 
- wiceprzewodniczący ds. pro
mocji i reklamy; Stanisław aż
lański - skarbnik; Sławomir 
Skrzypkowski - sekretarz; An
drzej Uszakiewicz - rzecznik 
prasowy; Teresa Kokoszka -
odpowiadająca za reklamę i 
promocję; Dariusz Grabowski 
- odpowiadający za reklamę i 
promocję; Andrzej Brzózka -

- ludzi chorych nie mogą stać się 
przedmiotem szan'tażu z~ stro
ny Ministerstwa Zdrowia w ne
gocjacjach z firmami farmaceu-
tycznymi. o 

Decyzje w takich sprawach, 
jak przeznaczenie publicznych 
pieniędzy na ochronę zdrowia, 
winny zapadać zgodnie z reko
mendacją Rady Ministrów i Ra
dy Europy przy współudziale i 
drogą konsultacji z organizacja
mi społecznymi. 

Stowarzyszenie Pacjentów 
Primum "Non Nocere nie było 
pytane o opinię ani też nie 
otrzymało żadnych dokumen
tów z MinisterstWa Zdrowia w 
tej sprawie. Z tego, co wiemy, 
inne organizacje podobnie. 
Jest to naruszenie zasad przyję
tych w cywilizowanym świecie . 

W takiej sytuacji, opierając 
się wyłącznie na doniesieniach 
prasowych, wyrażamy oburze
nie instrumentalnym i bezdu
sznym traktowaniem losu cho
rych w negocjacjach z firmami 
farmaceutycznymi. 

Ewentualne finansowanie 
kolejnej reformy systemu 
ochrohy zdrowia z pieniędzy, 
które poWinny być przeznacza
ne na zakupy leków, traktujemy 
jako nierozważne i niebezpie
czne działanie. 

Artur Sandauer 
prezes Stowarzyszenia 
Primum Non Nocere 

Warszawa 

odpowiadający za reklamę i 
promocję. 

Komitet pragnie stworzyć 

szanse działania wszystkim akty
wnym, którym obce są podziały 
ideologiczne, partyjne i spory 
występujące w środowisku zam
browskim. Stawia na ludzi po
trafiących porozumiewać się i 
pracować bez dzielenia na lep
szy~h i gorszych. 

Liczymy, że nasz program 
będzie do zaakceptowania 
przez wszystkich, którym spra
wy miasta, powiatu zambrow
skiego i województwa podlas
kiego są bliskie sercu. 

Naszymi hasłami jest działa
nie: ponad podziałami, poza 
ideologią, z rozsądki~m. 

Kazimierz Dąbrowski 
przewodniczący 

Zambrów 

(W rubryce "Z prawa na le
wo" bezpłatnie zamieszczamy. 
materiały partii politycznych, 
organizacji społecznych i związ
kowych. Jedyny warunek: tekst 
nie powinien przekraczać pół-

o torej strony znormalizowanego 
maszynopisu) , 



AUGUSTÓW 
• Ok. 500 lokatorów Spół· 

dzielni MieszkaJiiowej korzysta z 
dodatków mieszkaniowych. Ich 
przyznawaniem zajmuje się Miej
ski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

• Raz w miesiącu (z reguły w 
drugi czwartek miesiąca) Miejski 
Dom Kultury organizuje czwar
tki literackie. W tym roku odbyły 
się trzy spotkania, a augustoWia
nie mieli oka7Je poznać poezję 
Marii Leończuk i Czesława Ko
walewskiego z Augustowa i Krzy
sztofa Karaska z Warszawy. 

• W niedzielę, 24 marca, w 
Miejskim Domu Kultury (Rynek 
Zygmunta Augusta 9) o godz. 
13.00 rozpocznie się uroczystość 
podsumowania konkursu na 
wielkanocną plastykę obrzędo

wą· 

• W Miejskim Domu Kultury 
czynna jest wystawa prac plasty
cznych Liliimy Perlińskiej z War
szawy. 

CIECHANOWIEC 
• Cykl uroczystości i imprez 

planuje w tym rokq Towarzystwo 
Miłośników Ciechanowca z okaz
ji jubileuszu czterdziestolecia i 
takiej samej rocznicy powołania 
w mieście Muzeum Rolnictwa 
im. księdza Krzysztofa Kluka. W 
Niedzielę Palmową w siedzibie 
Muzeum działacze spotkają się 

na uroczystej sesji oraz otwarciu 
wystawy, dokumentującej histo
rię Towarzystwa i Muzeum. W 
maju głównym "bohaterem" 
świętowania będzie Muzeum We
terynarii. Do września odbywać 
się będą w Ciechanowcu sesje 
naukowe, wystawy, spotkania su
mujące różne dziedziny aktywno
ści Muzeum, kierowanego od lat 
przez Kazimierza Uszyńskiego. 

CZEREMCHA 
• Aż 86 kandydatów zgłosiło 

się na rachmistrzów narodowego 
spisu powszechnego. Potrzeba 
tylko 26. 

• Tegoroczny budżet gminy 
zatwierdzony. Plan dochodów: 4 
miliony 502 tysiące 172 złote; 
plan wydatków: 4 miliony 628 ty
sięcy 872 złote. Najwięcej, 42 
proc., pochłonie oświata. 

GRAJEWO 
~ W poniedziałek, 25 marca, 

o godz. 15.00 w sali konferencyj
nej Urzędu Miejskiego (ul. Stra
żacka 6) rozpocznie sie spotka
nie poświęcone ratowaniu szpita
la. Organizatorem jest Społe

czny Komitet Obrony Szpitala, 
któremu przewodzi burmistrz 
Mirosław Zakrzewski. 

• Powoli zawiązują się koali
cje na wybory samorządowe . Po-

\ wołano Komitet Wyborczy, w 
sklad którego weszły powiatowe 
struktury Platformy Obywatel
skiej, Unii Wolności i Ruchu 
Społecznego. Również Sojusz 
Lewicy Demokratycznej szykuje 
kandydatów na listy wyborcze. 

• Przy ul. Ełckiej 9 czynne 
jest Biuro Poselskie posłów i se
natorów SLD z województwa 
podlaskiego. Obok mieści się 

Biuro posła z Grajewa Edmunda 
Borawskiego z PSL. Wkrótce 
Biuro otworży poseł LPR An
drzej Federowicz. 

• Grajewski Szpital Ogólny, 

nie płacąc za usługi , Przedsię

biorstwa Energetyki Cieplnej, 
spowodował · poważne kłopoty 

komunalnego przedsiębiorstwa. 

Pierwszy dług w wysokości 950 
tysięcy złotych PEC sprzedało w 
ubiegłym roku, obecnie należno
ści Szpitala zbliżają się do 600 ty
sięcy złotych. Wła~e miasta, 
którym podlega fIrma. ciepłowni

cza, zaczynąją tracić cierpliwość, 
zwłaszcza że musiała zaciągnąć 

kredyt, aby normalnie wykony
wać swoje obowiązki wobec mie
szkańców, a także... Szpitala. 
Szpital, podlegający Starostwu 
Powiatowemu, ma zaległości po
datkowe wobec miasta, sięgające 
miliona zł. Władze Grajewa i po
wiatu rozpoczęły rozmowy na te
mat ewentualnego uregulowania 
części długów przekazaniem 
przez Szpital niedokończonego 
pawilonu zakaźnego, w którym 
mogłyby powstać mieszkania ko
munalne. W przypadku długów 
wobec ciepłowni, kierownictwo 
Szpitala zgodziło się na ich 
sprzedaż wyspecjalizowanej. fIr-
mie. 

JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 
• Od sierpnia 200 l roku gmi

na czeka na odpowiedź dotyczą-. 

cą wniosku o unijne dofmauso
wanie infrastruktury; chodzi 
przede wszystkim o moderniza
cję dróg gminnych i powiato
wych. 

• W tym roku zaplanowano 
budowę kanalizacji w Horodnia
nach. 

• Na tzw. glinianki w starej 
cegielni w Juchnowcu powróciły 
łabędzie. Mieszkańcy twierdzą, 

że to już na pewno wiosna. 

KOLNO 
• 14 uzależnionych od alko

holu zostalo skierowanych na ba
dania uzależnień od alkoholu, 99 
udzielono informacji w punkcie 
konsultacyjno-informacyjnym, 
prowadzonym przez Miejską Ko
misję Rozwiązywania Proble
mów Alkoholowych. 

• Najemcy mieszkań komu
nalnych winni są Zakładowi Go
spodarki Komunalnej i Mieszka-

niowej 124 tys. złotych. Z ponad 
580 najemców aż 153 zalega z 
opłatami; 17 · nie płaci. ponad 
rok. 

, • N owa spółka miasta, Przed
siębiorstwo Energetyki Cieplnej 
i Gospodarki WodnO-Ściekowej 
dysponuje mąjątkiem trwałym o 
wartości 6 477 tys. złotych. Ro
czny przychód ze sprzedaży 

usług wyniósł w ubiegłym roku 
4 621 tys. zł. 

• W 18 punktach w liczącym 
12 tys. mieszkańcó:w Kolnie moż
na kupić alkohol. "Procenty" do 
spożycia poza miejscem sprzeda
ży proponuje 36 punktów han
dlu detalicznego, w tym w 7 o za
wartości powyżej 18 proc. Plagą 
jest picie, głównie piwa, w skle
pach i przed nimi, szczególnie 
sklepach przy ul. 11 Liśtopada, 
Sobieskiego, Lobno Małe, Mic
kiewicza. 

PERLEJEWO 
• Trwa budowa szkoły pod

stawowej. Jej uczniowie zdoby
wają wiedzę w trudnych warun
kach. Parterowy budynek pocho
dzi z lat czterdziestych; powstal 
na potrzeby żandarmerii nie
mieckiej. Ciasnota zmusiła wła
dze do wynajęcia na sale lekcyj
ne budynku dawnej plebanii. 

• Wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Siemiatyczach w 
tym roku moder nizowana będzie 
droga Osnówka - Granne. 

PŁASKA 

• "Wyszkoliliśmy się na zna
komitych gospodarzy kwater 
agroturystycznych. Będziemy 

mieli gośCi, ktąrzy przr.jadą po
nownie i namówią znajomych", 
donosi z optymizmem "Gazeta 
Płaska". Uczestnictwo w kursie 
zgłosiło 75 osób, a szkolilo się 
90! Podczas dziewięciu sesji fa
chowcy z tej dziedziny mówili o 
organizacji gospodarstw agrotu
rystycznych i warunkach pozyski
wania kredytów. Były też prezen
tacje potraw kuchni regionalnej 
oraz opowieść o zabytkach i in
nychmiejscach, które warto re
komendować turystom. Gmina 
Płaska, przecięta Kanałem Augu-

stowskim, nie od dzisiaj stara się 
zarobić na walorach 

turystycznych i gościnności mie
szkańców. 

RAJGRÓD 
' . 53 złote rocznie za wywóz 

śmieci za zbyt wygórowaną cenę 
uznało aż dwie trzecie właścicieli 
domków i działek letniskowych 
nad jeziorami Rajgrodzkim i 
Dreństwo, którzy odmówili pod
pisania umowy z administracją 

gminy. Zgodnie z decyzją samo
rządu, w tej sytuacji będą musieli 
na żądanie przedstawić kwity 
potwierdzające wywóz odpadów 
na wysypisko gminne lub w innej 
miejscowości. 

SZUMOWO 
• Z inicjatywy uczniów i peqa

gogów szkoły w Srebrnej odbyła 
się I Samorządowa Sesja Ucz
niów Szkół Podstawowych Gmi
ny Szumowo. Przedstawiciele 
szkolnych samorządów dyskuto
wali o idei samorządności, wy
mieniali się pomysłami i inicjaty
wami mającymi uczynić -zdoby
~ie wiedzy przyjemniejszym i 
skuteczniejszym. Gośćmi mło

dych "samorządowców" byli 
przedstawiciele władz gminy, 
którzy opowiedzieli uczniom o 
zasadach pracy dorosłego samo
rządu. 

WĄSOSZ 
• Dużym sukcesem samorzą

du było przygotowanie siedziby 
gimnazjum. Budynek z · sześcio- . 

ma salami lekcyjnymi, pracownią 
komputerową i zapleczem socjal
nym, którego budowa rozpoczę
ła się dwa lata temu, już służy 
uczniom, choć stale jeszcze uzu
pełniane jest jego wyposażenie. 

Mimo że inwestycję udało się 

ukończyć za 1,1 miliona złotych 
zamiast przewidywanych 1,6 mln" 
gmina zmuszona była zawiesić 

plany budowy hali sportowej . na 
czas nieokreślony. Ginmazjaliści 
będą musieli na zajęcia wycho
wania fIzycznego przechodzić do 
pobliskiego budynku szkoły pod
stawowej. 

WINCENTA 
• Z rozżaleniem przyjęli mie

szkańcy Wincenty i jeszcze kilku 
miejscowości wiadomość, że w 
tegorocznym budżecie gminy 
~olno nie ma pieniędzy na budo
wę ani nawet remont mostu na 
Pisie. Przeprawa, służąca właści
wie wyłącznie rolnikom do prze
dostawania się na pola po dru
giej stronie rzeki, zostala ze 
względów bezpieczeństwa za
mknięta w ubiegłym roku. Samo
rząd tłumaczy, że nie ma pienię
dzy. Mieszkańcy Wincenty mają 
jedynie nadzieję, że więcej uwagi 
na ich problem zwrócą nowi ra-
dni. ,. 

ZAMBRÓW 
• Trzymilionowy kredyt bę

dzie musiał wziąć samorząd miej
ski, by "spiąć" tegoroczny bu
dżet. Dodatkowe pieniądze prze
znaczone będą przede wszystkim 
na rozpoczęte inwestycje: budo
wę basenu i kilku ulic. Około 1,3 
miliona zł miasto prawdopodob
nie będzie musiało dołożyć ze 
swoich dochodów do utrzymania 
oświaty i zapewnienia dodatków 
mieszkaniowych. 
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Chciałbym się dowiedzieć, ile 
minut powinien trwać stosunek. 
Mój kolega chwalił się, że potrafi 
kochać się · ze swoją dziewczyną 
pół godziny. Ja nigdy dotąd nie 
sprawdzałem na zegarku, ile mi 
to czasu zajmuje, ale na pewno 
krócej. Od czego zależy długość 
stosunku? Czy od doświadcze

nia? Jolka jest moją pierwszą 
dziewczyną. Ona też nigdy n~e 
miała nikogo przede mną. Ale 
wiem, że rozmawia ze swoimi ko
leżankami i chyba opowiadają 

sobie o "tych sprawach". Ostat
nio powiedziała mi, że powinniś--
my spróbować dłużej się kochać. 
Skąd ona może wiedzieć, co jest 
za szybko, a co za wolno? Tet az 
jest 'mi trochę głupio, że nie 
sprawdzam się jako mężczyzna. 

. Do tej pory Jolka nic nie mówiła, 
że jest jej źle. Czy naprawdę 
wszystko trzeba mierzyć? Od 
czego zależy długość stosunku? 

Andrzej 
Najważniejsze. jeśli oboje ko

chacie się, chcecie ze sobą być i 
czujecie się bezpieczni. Sprawy 
"techniczne", jak długość stosun
ku, nie powinny stać się najważ-

. niejszym problemem. jeśli da
, rzysz jolę prawdziwym uczuciem, 
a ona odwzajemnia, to kwestia 
trzech, pięciu czy dziesięciu mi
nut jest drugoplanowa. Seksuo
lodzy uznają, że normalny stosu
nek trwa co najmniej 2 minuty, 
podczas których mężczyzna wy
konuje co najmniej 25 ruchów 
frykcyjnych. jeżeli kobieta pr~e
żywa orgazm lech taczkowy, czas 
ten w zupełności wystarczy do 
osiągnięcia rozkoszy. Nie jest 
więc pr;:twdą, że prawdziwy stosu
nek musi trwać przynajmniej kil
kanaście minut, a najlepiej pół 

godziny. Doświadczeni kochan
kowie szczycą się, że po ćwicze
niach hinduskiej sztuki miłosnej 
Kamasutry mogą być złączeni ze 
sobą kilka godzin. To jednak 
osiągają najbardziej wytrwali i 
'doświadczeni. 

Jeżeli Twoja dziewczyna twier
dzi, że nie odczuwa w pełni roz
koszy, bo stosunek trwa zbyt 
krótko, możesz go przedłużyć, 

stosując grę wstępną, różnego 

rodzaju pieszczoty, pocałunki. W 
ten sposób rozbudzisz namięt

ność, a nawet doprowadzisz do 
orgazmu. 

Pamiętaj, że nie ma sensu 
: traktować seksu jak konkurencji 
sportowej, w której porównuje 
się osiągnięte wyniki. Nąjważnic:} 
sze jest uczucie i bliskość dwojga 
ludzi, a nie czas erekcji czy 
długość stosunku. 

LEKARZ DOMOWY 

Mam osiemnaście lat, jeszcze 
nigdy nie byłam z chłopakiem w 
łóżku. Rzadko choruję, upra
wiam sporty. Mam tylko jeden 
kłopot: bardzo bolesne miesią
czki. Jeśli tylko mogę, zwalniam 
się · ze szkoły i leżę w łóżku. W 
tym roku mam maturę. Już teraz 
boję się myśleć, co stanie się, je
śli miesiączka wypadnie mi właś
nie w dzień egzaminu. Pewne 
jest, że go nie zdam. Nawet nie 
mogę sobie wyliczyć, czy będę 
miała okres, bo najczęściej jest 
nieregularny. Biorę różne leki 
przeciwbólowe, ale to niewiele 
pomaga. Jaka jest przyczyna tak 
bolesnych miesiączek? 

Magda 

Na bolesne miesiączki cierpi 
wiele kobiet. Lekarze rozróżnia
ją dwie postacie bolesnego mie-

siączkowania: pierwotną i wtór
ną. Postać pierwotna występuje u 
kobiet pomiędzy 16. a 26. ro
kiem życia (dotyczy więc także 
Ciebie), które nigdy nie były w 
ciąży, ale miesiączkują i mają tzw. 
cykle owulaC}jne. Niestety, przy
czyny tych dolegliwości nie są 
dokładnie rozpoznane. U cier
piących młodych kobiet zaobser
wowano znaczne nasilenie czyn
ności skurczowych macicy. Jeśli 

bóle mają charakter pierwotny, 
lekarze zalecają zwykłe leki prze
ciwbólowe i ' rozkurczowe. W 
przypadku, gdy takie leczenie za
wodzi, można zastosować małe 
dawki hormonów. Należy także 

pamiętać o preparatach wielowi
taminowych. Jeśli miesiączka jest 
bardzo bolesna, najlepiej zostać 
w domu. W przypadku uzasa
dnionej obawy, że miesiączka 

POD PARAGRAFEM 
W mom zakładzie każdego 

roku mamy kłopoty z wykorzy
staniem urlopu wypoczynkowe
go. Zawsze jest dzielony, rozkła
dany i przekładany i nigdy nikt 
nie wykorzystuje go w całości. 

Każdy boi się sprzeciwić szefo
wej, bo o pracę ·trudno. Ale jak 
to właściwie jest, czy ten urlop 
zupełnie przepada, czy może w 
tym roku można go jeszcze wy
korzystać. Mnie zostało tylko 
pięć dni, ale moim koleżankom 
prawie dwa tygodnie, a to nie 
jest tak mało. Co na ten temat ' 
mówią paragrafy? 

Danuta 

POZNAJMY SIĘ 

Mam 20 lat, jestem wysokim 
brunetem (l80cmy bez nało

gów, finansowo nieza1eżnym. 

Nie brakuje mi też poczucia hu
moru. Lubię się śmiać i bawić! 
Wciąż szukam tej Jedynej . Za
dzwoń , proszę: 0503 998 700. 

Lew 

• 
Przed nami wiosna 
Precz szare smuteczki 
Ma dusza radosna 
Przyjdź do mej chateczki. 
Może powitamy razem pier-

wsze kwiaty? Jestem wdową, nie-

Sprawę urlopów reguluje ko
deks pracy. Idealnie byłoby, gdy
by pracownik wykorzystał cały 

urlop wypoczynkowy w roku, w 
którym nabył do niego prawo. 
Jednak są różne okoliczności, 
nie zawsze uda się wszystkim 
skorzystać z tych uprawnień . Je
dnak, na szczęście, niewykorzy
stanie urlopu w roku, gdy naby
ło się do niego prawo, nie powo
duje utraty prawa do niego. To 
prawo traci się po upływie 

trzech lat. A okres ten liczy się 
od ostatniego dnia w.danym ro
ku. Dla przykładu: jeśli ktoś je
szcze nie wykorzystał całego ur-

zależną materialnie (66/ 170), 
optymistką, katoliczką. Oczy nie
bieskie, włosy blond. Cenię dob
roć, szczerość i uczciwość. Szu
kam przyjaciela na wiosny i zimy, 
na .dobre i złe lata. Pogodnego, 
kulturalnego, wyższego ode 
mnie Pana. Mile widziany maj
sterkowicz, "złbta rączka" z włas
nym samochodem. 

Jadzia 

• 
Kawaler (37/177), bez zobo

wiązań . Prowadzę średni e, dob
re, zmechanizowane gospodar
stwo. Poznam milą Panią, po
ważnie myślącą o życiu, o założe
niu rodziny. We dwoje łatwiej iść 
przez życie. Może właśnie z To
bą? Jeżeli masz dziecko, to ża

dna przeszkoda. Odpisz, proszę. 
Andrzej 

• 
Ciemnowłosa (23/172), wy

kształcenie średnie. Kocham 
zwierzęta i przyrodę. Poznam 
spokojnego, wysokiego kawalera 
(do lat 33), z poczuciem humo
ru. Może uda nam się stworzyć 
trwały, szczęśliwy związek? 

\ Agnes 

może wypaść w dniu matury, 
można porozmawiać z lekarzem 
ginekologiem, który ewentualnie 
poleci lek wstrzymujący na kilka 
dni miesiączkowanie. 

Postać- wtórna bolesnego mie
siączkowania jest sygnałem cho
roby w obrębie miednicy. Może 
wystąpić w każdym wieku. Naj
częstsze przyczyny to zwężenie 

kanału szyjki macicy, choroby 
układu 'rodnego, infekcje, pro
wadzące do powstawania ropni, a . 
następnie zrostów w miednicy. Są 
to stany wymagające leczenia, 
więc należy zgłosić się do specja
listy, który zdiagnozuje schorze
nie i zaproponuje odpowiednie 
leczenie. 

Warto także pamiętać o syste
matycznym kontrolowaniu mor
fologii krwi i poziomu żelaza, aby 
nie dopuścić do anemii. 

Bóle miesiączkowe mogą 
ustać po urodzeniu pierwszego 
dziecka, nie jest to jednak reguła 
dotycząca wszystkich kobiet. 

lopu z 1999 roku, to może go 
wykorzystać do końca bieżącego 
roku. Jeśli tego nie zrobi, urlop 
przepadnie. 

Zaległy urlop, zgodnie z 
przepisami, powinien być udzie
fony i wykorzystany w pierwszym 
kwartale następnego roku. Jeśli . 
pracodawca' nie pilnuje, aby pra
cownik terminowo wykorzystał 
przysługujący mu urlop wypo
czynkowy, dopuszcza się wykro
czenia. Inspektor pracy za takie 
wykroczenie może pracodawcę 
ukarać mandatem w wysokości 
pięciuset złotych, a w razie skie
rowania sprawy do sądu pracy, 
sąd może .orzec grzywnę do pię
ciu tysięcy złotych . 

• 
Mieszkam na wsi w pobliżu 

miasta, jest sklep i szkoła ijest tu 
bardzo ładnie . Z rodzicami pro
wadzę zmechanizowane gospo
darstwo rolne. Mam 29 lat (170 
cm), oczy niebieskie, włosy 

blon~ . Lubię pracę na wsi i lu
bię się zabawić. Nie . palę , nie pi
ję . Wciąż szukam dziewczyny 
moich marzeń . Napisz, czekam. 

Stach 

• 
Oferty podpisane imieniem, 

nazwis~em lub pseudonimem 
(ale wówczas również imieniem i 
nazwiskiem zastrzeżonym do 
wiadomości redakcji) oraz peł
nym adresem zamieszczamy I 
beźpłatnie. 

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 Jana, 
czy Beaty) i podać numer "Kon
taktów", w którym ukazał się' 

anons. Nazwisk i adresó'W' niko
mu nie przekazujemy. Pierwsza 
wymiana korespondencji nastę
puje za pośrednictwem redak
cji. 

tJEi' .1ł 



• W Wysokiem Mazowiec
kiem policjanci oraz inspektorzy 
celni z Białegostoku na targowi
cy miejskiej przeprowadzili ko
lejną akcję przeciw nielegalne
mu handlowi alkoholem i papie
rosami. Zatrzymano dwóch Bia
łorusinów, oferujących do 
sprzedaży ów towar bez polskich 
znaków skarbowych akcyzy, co 
naraziło Skarb Państwa na stratę 
w kwocie 25 tysięcy złotych. Za
bezpieczono 86 litrów alkoholu 
oraz 1400 paczek papierosów. 

• W Ło~ży do wychodzącego 
z banku młodego mieszkańca 
gminy Przytuły (pow. łomżyński) 
podszedl nieznajomy-i po roS}j
sku zapytał o drogę do kantoru / 
wymiany walut. Jak się okazało, 

. był to pretekst do właściwego te
matu rozmowy: zaoferowania do 
sprzedaży złotych monet. W tym 
czasie do pertraktujących męż
czyzn podszedl inny i oznajmił 
(po polsku)" że także jest zainte
resowany propozycją, bo właśnie 
słyszał ich rozmowę. Niestety, 
nie ma przy sobie pieIiiędzy. Po
prosił więc rodaka o przysługę: 
ten za . 4 monety zapłaci cudzo
ziemcowi 1800 złotych, a on w 
umówionym miejscu zaraz przy
niesie mu pożyczone pieniądze. 
Mijał czas, a nowy znajomy nie 
zjawiał się ani sam, ani z pienię
dzmi. Mężczyzna poszedl do 
kantoru. Tu okazało się, że 4 
monety me mają ze złotem nic 
wspólnego. Poszkodowany po
wiadomił policję. 

• W Łomży na ul. Giełczyń
skiej kierujący autobusem potrą
cił II-letniego chłopca, który 
nagle wtargnął na jezdnię, 

wprost pod pojazd. Dziecko do
znało ciężkich obrażeń ciała. 

• W Łomży pracownica je
dnego z urzędów pocztowych za
kwestionowała czek, mając wąt
pliwości co do wiarygodności 

podpisu, powiadomiła policję. 

Jak się okazało, podobnie było 
jeszcze na innych pocztach w 
mieście, gdzie ~cześniej praco
wnicy mieli zastrzeżenia co do 
autentyczności 3 czeków. Poli
cjanci za~zymali mieszkańca Pi-

. sza, który na przestępczym pro
cederze "przejechał się" właśnie 
w Łomży, na czeku czwartym, w 
myśl zasady: do trzech razy sztu
ka. Wkrótce nastąpił ciąg dalszy 
tej samej historii: patrol policji 
zatrzymał do kontroli drogowej 
samochód z czterema mieszkań-

KOMUNIKAT 
21 listopada 2001 roku około 

14.30 na ul. Mickiewicza w Biel
sku Podlaskim, na przejściu dla 
pieszych 61-letnia kobieta zosta
ła potrącona przez nieustalonej 
marki czerwony samochód, któ
rym kierował mężczyzna w wie
ku około 30 lat. Podróżowała z 
nim żona oraz ich 5-letnie dziec
ko. Komenda Powiatowa Policji 
w Bielsku Podlaskim prosi o 
kontakt świadków wypadku: tel. 
085731-83-33. 

FlCJI'łII<~ 
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cami Pisza. Jak się okazało, 

przyłapany klient pocztowy oraz 
podróżni zamieszani są w kra
dzież z włamaniem do jednego z 
biur w Piszu, skąd pochodzą 

wszystkie czeki. WszysCy zostali 
zatrzymani. Sąd Rejonowy w 
Łomży aresztował 30-letniego 
Mariusza j., 24-1etniego Dariu
sza Ś. i 24-letniego Jana G., na
tomiast dwaj pozostali mężczyź
ni zamieszani w czekowe fałszer
stwo, po czynnościach procedu
ralnych, zostali zwolnieni. 

• Sąd Rejonowy w Łomży 
aresztował 18-letniego Krzyszto
fa: K., podejrzanego o włamania 
do piwnic (skąd ukradł 3 rowery 

, 

górskie) oraz rozbój (pozbawił 

właściciela telefonu komórko
wego). Policjanci odzyskali 2 ro
wery i "komórkę" oraz ustalili 
tożsamość współpracujących z 
włamywaczem: 

• W Ryżówce (gm. Krasno- · 
pol, pow. sejneńs~D kierujący 

volkswagenem prawdopodobnie 
zbyt późno zauważył grupę idą~ 
cych prawą stroną jezdni i potrą
cił 16-letniego pieszego. Chło

piec poniósł śmierć na miejscu. 
• W Geniuszach (gm. S'okół

ka) kierowca poloneza caro po
trącił mężczyznę w wieku około 
50 lat o nieustalonej tożsamości. 
Pieszy poniósł śmierć na miej-

Strzał w leśnej bimbrowni 
Do Komisariatu Policji w 

Gródku (pow. białostocki) w sa
mo południe zgłosiło się dwóch 
bardzo zdenerwowanych mie
szkańców pobliskiej wsi: właśnie 
cudem uniknęli śmierci. Od ku~ 
li! Rano wybrali się do lasu, oko
ło 5 km od swojej miejscowości. 
I nagle pojawił się przed nimi 
starszy człowiek. Na ich widok 
błyskawicznie wyciągnął broń i 
strzelił! Potem rzucił się do 
ucieczki. Obu mężczyznom na 
szczęście nic się nie stalo. 

Opis niedoszłego zabójcy po
zwolił policjantom bezbłędnie 

go "wytypować". W jego zagro
dzie zjawili się jeszcze przed 
nim. Właśnie wracał do domu 
zziębnięty i przemoczony. 

Na miejscu leśnego zdarze
nia właściciel broni (typowego 
samopału) wskazał, gdzie ją 

ukrył. Ale na tym, jak to w polj
cr.jnej pracy bywa, się nie skoń

czyło: w pobliżu funkcjonariusze 
odkryli przygotowaną do "roz
ruchu" kompletnie urządzoną 

bimbrownię. Dociekając, czy to 
tylko "to", 350 metrów dalej po
licjancitraf'lli na drugą leśną 
fabryczkę, znacznie lepiej wypo
sażoną, a w niej około 6 tysięcy 
litrów zacieru! Jak się okazało, 
funkcjonowała w oparciu o 3 od-

dzielne "linie technologiczne"! 
Kto jest właścicielem obu leś

nych bimbrowni, jaka była wiel
kość produkcji, dlaczego starszy 
mężczyzna (74 lata) strzelał do 
nieznajomych (twierdzi, że 

"chcieli go napaść") oraz w ja
kim celu oni sami przebywali w ' 
lesie, wyjaśni policr.jne postępo

wanie. 
Leśne bimbrownie to swoisty 

znak szczególny nielegalnej pro
dukcji alkoholu w północno

-wschodniej Polsce. Największe 
"zagłębia bimbrownicze:' Pod
laskiego znajdują się w Puszczy 
Knyszyńskiej , w okolicach Czar
nej Białostockiej i Gródka. Tra
dycja "gonienia prymuchy" , jak 
się tu mawia, sięga czasów car
skich. -W przestępczym procede
rze nierzadko uczestniczą nie 
tylko całe rodziny, ale nawet całe 
leśne osady! Chęć zysku i właś
nie tradycja wydają się być sil
niejsze od konsekwencji pra
wnych. 

W 2001 roku w wojewó
dztwie podlaskim policjanci zlik
widowali 15 ukrytych w leśnych 
ostępach nielegalnych wytwórni 
alkoholu; w tym roku to 2 pier-
wsze. 

Na zdjęciu: samopał znale
ziony u "strażnika" bimbrowni 

scu. Świadkowie wypadku pro
szeni są o kontakt z Komendą 
Powiatową 'Policji w Sokółce: 

tel. 711-03-33. 
• W pobliżu Konowal (gm. 

Choroszcz, pow. białostocki) 16-
-letni motocyklista stracił pano
wanie nad pojazdem, zjechał na 
pobocze i uderzył w drzewo. Je
go pasażer rówieśnik, tuż przed 
tragicznym końce," jazdy, zdołał 
zeskoczyć z motocykla. Sprawca 
wypadku zmarł po przewiezie
niu do szpitala. 

• W Łyskach (gm. Choroszcz, 
pow. białostocki) kierujący ładą 
potrącił mężczyznę, który wtar

.gnął wprost pod samochód. Pie
szy poniósł śmierć na miejscu. 

• W lesie w gminie Gródek 
(pow. białostocki) policjanci uja
wnili bimbrownię z dwiema 
kompletnymi liniami produkcr.j
nymi. Na miejscu zatrzymali . 
trzech mężczyzn w wieku od 37 
do 43 lat, którzy właśnie wypro
dukowali około 30 litrów samo
gonu. 

• W Białymstoku w sklepie 
spożywczym przy ul. lipowej 
dwaj młodzi bandyci zaczepili 
klienta i szarpiąc wyprowadzili 
na zewnątrz, gdzie pobili i ogra
bili z plecaka ?- telefonem ko
mórkowym, kartami kredytowy
mi i 350 złotymi. Interweniujący 
policjanci po krótkim pościgu 
zatrzymali 23-letnich przestęp

ców i odzyskali utracone mienie. 

SZYBA ZŁA 

Łomża, ul. Piłsudskiego, wie
czór. Autobus komunikacji miej
skiej zbliża się do przystanku. 
Wysiadam ja, wysiadają inni. I 
nagle straszliwy huk. Szkło sypie 
mi się na głowę. Ktoś krzyczy: 
"Strzelają!" Resztki bocznej szy
by, z pokaźnym otworem, rozsy
pują się w promieniu kilku me
trów. Cudem nikt nie traci oka. 

Nie ma wątpliwości: ktoś rzu
cił czymś. Dlaczego? 

- Rzucanie ciężkim przed
miotem w szybę jadącego auto
busu to dzisiaj, niestety, nic zas
kakującego - mówi Bogusław . 

Szczech, dyrektor Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
w Łomży. - Za katdym razem 
powiadamiamy policję, ale usta
lenie sprawcy jest właściwie nie
możliwe. Trudno· mi podać mo
tyw postępowania kogoś, kto 
idiotycznym pomysłem naraża 

zdrowie i życie ludzi. Być może 
to zemsta za ukaranie go za jaz
dę na gapę? Tymczasem za ko
szty wandalizmu (jedna wybita 
autobusowa szyba to strata 
200-300 złotych) płacą pasaże
rowie, bowiem z czasem wszy
stko wliczane jest w cenę biletu. 

Od pewnego czasu kontrole
rzy biletów mają za zadanie 
zwracanie uwagi także na zacho
wanie pasażerów, szczegó4tie 
tych, których świerzbi ręka, by 
coś pociąć, pomazać, wykręcić, 

złamać itp. To także straty wli
czane w cenę biletu. 
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Kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, witały go tłumy. Ponad głowami ludzi wznosiły się . 
gałązki palmowe, a oni wołali: "Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w lmię 

P /ki 'Kr /1 . I ki'" Wkr / thun 1_"': ał· Ukr .. ,'" ans e. o lzrae s. otce ten sam.lU-ZYcz ." . zyzU] go .... 

Sprawiedliwy .Tradycja, zabawa i pomoc 
zakwitnie jak 

palma 
Palma jako symbol biblijny, 

oznacza sprawiedliwego Boga, 

doskonałość, mądrość, szla

chetność, pię,kno, życie . Psal

mista napisał (92,13): "Spra

wiedliwy zakwitnie jak pal

ma/rozrośnie się jak cedr na 

Libanie". 

Na pamiątkę '\\jazdu Chry

stusa do Jerozolimy, w VII-VIII 

wieku narodził się zwyczaj świę

cenia palm i publicznego wy

znania wiary w procesji w tak 

zwaną Niedzielę Palmową. W 

tym roku przypada 24 marca. 

W Polsce nazywana także 

Niedzielą Kwietną, Niedzielą 

Wierzbową, to niezmiennie 

przeżycie religijne i jedna z nąj

piękniejszych tradycji ludo

wych. Zygmunt Gloger w. swym 

"Roku polskim w życiu, trady

cjii pieśni" z 1900 roku pisał: 

,Już we Wstępną Środę wycina

no zwykle rózgi wierzbowe albo 

z malin i porzeczek i wstawiano 

do dzbanuszka z wodą w mie

szkaniu, aby rozwinęły się, roz

kwitły, czyli jak po staropolsku 

mówiono «rozksciały» na Pal

mową Niedzielę. Gdy dzień ten 

uroczysty nastąpił, kto wstał ra

niej, ten z «palmą» w ręku 

biegł budzić innych, a budząc i 

chłostając ich żartobliwie wołał: 

Wierzba (lub Palma) bije, nie 

ja biję/Za tydzień - Wielki 

Dzień/Za sześć noc - Wielka 

-Noc." 

Poświęconej przez kapłana 

palmie przypisywano "zbawien

ne własności". Dla zdrowia wy

padało połknąć wierzbowy "ko

tek" z gałązki wplecionej w pal

mę, a nią samą, dla ustrzeżenia 

' przed chorobą, pierwszy raz tej 

wiosny wypędzić bydlo Il;a p~

stwisko. 

Niezwyklą oprawę religijną 

"od zawsze" ma Niedziela Pal

mowa w Łysych na Kurpiach. 

Na uroczyste nabożeństwo 

wierni tradycji starsi mieszkań-

, cy podążają w ludowych stro

•. jach, a niezwykłej wy~okości 
palmy wciąż pozostają najpięk

niejsze i nąjsławniejsze nie tyl

kowkraju. 

"My ·Polacy z Wileńszczyzny, nas . 
niemało tutaj jest. 

Nie ż}jemy na obczyźnie, tu 
ojczyzna nasza jest." 

Tak na Starym Rynku w 
. Łomży śpiewała młodzież ze 
szkoły średniej w Mickunach 
spod Wilna. Po nich wystąpił . 

zespół folklorystyczny Cicha 
Nowinka z Ciechanowiszek. 

Na zaproszenie łomżyńskie
go oddziału Stowarzyszenia 
"Wspólnota Polska" już po raz 
trzeci do Łomży z palmami; pi
sankami, koszyczkami, a także z 
wileńskim chlebem i oryginal-

-nymi potrawam!.- (kibinarni, ~e
pelinami, kołdunami) prz}je
chali Polacy z Wileńszczyzny. 

Piękne palmy były sprzedawane 
także przed . wszystkimi kościo
łami w Łomży oraz w Zambro
wie, Wysokiem Mazowieckiem, 
Grabowie, Stawiskach i Śniado
wie. Dochód ze sprzedaży palm 
i potraw zostanie przeznaczony 
na działalność polskich szkół 

na Litwie. 

- Jest tragicznie. Do Łom
ży prz}jechaliśmy p~osto z wie
cu w obronie oświaty, który w 
piątek odbywał się przed gma-

Palmowa niedziela 
W wiej~ kościólku organ gra radośnie dzwony biją. 

Srebrzystych dymów lekkie mgły w blaskach słońca się wiją. 
A przed ołtarzem czy to las, las. świeży i zielony. 
Przyszedl i stanął pOśród nas i zniżył swe korony? 
Nie, nie zielony to jest las, co swe gałązki ściele. 
-Ale z palmami przyszedł lud w palmową niedzielę. 
I rzuca słońce złoty blask na jasne drzewo krzyża. 
A Chrystus z niego swoją twarz ku zi~mi słodko zniża. 
I patrzy, patrzy na nas tak radośnie i łaskawie. 
Jak gdyby mówił: ludu mój ja ciebie błogosławię. 
I odszedł naród z szumem pochodu poważny, lecz radosny. 
I zaniósł do swych niskich chat tę pierwszą zieleń wiosny. 

To jest wiersz z mojego dzieciństwa. 
Irena Śliwka 

Łomża 

chem Sejmu w Wilnie. Doma
gamy się odwołania przez mini
stra oświaty i nauki Litwy pro
jektów, dotyczących oświaty 

mniejszości narodowych. Zało
żenia rządu dyskryminują nas i 
podważają wiekowe tradycje 
oświaty polskiej - powiedziała 

Leokadi~ Malewska, nauczy
cielka fizyki w polskiej szkole w 
Mickunach. 

Ministerstwo oświaty Litwy 
od kilku lat nie pozwala wyda
wać podręczników w jęzYku 
polskim i zabrania używać pod
ręczników przywiezionych ' z ' 
Polski. A obowiązująca ustawa 
gwarantuj e zdobywanie przez. 
Polaków średniego wykształce
nia w ich ojczystym języku. 

Ponadto szkoły są niedofi
nansowane. Ministerstwo od l 
stycznia 2002 roku wprowadzi
ło nowy system finansowania 
szkół mriiejszości narodowych. 
Obowiązek współfinansowania 

spadł na lokalne' samorządy. I 
już dziś wiadomo, że pieniędzy 
(po kilkadziesiąt tysięcy litów) 
zabraknie dla wszystkich pol
skich szkół. W rejonie wileń

skim zabraknie pieniędzy w 
trzynastu szkołach średnich, je
denastu podstawowych i pięciu 
początkowych. W podobnej sy
tuacji są szkoły ros}jskie. 

Nabór do litewskich szkół 

władza czyni prawie na siłę (tak 
dosłownie było we wrześniu w 
Starym Siole, gdzie zrobiono 
łapankę uczniów i prowadzono 
ich do litewski ej szkoły) albo 
przekupując w różny sposób 
rodziców. 

- Jest coraz trudniej , a my 
cieszymy się, że mamy tak boga
tą kulturę i tradycje, które tym 
mocniej pielęgnujemy - po
wiedziała Janina Norkuniene, 
kierowniczka Izby Palm i Użyt
ku w Ciechanowiszkach, wybit
ny znawca folkloru Wileń

szczyzny. 
Na zorganizowany przez 

łomżyński oddział Stowarzysze
nia "Wspólnota Polska" wielka
nocny jarmark z młodzieżą i 
palmiarkami przyjechali także 

Zofia Ryżowa, zastępca kiero- · 
wnika Wydziału Oświaty rejonu 
wileńskiego, i Jan Dżilbo , były 

minister oświaty, obecnie do
radca mera. 

Za rok znów będą palmy i 
będziemy pomagać polskim 
szkołom. (m) 
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Siedzą stary Kurp z żoną s~ 
ruszką. W milczeniu jedzą 

ziemniaki z miski drewnianymi 

chochelkami. W pewnym mo
mencie Kurp przerywa jedze

nie i wali żonę warząchwią po 
głowie. 

- Coś ty, stary, zgłupiał? -
krzyczy zaskoczona. 

-jak sobie przypomnę, że 
cię niecnotę wziąłem, to szlag 
trafia! ' 

• 
Na skraju lasu rozmawiają 

dwaj Kurpie: 

- Wiesz, chciałbym mieć ty
le pieniędzy, ile jest kolek na 
tej chujce •.. 

BANK 
KAWAŁÓW 

- Nie zdążyła, mąż zabił ją 

łopatą .. · 

• 

com wydatków na podręczniki 

szkolne? 

- Zostają na drugi rok! 

• 
Przyszedł Kurp do fryzjera. 
- Proszę ściąć mi włosy. , 
Fryzjer ściął, podał lusterko 

i pyta: 
-Może być? 

- !rochę dłuższe, proszę! 

• 
Młody Kurp po szkołach 

wraca do Kozi, ogląda sad i po

ucza starego Kurpia: 
- Ciągle stare metody! Bę

dę zdziwiony, jeżeli z tego drze
wa uda się uzbierać choćby 10 
kg jabłek; 

.,...... A podzieliłbyś się wtedy _ Co robią dzieci na Kur- - ja też będę zdziwiony, 

gdyż zawsze zbierałem z niego 
gruszki. 

ze mną? piach, aby zaoszczędzić rodzi-
- A po co? Wei sobie drugą , 

chujkę! 

• 
Zenek umawia się z blondyn-

ką. 

- Spotkamy się jutro? 
-Tak. 

-Gdzie? 

- Gdzie chcesz. 
-O której? 

-Obojętnie 

- Bardzo cię proszę, bądź 
punktualnie! 

• 
Dzieci bawią się na podwór

ku.jedno pyta: 
- Czy ktoś wie, jak się robi 

dzieci? 

T ja wiem - wymądrza się 

Madzia. - To czysto fizyczne 
zjawisko. Do tego potrzebna 
jest para i elektryczność. Parę 
zamyka się w pokoju i gasi 
elektryczność! 

• 
Zdenerwowany milioner py

ta syna: 
- jak to się stało, że nie 

-zdałeś egzaminu, przecież ku-

piłem ci pytania? 

- Ale nie komisję egzami
naqjną! 

• 
Do Łomży dzwoni daleka 

kuzynka. Telefon odbiera mała 
Asia. 

- Co tam u was słychać, 

Asiu? 

- Mamusia uro~lziła braci
szka. 

- Przecież twój tatuś jest' 

od trzech lat za granicą? 

- Tak, ale często pisze! 

• 
Do lekarza przychodzi Kur-

pianka ze spuchniętym nosem. 

-Pszczoła? 

-Tak. 
- Użądliła? 

/' 

Ctl
-Al. -..cIocIo n 

, ME! 
PRODUCENT OIOEN I DRZWI 

• 
- Panie doktorze, mam 

kłopoty z chodzeniem. 

- Czym to się objawia? 
- już 10 lat minęło, jak 

skończyłem studia i do niczego 
nie doszedłem. 

• 
Dowcipy nadesfali: Andrzej 

Gedrowicz z Toronto, Łukasz 
Chrzanowski z Łomży i Mariola 
Lendo (nagroda) z Karwowa 
(gm. Stawiski) . DziękujemY. I 
przypominamy: nasz konkurs 

na najlepszy kawał tygodnia 
trwa nieustannie! 

• NIEMIECKI BEZOŁOWIOWY PROFIL PLU8TEC 
• NIEMIECKIE OKUCIA WINKHAU8-AUTOPILOT 

NQWOŚĆ 
NEUTRALNESZYBYNISKOEMISYJNE 
k=1,1 z argonem 

B EZOŁOWIO 

OKN 
G D A IT I S CERTYFlKATZGODN08CI nJW\ __ CO_B_R_IIETALPLA8T NR 0004102 

-MIkrowentylacja 
-Zaczep antywyważeniowy 
-Zatrzask przeciwwietrzny 
-Komplet kotew montażowych 
-Pomiary i transport 

VINDOV Łomu ul. Al. Legionów 42 te1.086/218 93 63 
VINDOV Zambrów ul. Mazowiecka 2 tel.086/271 34 51 
VINDOV Wysokie Maz. ul. Mystkowska 1 tel.086/275 00 89 
Białystok ul. legionowa 30 lok.8 <=> tel.0851742 27 59 
Białystok ul. Wyszyńskiego 2/1 lok.15 tel.08517451530 
Białystok ul. Sienkiewicza 81/3 lok.9 tel.0851676 11 12 

z~ie ... 
f. 1668 

Idzie wiosna 
nieświadoma 

Wśród obłoków mknie 
radosny 

Pan skowronek - zwiastun 
wiosny. 

Za skowronkiem bocian 
leci, 

Z kontenerem pełnym 
dzieci-

Wyglądali go rodzice 
Kiedy jeszcze był w Afryce! 

Wiosna idzie a :'0 jedzie? 
Zbudzić susły i 

niedźwiedzie, 

Z gaWr, legowisk przegnać 
drani, 

Choćby byli niewyspani. 
Koniec drzemki, koniec 

gnicia, 
Pora ruszyć się, do życia! 

Idzie wiosna nieświadoma. 
Bo już Polska ocieplona! 
Nie dotarły do niej wici -
Zimy u nas ani tyci, 
Śniegu, lodu ani grama! . 

Zobacz wiosno, proszę, 
sama. 

Już od stycznia w całym 
kraju 

Ciepło, miło jakby w maju. 
Zamiast śnieżyc drobne 

deszcze, 
Tylko nie zielono jeszcze! 

Lecz już za rok - żadne 

dziwa, 
O tej porze będą żniwa! 

Latem za to, proszę was, 
Śiiiegu może być po pas, 
Bo, choć tego nikt nie 

życzył, 

Klimat nam się 
popierniczył. 
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W Hali Sportowej Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Grajewie 'odbyły się III Mistrzo
stwa Wojew6dztwa POdlaskic:go 
w karate kyokushin. 

Udział wzięło blisko 150 za
wodnik6w z pięciu ośrodk6w 

szkolenia tego stylu. Zdaniem 
sędziego gł6wnego Marka Krej
pcio, zawody stały na bardzo wy
sokim poziomie sportowym i or

ganizac)jnym (gł6wnym organi
zatorem był Grajewski Klub Ka
rate Kyokushin) . Zdecydowanie 
najlepsi okazali się reprezentan
ci Suwałk, kt6rzy zajęli większość 
miejsc na podium. Dobrze wy
padli gospodarze, zdobywając 

dwa brązowe medale, a debiuto
wali mi imprezie tej rangi. Tytuł 

najlepszego technika zawod6w 
otrzymał Konrad Kisielewski z 

Suwałk. Specjalne nagrody wrę
czono najmłodszym zawodni

kom Justynie Mazurek z Graje
wa i Zorkanowi Katsijewowi z 
Łomży, kt6rzy liczą sobie po 
pięć lat. 

Turniej oglądał nadkomplet 
publiczności w Hali MOSiR, 
kt6rej też szczeg61nie do gustu 
przypadł pokaz karate w wYko
naniu instn~!;:tora Grajewskiego 
Klubu -Karate Kyokushin Rados

ława Mazurka. 

WYNIKI: 

Dziewczynki: 1. Ewelina 

Karpińska (Augustów), 2. Alek
sandra Zajkowska (Łomża), 

3. Dominika Lisiewicz (Suwałki). 
Chłopcy: LMateusz Krejpcio, 
2. Michał Bułtykin, 3. Dawid 

~ KONTAIOY 

Łukawski (wszyscy Suwałki). 

Kadetki młodsze: 1. Anna 

Krzesicka, 'f.!. Natalia Krejpcio 
(obie Suwałki), 3. Sylwia Choj
nowska (Łomża). Kadeci młodsi: 
I.Karol Stelmach (Suwałki), 2. 
Patryk Olbert (Augustów), 3. 
Marek Szczepańczyk (Suwałki). 

Kadetki starsze: 1. Olga Po-

~ ra~ińska (Suwałki), 2. Iwona 
Sturgulewska (Augustów), 3. Ka
rolina Kwiatkowska (Suwałki). 

Kadeci starsi: 1. Paweł Gawryś 
(Suwałki), 2. Marek Czech 
(Łomża), 3. Adam Jimkowski 
(Suwałki). 

Kobiety: 1. Iwona Ołów (Su

wałki), 2. Anna Kuczyńska (Bia
łystok), 3. Beata Chilińska (Gra
jewo) . . 

Mężczyźni. Waga do 70 kg: 

1. Konrad Kisielewski, 2. Juliusz 
Kojak, 3. . Henryk Łempicki 

(wszyscy Suwałki). Waga do 80 
kg: 1. Adńan Baran, 2. Marcin 
Wasilewski (obaj Suwałki), 3. 
Grzegorz Fabrycki (Grajewo). 
Po~ej 80 kg: 1. Maciej Pezo
wicz (Łomża), 2. Artur Modze

lewski, .3. Adńan Stankiewicz 
(obaj Białystok). 

DRUŻY'NOWO: 1. Suwałki, 
2. Łomża, 3. Augustów, 4. Biały
stok, 5. Grajewo. 

Na zdjęciu: walka eliminacyj
na w wadze do 70 kg pomiędzy 
Tomaszem Strózikiem - tyłem 

- (Graj ewo) a Henrykiem Łem
pickim (Suwałki). 

IV MEMORIAŁ 
IM • .JANA STECA 

Do udziału w IV Memoriale 
im. Jana Steca - Drużynowych 

Biegach Przełajowych zaprasza 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i ponadgimnazjal
nych Komitet Organizagjny za
wodów. Cel: uczczenie pamięci 
zasłużonego nauczyciela, trene
ra i działacza kultury fizycznej 

oraz popularyzacja biegania ja
ko zdrowego stylu życia. 

Zawody odbędą się 6 kwiet
nia 2002 na trasach biegowych w 
Marianowie. Uczniowie szkół 

, ' podstawowych wystartują na SOO 

metrów (dziewczęta) 1000 
(chłopcy), gimnazjaliści na 1000 
metrów (dziewczęta) 1500 
(chłopcy), zaś uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych na 1500 
metrów (dziewczęta) 2000 

(chłopcy). Uczestnicy biegów 
muszą wykonać wcześniej bada
nia lekarskie. Skład drużyn: 

szkoły podstawowe '- 4 dziew

częta i 4 chłopców, giinnazja -
3 dziewczęta i 3, chłopców, szko

ły ponadgimnazjalne - 2 dziew
częta i 2 chłopców. 

Nagrody: za zdobycie miejsc 
I-III puchary dla szkół, za miej-o 
sca I-III medale dla najlepszych 

w każdym biegu, za miejsca I-VI 
statuetki. 

Zgłoszenia reprezentacji 
szkolnych do 26 marca należy 
przesyłać do Tadeusza Susoła: 
Zespół Szkół Średnich i Zawodo
wych w Marianowie, 18-421 Piąt
nica. Bliźsze informacje: tel. 
216-66-11. 

SKUP METALI KOLOROWVCH 
Robert Filipko\Nski 

skupuje 
złOITl ITliedzi od 5,40 zł/kg 
złoITl aIUITIinium od 3,40 zł/kg 
złom aIUITIiniUITI elektr. od 4,50 zł/kg 
złoITl aIUITIiniUITl (puszki) od 2,40 zł/kg 
złoITl ITlosiądz:"brąz od 3,40 zł/kg 

Ceny do negocjacji 
Kolno ul. ' Konstytucji 3-go Maja 33A ~ 
tel. (086)278-44-14, 0-604-56-56-56 :t;! 

Oknaz·PVC 
Omiń Pośrednlko- kupisz toniej ' 

P.RH.U. " OKNA L" s.c. 

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

• system K6mmerling - numer 1 w Europie 
• okucia obwiedniowe ROTO ("mikrowentylacja" w standardzie) 
• gwarancja jakości 
• ceny promocyjne i krótkie terminy realizacji Ln Zaprasza 

II.I!IIAI. 



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

fak.1435-o 
ZDJĘCIA RTG ZĘBÓW i ZATOK, 
PANTOMOGRAFIA, Al. Piłsudskie
go 6, Łomża, godz. 13.00-17.00 

fak.1435-o 
USG SPECJALISTA RADIOLOG 
Ryszard Wagner, Łomża, Aleja Le
gionów 94. Tarczyca, brzuch, pro
stata, piersi, narządy rodne, (086) 
218-88-98, 0602-584-466. RTG ZĘ

BÓW. 
f-9334-0 

DENTYŚCI Monika i Paweł 
MARCINIAK. Implanty, leczenie 
bezwiertlowe - abrazja powietrzna, 
Carisolv, Staffa 20,2198-156 

1492-0 
SPECJALISTA CHORÓB NEREK 
- dzieci, lek. G. Nawara, Kazańska 
2, środa godz. 16.00, (085) 6617-
-682; 0-603-381-132 

1721-0 
MASAŻ, 0-692-508-425 

1819-0 

. MOTORYZACJA 
AUTO-SZYBY n~itaniej, Łomża; 
Kraska 78, (086)2184-123, 0-604-
-491-522 

221-0 
SPRZEDAM TRANSPORTERA 
2.50 (1996r), faktura VAT, 275-03-
-83, 0-601-083-028 

NISSAN SUNNY 
(086)473-89-15 

1251-00 
12B (1990), 

1735-00 
SPRZEDAM FELGI aluminiowe 
149we z opOnami VW Polo, Golf III, 
0-604-28-25-31 

1800 
FIAT 125p (1983), 216-21-44 

1803 
RENAULT 19 (1991) powypadko
we, 219-30-72 

1810-0 
STAR 200 (1988r), Liaz turbo 
(1987r) ,4720-647 

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

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

FIAT 126p (1996) 4500,-
FIAT Cinquecento 700 (1995l 7800,-
FIAT UNO 141 (1995 11900,-
HONDA Civi; 1.5i (1990) 9400,-

. MERCEDES 124 2500 (1993) 36400,-
MERCEDES 1243000 (1994) 38200.-
MITSUBISHI Starian 2.0T (1984l 5900,-
OPEL VECTRA 2.0i (1989 9400,-
OPEL VECTRA 1.8 + gaz (1992) 13700,-
POLONEZ CARO 1.6 + gaz (1995) 6900,-
POLONEZ CARO 1.6 + gaz (2000) 14700,-
RENAULT 111.6 diesel (1984) 3500,-
RENAULT 191.8i (1992) 10800,-
RENAULTTraffic 2.5 diesel (1993) 12700,-
SEAT Cordoba 1.6i (1996) 18700,-
TOYOTA COROLLA 1.3 (1991l 9900.-
TOYOTA CAMRY 2.0 diesel (1989 10300.-
VW GARBUS 1.3 (1969) 4900,-
VW Golf 1.8 (1988) 6900.-
VW Jelta 1.8i (1987) 6600,-

SKUP.ZA GOTÓWKĘ, ZAMIANA 
[·144. 

(1994r) , tel. 0-608-778-708, Oc608-
-611-628 

1829 
UNO l.4is (1996), tel. 2180-931 

1831 
ATU 1.6 (1997), tel. 2187-429 

1836 
126p (1990), tel. 0-501-397-529 

1850 
STAR 742 izoterma, ospoilerowany 
(1993r), lad. 3500 kg, tel. dom. 
(086)216-48-50, kom. 0-504-375-257 

1853 
PRZYCZEPKA, 2157-647 

1867 
SPRZEDAM TICO 1997/98; 2190-
-989 

1869 
MZ-ETZ, 219-23-60 po 20.00 

1875 
SPRZEDAM NISSAN Primera 2.00 
(1992),218-78-18 

1884 
SPRZEDAM MATIZ (04/99), cena 
wywoławcza 14300zł, 2186-748 

1887 
126p (1991) sprzedam, Łomża, 

0-606-780-481 
1892 

ODKUPIĘ SAMOCHÓD z mIeJ
scem pracy, tel. 0-504-139-548 

1894 
FIESTA 1.8 (1992) po tuningu 
sprowadzona, tel. 218-25-57 

1906 
SPRZEDAM POLONEZA, stan bdb 
(1991), tel. 216-83-91, 216-91-83 

1907 
MERCEDES 124 2.00 (1987r), stan 

I bardzo dobry, miesiąc w kraju, 
0-605-85-85-90,216-02-88 

. 1909 
OPEL VECTRA 1.8 (1999),216-02-
-88, 0-605-85-85-90 

Vivaro 
l miejsce 

w konkursie 
Samochód 
Dostawczy 

. Roku 2002 ' 

OpelVivaro. 
Zapracował 

na sukces. 

Dziennikarze z 2.0 krajów, 

sp.ecjalizującysię wtema

tyce samochodów dostaw

czych, uznali Opla Vivar.o ZE! 

"Samo.chód Dostawczy 
Roku 2002" i przyznali mu 

w tym prestizoiNym kOn~ 

kursie l miejsce, 

cja gazowa (butla w kole), tel. 
0-504-151-533 

1917 
OPEL VECTRA, tel. 0-503-30-69-94 

1918 
FIAT 126p (1988), tel. 216-93-44 

1919 
SEAT TOLED093 1.9TD, 21'8-61-16 

1926 
PILNIE SPRZEDAM Ładę 2107 
(1992r), tel. 473-1Q.74 

1930-0 
SPRZEDAM FIAT 125p (1990), tel. 
0-502-055-442 

1932 
ŁADA 2107 (1990) , 5-bieg., hak-; 
przebieg 63. tys., tel. 218-28-20, 
0-501-535-683 

1933 
TANIO SPRZEDAM . Ładę 2105 
(1989r), 218-83-14 wieczorem 

, 1938 
FORD TRANSIT, osobowy (1996), 
0-608-53-63-68 

1940-0 
MERCEDES· C-180 (XI-1993), 473-
-02-87,473-02-21. 

f'1941 
PASSAT 1,9 TDI (1998/99) kupio
ny w salonie, pełna opcja, 2160-849, 
0602-796-239. 

DPELe-
\lVWW.OPEL.COM.PL 

[·1439'0 

WYPRZEDAŻ: - panele boazeryj
ne, - panele podłogowe . Bardzo 
niskie ceny. Rudka Skroda kINowo
grodu, tel. (086)47-40-612 

1062-0 

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

1239-00 

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

1252-0 

DROB1ARZ oferuje pisklęta oraz 
kurki odchowane, Łomża, Wojska 
Polskiego 169, tel. 216-47-08 

1302-00 

PROMOCJA! KOTŁY OLĘJOWE, 

ekologiczne, opalane drewnem, 
(086)216-61-62,0-605-621-551 

1561-0 

DOM PARTEROWY w centrum 
Łomży, 0503-439-964. 

I 

1826 
FIATA 126p, stan dobry, 500 zl, tel. 
216-92-21 

1909 f-1944 f-1646-o 
HURTOWNIA "GLAZURA KRÓ
LEWSKA" - fachowe doradztwo, 
dow6z gratis! Sprzedaż ratalna: bez 
prowizji, bez odsetek, bez pierwszej 
wpłaty Łomża, Al. Legionów 52 
(dworzec PKS), 218-05-86. U nas 
można się targować! 

1828 
SPRZEDAM VW TRANSPORTER 

126p (X.1997) zamiana Polonez, 
Łada lub sprzedam, 2196-451 

1915 
AUDI 80 B4 ~.O (1994/95), instala-

Mija druga rocznica 
bolesnej śmierci 

kochanego męża, ojca, syna i brata '-.::;;~~~'..-J 
- ŚP. 

\.;:::;;~?--< adwokata KRZYSZTOFA KUBIKA 
Msza święta za spok6jJego duszy 
odprawiona zostanie 24 marca 

o godz. 18,00 (Niedziela Palmowa) 
w Katedrze Łomżyńskiej 

o czym zawiadamiają 
Żona z Dziećmi 

SPRZEDAM 

KURKI SZEŚCIOTYGODNIOWE w 
ciągłej sprzedaży, Ratowo Piotrowo 
9, 2176-296. 

fak.1725-0 

u AUTO 
tI- CZĘŚCI I ELEKTRYKA 
I japońskie 
V USA 
E zachodnie 
R i inne 

S 
A 
L 

ul. Mickiewicza 45b 
18-401 Łomża 

tel. (086) 219-81-18 

hurt-detal 
fak.1750 

f-1680-0 
SPRZEDAM PLAC budowlany, 216-
-37-37 

1771-00. 
,,AGROTECHNIKA" - prasy, schla
dzarki, przyczepy do siano kiszonki. 
Duży wybór. Transport gratis. RA1Y, 
Pisz, _ Warszawska 41, (087)423-25-
-17, (087)425-00-59,0-601-595-703 

1786-0 
DWA DĘBY, (086)279'05-40 

1808 
NOWĄ ZAMRAŻARKĘ komorową, 
grabarkę wichra, łąkę obok Jedna
czewa (system deszczowy w pobli~u 
topoli), tel. ,217-92-02 

1811 

KONTAJOY .~ 
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DZIAł,KI nad Biebrzą, (086)2188-
-919,0-607-579-422 . 

1818 
ROZRZUTNIK OBORNIKA jedno
osiowy, stan bdb, Ursus C-330M, . 
(086)278-11-09 

1715-0 
BECZKOWOZY, WYCINAKI kiszo
nek, tel. 0-606-88-61-40 

1833 
DZIAŁKI OGRODNICZE 10 ary 
(50m x 20m) całość ogrodzona, po
łożona na terenie m. Łomża, 200m 
od ulicy Sybiraków, tel. 2189-622 po 
godz. 18.00 

1834 
fAHR 1200, zbiornik .mleka 900L, 
474-32-61 

1838 
DOM + ciastkarnia, 0-608-309-625 

., 1842 

- SPRZEDAM: pszenżyto 9t,owies 3t, 
0-605-36!7:665 

1843 
SOFĘ, SPACERÓWKĘ, wózek, 
(086)216-91-11 

1844 
DZIAŁKA 1000m2 z budynkiem go
spodarczym w Zawadach, (086)216-
-51-57 

1846-0 
SPRZEDAM DZlAŁĘ z domem w 
Pniewie. Wiadomość: Pniewo, ul. 
Łomżyńska 17 

1855 
TRAKTOR OGRODNICZY TK-14, 
barakowóz na kołach, łódź motoro
wa kabinowa z silnikiem Yamaha 
60KM, Jonson 50KM, tel. (087)42-
-50-662,0-606-70-93-95 

1857 
SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną, teL

'278-33-95 
1866 

TANIO SPRZEDAM telewizor Sony 
(1,5 roku) 21 cali, 4730-727 

1868 

JODŁA KAUKASKA, tel. 0-602-664-
-214, (086)219-84-49 . 

1873 

"INSTAL-BUD" poleca: piece wę

glowe i na mial. promocja na kotły 
__ olejowe, gazowe I opalane dre

wnem. Montaż gratis. Lomża, Le
gionów 120, 218-34-77 

1874-0 
PŁUGI 2-skibowe, 219-23-60 

1875 

~~~":v GlCAaA 
DRZWI a/wł caEADA· OKNA 
• ZAMKI • DORABIANIE KLUCZY 
18-400 Ł,omża, Al. Legionów 105 
(blaszak) tel.,tax (0-86) 219-81-16 

NOWOŚĆ - PROMOCJA! 
NOWE DRZWI CIIEI'mA W STARlU CENIE 

WYBIERZ: 
JAKOŚĆ. KOMFORT· BEZPIECZEŃSTWO 

fak.14520 

·;t.l:Pl) 
BEZPOŚREDNI IMPORTER 
INSTALACJI GAZOWYCH 

, 

fak. 1457-0 

~ KONTAIOY 

M-l Zam,brów, 219-17-25 
1877-0 

SPRZEDAM DZIAŁKĘ w Warszawie, 
(086) 2179-130 . 

1878 
STEMPLE,214-01-24 

1879 
SPRZEDAM ROZRZUTNIK jedno
osiowy, tel. 216-08-28 po 19,00 

1880 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ budowlaną, 
0-600-600-649 

1886 
WYPOSAŻENIE SKLEPU spożyw
czego, (086)218-60-18 

1895 
SPRZEDAM ZABYTKOWY zegar 
ścienny przedwojennej firmy "Gu
staw Becker", tel. 473-57-81 

1900 
SPRZEDAM TELEWIZOR koloro
wy, 2182-171 

1902-0 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ 5300m2, Sie
mień koło Łomży, tel. 0-602-70-35-
-88 

1914 
SPRZEDAM SEGMENT Astra, Ta
nio! 0-602-75-85-45 

1916 
ELEMENTY PRZĘSEŁ BRAM 
ogrodzeniowych,(086)218-25-05 

1936-0 
JAŁÓWKI wysoko cielne i wycielo
ne, 0-504-274-380 

1934 
TANIE SADZONKI malin, (086) 
217-44-59 

1947 

~UPIĘ " 

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

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

[-6813-0 

ROZBITE SAMOCHODY, 0-603-
-050-603 

209-0 

KUPIĘ BLOK silnika do C-330, tel. 
(086)2191-955 

1804 

LOKALE 
STANCJA, 0-60.7-452-809 

1253-00 
DO WYNĄJĘCIA na biuro, sklep, 
0-608-266-118 

1508-0 
RADA SOŁECKA - Uśnik wynaj
mie lokat pod sklep o pow. 38m kw, 
tel. 4738-927 . 

1574-0 
LOKALE DO WYNAJĘCIA na biura 
projektowe, geodez)jrJe, budowla
ne, Al. J. Piłsudskiego 117A, 0-502-
-39-39-04 1602-0 

HURTOWNIA· GlAZURY 

"KOMAX" 
oferta specjalna 

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

• tanie płytki do dojowni, 
• panele ścienne i podłogowe. 

"MERITUM" , - NIERUCHOMO-
ŚCI, Legion6w 7, 218-93-98 . 

1550-0 
MIESZKANIE 74 m kw w centrum 
Łomży, tel. 0504-140-515 , 

f-1658-0 
ŁOMŻA Lokal do wynajęcia, 305 
m2, ul. Piłsudskiego, była dyskoteka 
"ETNA", tel. 0600-828-855. 

. f-1667-00 
DOM - stan surowy, 2i8-56-52. 

f-1684-00 
WYNAJMĘ LOKAL handlowy 190 
m2 lub 120 m2 biurowy w centrum 
Łomży, tel. 608-609-693. 

f-1697-0 
STANCJA, 216-36-63 

' 1717-00 
HALA 1100mkw +36a - do wynaję
cia, dyskoteki, wesela, biura - cen
trum,,0-600-896-436 

1726-0 
SPRZEDAM BUDYNEK 300m2 -
m)jnia, 0-600-896-436 

1726-0 
ATRAKO\1NY LOKAL do wynaję
cia, 0-604-876-166 

1767-0 
"ARKADIA" - NIERUCHOMO
ŚCI , Łomża, Wyszyńskiego 2 lok. 10, 
2187-779; www.nieruchomoś
ci_arkadia@g02.pl 

1775-0 
NIERUCHOMOŚCI "TYTAN", Po
lowa 45, tel. 216-62-26 

1781-00 
DO WYNAJĘCIA powierzchnia ma
gazynowa z biurem i zapleczem so
cjalnym 220mkw w Łomży, tel. 
0-604-177-800 

1790-00 
WYGODNE M-62 m2, II p. w Ostro
łęce, (029) 764-34-08, 

f-1744 
SPRZEDAM M-5, 218-44-14 

1802-0 
SPRZEDAM DOM, budynek gospo
darczy, działkę 23 ary, tel. 27-91-331 

1805 
WYNAJMĘ LUB sprzedam lokal 
26mkw, Mazowiecka 1/31, 218-37-
-99 

1807 -
KUPIĘ LUB WYNAJMĘ lokal 300-
-500m2 w Łomży. Oferty kierować 
do Biura Ogłoszeń. 

1814 
SPRZEDAM MIESZKANIE M-4, I 
p., telefon 2190-856 

1839 
SPRZEDAM KAWALERKĘ, tel. 218-
-21-51 

184r 
CIASTKARNIĘ, 0-608-309-62'5 

. 1842 
SPRZEDAM M-5, 218-27-08 

1845-0 
TRZYPOKOJOWE dorosłym wynaj
mę,219-31-27 

1848 
WYNĄJMĘ PLAC 100m od dworca 
PKS oraz prz)jmę reklamą na budy
nek, 0-609-652-433 

1849 

KOMAX~ L 
Spokojna 

~łF 
FACHOWE DORADZTWO 

RATY-DOWÓZ .... 
Łomża, ul. Spokojna 190a 

tel. 218-03-78 
0-600-824-256 

tak,J43: 

STANCJA,218-06-79 , 
, - 1859 

SPRZEDAM M-3, Łomża, 217-50-83 
, 1863 

SPRZEDAM LUB wynajmę M-2, 
218-12-08 

1863 
M-4 DO WYNAJĘCIA, 218-27-06 

. 1865 
M-5 ZAMIENIĘ na mniejsze lub wy
najmę, tel. 219-47-77 po 16.00 

1871 
M-4 WYNAJMĘ, 0-606-277-193 

1881 
SPRZEDAM DOM ' niezamieszkały 
170m2, działka 1800m2, 216-30-89 

. 1883-0 
ATRAKaJNY LOKAL handlowo
-usługowy do wynajęcia, parter, par

,king, Łomża, 2180-432 . 
1890 

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA, 
215-03-04 

1896 
WYNAJMĘ M-3, tel. 218-12-90 

1897 
POSZUKUJĘ LOKALU handlowe
go 60-70m2 przy Nowogrodzkiej, Si
korskiego lub kupię małą działkę, 
216-69-10 do 17,00, 216-55-24 po 
18.00 

1898-0 
DO WYNAJĘCIA lokal dom '(dzia
łalność gospodarcza), 0-604-40-20-
-41 

1899-0 
WYNAJMĘ MIESZKANIE typ M-2 w 
Łomży, wiadomość tel. Wizna 2196-
-441 

1900 
SPRZEDAM GARAŻ na Rycerskiej, 
tel. 218-69-17 

1903 
STANCJA w centrum, 216-56-98 

1907 
WYNAJMĘ POKÓJ dla 1 lub 2 
chłopców, 21 6-01-66 

1911 
SPRZEDAM M-3 po remoncie, 
0:505-506-391 

1913 
SPRZEDAM MIESZKANIE 42m2 + 
garaż, Stawiski, tel. (086)47-42-586 

1920 
WYNAJMĘ M-3 trzypokojowe, tel. 
0-609-838-698,2188-646 

1921 
PRZYJMĘ OSOBĘ na stancję , 0-503-
-46-49-17 -

1927 
KUPIĘ MIESZKANIE do 50m2, I 
lub II p., 473-14-44 lub 0-604-56-57-
-54 

1931 
SPRZEDAM M-l - 30 OOOzł, M-2 
- 40 OOOzł, (086)216-62-26, 0-604-
-22-76-58 

1937 
M-3DO WYNAJĘCIA, 217-22-18 

) 939 
DO WYNAJĘCIA lokale: 15m2, 
60m2, 0-608-53c63-68 

1940-0 
SPRZEDAM M-4, IV p,+ g~raż, tel. 
0-604-58-29-59 

1943 
SPRZEDAM DOMKI ' letniskowe, 
0-604-30-76-87 

1945 
SZUKAM STANCJI na długo, 0-606-
-98-50-15 

1945 

USŁUGI , -

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

f-029-0 



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

f-1436-0 

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

f~323-0 
WYPOŻYCZALNIA SAMOCHO-
DÓW, 216-32-42, 0604-430-889. 

f-071-o 

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

544-0 

STUDNIE GŁĘBINOWE, 0-603-
-646-482 

777-0 
ROZLICZANIE PIT-ów, 219-88-64 

999-00 
REMONTI MIESZKAŃ - wszelkie
go rodzaj u. Rachunki VAT, 0-602-
-828-318, 2160-625 

1373-00 
MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, 
panele, sufity podwieszane, 0-602-
-828-318,2160-625 

1373-00 

PROFESJONALNY MONTAŻ samo
chodowych instalacji gazowych, 
Łomża, ul. Senatorska 13, tel. 216-
-69-48 

1139-0 

MONTAŻ SAMOCHODOWYCH 
instalacji gazowych. Niskie ceny. Za
trudnię fachowca do montażu, 

Łomża, ul. Rybaki 57a, tel. 
(086)473-02-72, kom. 0-502-565-084 

1226-00 
USŁUGI : koparko-ładowarką 

"Ostrówek" wszelkiego rodzaju + sa
mochód, 216-33-34, kom. 0-601-94-
-20-52,216-20-42 

1701-0 
SCHODY, BALUSTRADY, stal nie
rdzewna, drewno krajowe, egzoty_o 
czne, tel (086)216-48-63 po 18.00 

1343-0 
DORABIANIE KLUCZY, cyklinowa
nie - uslugi zegarrpistrzowskie, 
Łomża, Małachowskiego 2 

1430-0 
CYKLINOWANIE PODŁÓG, 217-
-50-78 

1432-00 
VIDEO FILMOWANIE, 0-607-379-
-807 

1434-00 
ZESPÓŁ "MODEL" - wesela, 
2183-412 

1480-0 
MEBLE ZABUDOWY, 216-29-21, 
216-60-74 

1526-0 
VIDEOFILOMOWANIE, 217-92-67 

, 1539-0 
NAPRAWA - pralki , lodówki, za
mrażarki,219-03-33 

1591-0 
WYPOŻYCZALNIA NACZVŃ, 215-
-75-36 

1607-0 
AUTOMATIKA BRAM, 473-01-90 

1637-0 

CYKLINOWANIE, UKŁADANIE 
podłóg, (029)766-74-19 

1645-0 
SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, 
glazura, panele, 216-62-88 

1672-00 , 
SZPACHLOWANIE, TYNKOWĄ

NIE, terakota, tapetowanie, elewa
cje, 0-600-124-773, 2172-135 

1678-00 

WAŁKI z drewna liściastego na 
ogrodzenia, palisady, klomby, 2160-
-128 

1687-00 
SERWIS - KOMPUTERÓW i sieci 
komputerowych, 0-692-456-488 lub' 
0-600-250-244 

1704-00 
PODŁOGI : - układanie, cyklino
wanie, woskowanie, olejowanie, 
0-607-323-887 

1723-0 
M)]NIA - czyszczenie dywanów, ta
picerek,2188-030 

1726-0 
.PIT-y, 2186-884 

1739-00 
UKŁADANIE, CYKLINOWANIE 
podlóg,2150-119 _ 

1746-00 
UKŁADANIE KOSTKI brukowej, 
47-38-329 

1764-00 

WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI 
"Demart", Łomża, Sikorskiego 219a, 
tel. 216-93-06, fax 216-78-93 

. 1796-0 

TYNKI GIPSOWE, 604-054-804. 
f-1654-00 

SERWIS RTV, Śniadeckiego 17, 
2180-001 

1802-0 
SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, 
glazura, sufity podwieszane, 215-03-
-99 

1806-0 
JAK DO ŚLUBU to tylko jaguarern, 
216-32-42,0-604-430-889 

1812-0 
PROJEKTOWANIE WNĘTRZ, 
(086) 219-86-99,0-504-391-685 

1813-0. 
ZESPÓŁ NAJTANIEJ - profesjo
nalnie, 0-608-835-768 

1816-0. 
OGRODZENIA z kamienia, oczka 
wodne, 0-607-703-870 

1817-0. 
DOCIEPLANIE BUDYNKÓW sol~ 
dnie, 219-29-13 

1820-0 
OCIEPLANIE, TYNKI, glazura, ma
lowanie, 0-604-20-11-58 

1827 
GLAZURA, TERAKOTA, 0-692-112-
-518, 2184-018 

1832 
RENOWACJA MEBLI tapicerskich, 
2160-674 

1835 
POPROWADZĘ KSIĄŻKĘ przycho
dów, 0-502-690-731 

1840-0 
PIT-y, 0-502-690-731 

1840-0 
UKŁADANIE POLBRUKU i mon
taż ogrodzeń klinkierowych, 218-49-
-73,0-600-127-834 

1864 
DOCIEPLANIE BUDYNKÓW, 215-
-34-54. 

f-1882-0 

l
·iGmil······································· 

ul. Poznańska 156 
(przy stacji paliw) 

NAGROBKII 
I GRANITOWE ' 

1.;~~.:].~~.~.;~~f~~;;i~~.~. 1 
fak. 1924 

, 

PANELE ,SCIENNE 
PODŁOGOWE 

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

tel.(086) 219 90 03,2199012 

MONTAŻ i SERWIS samochodo
wych instalacji gazowych, munowo
cześniejsze systemy firmy BRC jar
nuty 11 k./ Łomży, 216-97-03, 503-
-010-038. 

f-1910-0 

HYDRAULIKA, 218-85-08 . . 
f-1888 

TANIO! Malowanie, szpachlowanie, 
216-70-76. 

f-1893 
RENOWACJA MEBLI tapicerskich , 
216-29-22, po 18.00. 

f-1925 

KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, 
Nowa 2/442, (086) 216-39-33. 

f-1942 

ZLECĘ ROZBIÓRKĘ budynku go
spodarczego za pozyskany materiał 
(cegła, dachówka,belki, deski), tel. 
216-53-89. 

F-1905 

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

9291-0 
WYNAJEM BUSÓW, 216-24-20. 

f-337-0 
PRZEWOZY - HANOWER, każda 
niedziela, Pol. 0-600-564-429, Niem
cy 0-174-803-64-45 

1270-00 
BELGIA, NIEMCY - wyjazd sobo
ta, (085)7376-300,0-606-336-751 

187-0 

USA - W\]AZDY, 0-504-862-196 
535-00 

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

1362-0 
NIEMCY BUSEM, (086)217-62-15, 
0-608-611-628 

1420-0 
"MISTRAL" busy 8-17 osób, 
(086) 217-90-48 

1537-0 
NIEMCY, BELGIA, 0-602-59-59-64, 
(086) 2] 8-82-23 

1605-0 
PRZEWÓZ OSÓB, 2187-906, 0-602-
-110-161 

1756-0 
HANNOVER BREMEN Ham-
burg, 2180-913, 0-602-609-003 

1765-00 
NIEMCY - Belgia 20,27.03.2002r, 
(086)27-09-644 

1789-00 
BUSEM NAJTANIEJ, 218-30-88, 
0-606-599-353 

1837 
BRUKSELA 28.03 (3 osoby), 218-
-30-88, 0-606-599-353 

1837 

'PRACA 

KOSMETYKI - możesz dorobić. 
telefon 2184-198 

fak.1437-0 

ZATRUDNIĘ LEKTORÓW języka 
angielskiego. Praca w Łomży, 
(029) 764-64-86 

1425-00 

NAWOZY MINERALNE! 

KORZYSTNE CENY 
KRE~YT ROCZNY 5,6% 

PHuMAREXIM 

[ak. 802 

III 

, 

i 

.( 

KOHTAJaV ~ 



IV 

ZATRUDNIĘ 'FRYZJERKĘ, 473-05-
-34 (9.00-19.00),218-38-09 

1566-00 

WYDAWNICTWO ZATRUDNI zdys
cyplinowanych do pracy w biurze 
lub w domu, wynagrodzenie 1440zł 
(netto),0-600-805-811 

1815-0 
ZATRUDNIĘ PIEKARZA z doświad
czeniem w zawodzie - ciastowy 
oraz cukiernika. Podać dotychcza
sowy przebieg pracy. Adresować: UP 
18-403 Łomża 5, skrytka pocztowa 
20 

1830-0 
CUKIERNIKA, 0-608-309-625 

1842 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ dzieckiem, 216-
-64-02 ' 

1851 
MŁODY, ODPOWIEDZIALNY, zna
jomość angielskiego i obsługi kom
putera - poszukuje pracy, 0-692-
-601-049 

1258 

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW 
na agent6w ubezpieczeniowych. 

Dla osÓb niezwiązanych z branżą 
pełny zakres szkoleń, 0-692-411-577 

1889 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA ze 
znajomością projektu na roboty 
drogowe, 0-604-173-082, 

1891 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ - łado
wacza na Stara, 0-602-688-896 

19t2 
SUWALSKA HURTOWNIA zatrud
ni pracownik6w na r6żne stanowis
ka praca w Łomży, tel. (087)563-16-
-85 

1922 
HURTOWNIA ZATRUDNI mło
dych,216-44-18 

1928 
ZATRUDNIĘ SPAWACZA - znajo
mość komputera (emeryt lub mło
dy) ,0-606-416-991 

1935-0 

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

1572-0 
ANGIELSKI,219-23-80 

1633-0 

Białystok- Dworzec PKS, paw. 17, tel.745 1402, Kawaleryjska 

(Targowica paw. 1), tel . 090 265 126; Ciec~anowiec -

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

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

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

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

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

tel. 71648 69; OstroI9ka -Żeromskiego PKP, tel. 760 52 25, 

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

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

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

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

tel. '271 69 07. 

• do każdej zakupionej pilarlcl STIHL 023 I STIHL 025 w okresie od 01.02 do 29.03.2002 

fak. 1450 

ti .. KONTAłO'V 

PRACE DYPLOMOWE, rysunki te
chniczne, 218-99-37 

1671-0 
MATEMATYKA - KOREPE1YCJE 
uczniom i studentom, (086)2187-
-463,2187-779 

1775-0 
KOREPE1YCJE, WYPRACOWA-
NIA,218-31-14. 

[-686-00 
TŁUMACZ jĘlYKA ros}jskiego, 
0-603-354-178 

1854-0 
NIEMIECKI,2186-884 

1876 
ANGIELSKI DO MATURY, 218-13-
-26. 

[-1929 

ZWIERZĘTA 
SPRZEDAM - szczenięta owczarki, 
tel. 216-28-89 (po 15.00) 

1847 
SZCZĘNIETA ROTTWEILER, 2160-
-197 

1856 

INNE 
BIURO MATRYMONIALNE "Kata
rzynka", (086)473-16-50, 0-607-191-
-070 

1490-0 
WIECZOREK SAMOTNYCH, zapisy 

"Katarzynka". [-1923-0 

ODDAM SZCZENIĘTA mieszańce, 

218-28-65 
. k.z. 

I =11] I] ;{e] " (]] 
Dobrze i tanio 

kupisz materiały instalacji sanitarnej, co., hutnicze i budowlane 

GRZEJNIKI ALUMINIOWE ~~ 
W ATRAKCYJNYCH CENACH o..,~ 

- nowe systemy grzewcze, ogrzewanie podłogowe 
- kotły ekologiczne / 
- grzejniki płytowe 
- armatura sanitarna 

NOWA FIRMA NOWE CENY 
PHU BUDROL Ił Andrzej Demiańczuk, Piątnica , ul. Stawiskowska 51 

tel. 219-11-27, fax 219-10-41 

USŁUGI KOMUNALNE 

"BŁYSK" 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH 

Z POJEMNIKÓW: 120 litrów 

1,1 m3 

Kp-7 m3 

tel. 218·25·26 

.LU"TI~ 
OKNA D.Z""" BRAM.Y 

iiiiiE "' =~== CENY •.• =~-=:. 
Przedstawiciel Handlowy PHU POPKOWSKI 
ŁOMZA ul.Bema 15 tel.218 28 53 



Ostatni dzwonek! 
Połącz kredyt z r abatem, a otrzymasz 
RENAULT w rekordowo niskiei cenie. 

Megane kombi 
od 39.640 zł* 

Renault r;redit 1'olBka 

f.;rmuła RENAULT 

Zgodn ie z naszą fo rmu łą 

oferty rabatowe i kredytowe 
można łączyć. Dz i ęki temu 
sa mochody Renault są teraz 
dostępne dla każdego -
mają n i ższą cenę, a podjęci e 

decyzji uła twia jeszcze 
szeroki wybór kredytów 
dostosowanych do różno

rodnych potrzeb. Decydując 

s i ę na przykład na kredyt 
ROK BEZ RAT,wyst arczy 
wpłacić 80% ceny modelu 
z uwzg lęd n i e n iem rabatu . 
Reszta dopiero po roku bez 
odsetek. Korzystaj z okazji 
póki czas. 

Oferta og raniczona w czasie. 
Dotyczy ca lej gamy Renau lt. 

www.renau lt.com.pl 

* 80% ceny brutto z rabatem 

Janusz Zawadzki 
ul. Przykoszarowa 14a 

18-400 Łomża 
tel. 218-27-20, 216-42-99; fax 216-45-94 

KREDYTY GOTÓWKOWE 
• atrakcyjne warunki 
• szybka i miła obsługa 

............-IIIIIIIIIIIIII- ® 
Przvimuiemv W rozliczeniu auta użvwane 

TERRAZYT 
Okna i drzwi na całe życie ... 

NOWOŚĆ!!! 

TYTANOWE 
BEZPIECZNE, NIE ZAWIERAJĄ OŁOWIU I KADMU, ENERGOOSZCZĘDNE 

- " mikrowentylacja " szyba niskoemisyjna ( k= 1,1) 
" okapnik " transport do Klienta 

" listwa ozdobna " okucia antywłamaniowe 
" uchwy1y transportowe . 
" kotwy do montażu okien " 3 uszczelki 

gratis! 

........... ,.... NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE 

ŁOMŻA, UL. SPOKOJNA 210, TEL. (086) 473-51-39. 473-51-37 
ŁOMŻA, UL. KOPERNIKA 21 , TEL./FAX (086) 216-45-26,TEL. 216-62-20. 0604221092 
ŁOMŻA, UL. WYSZYŃSKIEGO 2 PAW. 7, TEL./FAX (086) 219-83-65. TEL.0601152027 
ZAMBRÓW, UL. KOŚCIUSZKI 9 TEL./FAX (086) 271-86-26 
KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 19 TEL. (086) 278-10-08 
GRAJ EWO, UL. EŁCKA 6 TEL./FAX 086/273-85-46 
CIECHANOWIEC, UL. DWORSKA 34 TEL./FAX (086)277-22-11 
WYSOKIE MAZ., UL. RYNEK J. PIŁSUDSKIEGO 53 TEL./FAX 086/275-02-55 
SOKOŁY, KRUSZEWO WYPYCHY 29 TEL./FAX (086) 274-14-55 

SKŁAD FABRYCZNY - Zakupy od ręki! 
ŁOMŻA, UL. SPOKOJNA 21 0 (WEJSCIE OD UL. PIŁSUDSKIEGO) 
TEL./FAX (086) 219-08-77 , TEL. 473-51-44 

SEAT. Emocje i korzyści 
Uwaga, czas na prawdz iwe emocje. Każdy zakup iony teraz 
model SEAT-a oferuje Ci oprócz dynamicznej sylwetk i 
i nowoczesnych siln ików także wym iern e korzyści. 

ŁOMŻA 

W przypadku Leona korzyści tak ie obejmują ABS, 2 poduszk i • 
wspomaganie układ u kierowniczego. ubezpieczenie 
i spec jalny rabat wielkanocny. W sumie to 10.900 z ł. 

Przyjrzyj s i ę innym modelom SEAT-a. Emocje rosną. 

Korzyści też, aż do 26 .700 z ł dla Alhambry! 
Skorzystaj z okaz ji i podkreśl swój styl. 
Odwied ź sa lon SEAT-a. 

Al. l eg ionów 152 
MARGO 

AUTORYZOWANY PARTNER 
leI. (0-86) 219-07-89 

POMOC DROGOWA 24h 
AUTO HOLOWNIK ASSISTANCE 

SEAT. 
Ważny jest styl. 

SEAT 
a uto e m oción 

OSTROŁ~KA 
ul. Hallera 22 

leI. (0-29) 760-03-33 

tel. +48604420-420 całodobowy 



Kupony 
rabatowe 

Wysokość rabatu określi 
indywidualnie stoisko 

TEL. 473 53 97 

T;;fi!J !! j(t!JJ (}!Jlz;~j(j(/~ !Jlo, 00 l!J 20. 00 

1!/ J'!Jb!Jt;; !Jl9, 00 l!J 15, 00 
l?tJ,.fĆ((!(P(ł9j;(( (}!liz;~;(j(l'e-
()~( 10, 00 ~0 21, 00 r-----:;:::::===:;;-- ---= 

Kupony są ważne 
w dniach 

21 - 31 marca 2002 

MODA DAMSKA 

Rabat od 5 do 10% 
- -....... - ----- . - ' . (" . . 

'F 
Polskie Kredyty w CHF, EUR, PLN, us~ 

T
· Towarzystwo Z możliwością przewalutowan! 

Finansowe SA 

Krodyty .. mochodow. I hipoteczne KredY~;~o~:~~:::~: od 5,!!! 

Kredyty hipoteczne 
Biuro Rachunkowe oprocentowane od 5,651 

UNJMĘDJATOR BIS 

UNIMEDIATOR 
KR.EOYfY 

UBEZPffiCZRN1A 
LEASING 

tomż., AJ. Leg/onów.u 

O!U9lokr"spla~:· ktod~"l1lOCOOdowydo!~ 
·~hIpoteanydo~~ 

Szybka I '1"_ obWaga ~1.,1ów liSO !IXI) 
KrodyIujomy do IOO%W8IIo!dMsljt/, 

bezporęcz)tisl 

AtraktW>e_ube~ 

r eI.: 47~35420, 21.66.961, 21·81·6SB Biuro czynne: pon.· pL 8·17 sob. j ·U 

r<lwnież na wy"'QO 

I<f. 473 5 473 
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