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TERRAZYT 
Okna i drzwi na cale życie .. . 

! 20 Iat na rynku'~ 
Produkty TERRAZYT 

to perspektywa długiego 
i wygodnego korzystania z ich zalet. 

Najwyższa jakość , 
profesjonalny montaż , 
serwis posprzedażowy 

- wszystko to zapewnia Państwu 
wysoki komfort użytkowania . 

Najwyższa jakość 
w połączeniu z niską 

ceną to nasz dodatkowyatut. 
Dwudziestoletnie doświadczenie 

i nowoczesna technologia 
sprawiają, 

że dajemy Państwu od lat 
niezawodną 

GWARANCJĘ JAKOŚCI. 
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• szyba niskoemisyjna ( k= 1,1) 
• transport do Klienta 

• okucia antywłamaniowe 
• 3 uszczelki 

Teraz przy kupnie Almery z rocznika 2002 masz wybór. 
Zapiać tylko 70% jej wartości , a pozostale 30% ureguluj 
po roku bez odsetek. Albo wybierz jeden z dwóch pakietów 
akcesoriów o wartości do 4350 złotych. 

* 70% ceny Almery 3-drzwiowej, 1,5 I, w pakiecie Comfort 
High (m.in. ABS, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne) 

Szczegóły u autoryzowanych dealerów Nissana. 

* 

ALMERA 
2002 

SALON i SERWIS MIECZYSŁAW WASILEWSKI 
19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 19, tel./faks (O 87) 621-41-31 

tak. 2450 

tej Husqvarna 

TRZY 
MODELE 
WYKASZAREK 

DO 300 PLN TANIE" 

od 22.04.2002 do 22.06.2002 

Zapraszamy do punktów handlowo-serwisourych 
CIECHANOWIEC, ul. Łomżyńska 56 , tel. (0- 86) 277-21-78 

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

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

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

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

LOTERIA WIZOWA DV-2003 

Profesjonalna obsługa wszystkich etapów loterii 
(aplikacje , tłumaczenia , sponsoring, 

badania medyczne, pakiet finansowy, 
ocena merytoryczna dossier, doradztwo, monitoring) 

18-letnie doświadczenie 
w obsłudze loteryjno-wizowej 

Tłumacz P rzysięgły Juliusz Świredo 
Łomża , ul. Kołłątaja 2/3 
Tel./fax (086)218-88-44 

fak.3475 



KOHTAfOY 
TYGODN IK REGIONALNY 

rok założen i a 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: (Q-86) 216-57- 11 

www.kóntakty-tygodnik.com.pl 
redakcjiii!Jkontakty-tygodnik.com.pl 

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

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

Oddział w Białymstoku: 
ul. Lipowa 14 . 

Janina Werpachowska, Andrzej Koziara, 
Janusz N/czyporowicz, Grzegorz Szerszenowicz, 

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

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

Sława Zamojska, Piotr Laskowski, 
Bożena Dunat 

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

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

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

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

Wydawca: 
Spółka Dziennikarska "Gratis" Sp. z 0.0. 

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

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

KsięgOWoŚĆ:..EIżbieta Bączek (główna księgowa) . 
tel. (0-86) 215-35-67, 

Jołanta Bą.czek, teł. (0-86) 215-35-66 
MaSZYnistka: Janina Gawrońska 

Biuro ogłoszeń "Kontaktów": 
Kierownik: Alina Michałowska 

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

tel. (0-86) 215-35-71, fax (0-86) 216-57-/1 
tel. kom. 0'602748-099 

Kolno: 
Kołneński Dom Kultury 

ul. Konopnickiej l, teł. (278) 22-21 

Ostrołęka: 
Agencja .INFORMEDIA" 

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

Ostrów MazowieCka: 
.BORAM' Aldona Mierzejewska 

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

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

Suwałki: 
"LOCUM' S.C. 

ul. Utrata 2b 
tel. (0-87) 566-35-12 

Wysokie MazowieCkie: 
Wypożyczalnia Kaset Video , VIDKłG" 

ul. Długa 22, tel. (75) 24-08 

Zambrów: 
Agencja ,Globtour' 

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

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

sie.ą własna wydawcy 

Obróbka zdjęć barwnych: . 
Gabs-Foto, Łomźa, Stary Rynek 16, tel. 216-77-16 

Skład: 
STudio Maciejewscy 

Białystok, uł. Mickiewicza 56 
tel./fax (0-85) 732-34-84 

e-mail: maciek.maciejewski@pro.onet.pl 

Druk: 
SPPP ,Pogoń~ Białystok, ul. Mickiewicza 56 

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

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

Za treść ogłoszeń redakcja i wydawca 
nie ponosi odpowiedzialności. 

Jako pracodawca, który boryka się z trudnościa

mi, ~am wątpliwości, czy to, co dziś robimy w Pol

sce, nie jest patologiczne. Skoro w Polsce ma być 

normalnie, to czy peerelowsi Kodeks Pracy jest ak

tualny? 

Oto przykłady z życia wzięte, gdzie sądy pracy 

przyznają rację pracownikom. 

Mój pracownik, znakomity ' fachowiec, konser

wator urządzeń, przepracował 40 godz. w tygodniu 

i ma wolną sobotę. Wieczorem poszedł do baru, na

pił się bez opamiętania, zniszczył sprzęt w barze, 

wyrządził krzywdę .barmance, zmusił policję do in-
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, terwencji, narobił bałaganu w rodzinie, a w końcu spadł z sedesu, wybił sobie· zęby, w 

następstwie czego przyniósł w poniedziałek zwolnienie lekarskie, za ktÓre ja, jako 

pracodawca, muszę zapłacić! 

Pytam: w jakim cywilizowan~ kraju pracodawca płaci za łajdactwo pracownika? 

W zaprzyjaźnionej firmie zaisJ;niał/ nieco inny ~przypadek. Młody pracownik udał 

się na zasłużony urlop wypoczynkowy. W połowie urlopu zauważył, że zabraknie mu 

pieniędzy na wesołe zabawy. Postanowił okraść sąsiada. Był to pechowy 13. dzień ur

lopu; gdy ze skradzionym łupem pokonywał ogrodzenie, złamał rękę. Przynosi w na

stępstwie tego zwolnienie lekarskie, a pracodawca automatycznie musi przedłużyć 

mu urlop o niewykorzystane dni. 

• 
fi 

. W krajach cywilizowanych pracodawca . .opłaca 
składki na ubezpieczenie i w razie czego firma 

ubezpieczeniowa płaci pracownikowi, ale tylko w . 

związku z ~konywaną pracą. Firmy ubezpieczą 

każdego, nawet od okoliczności nieprzewidzianych, 

tyle że s!<ładkę wówczas płaci pracownik! 

Ponadto oferujemy atrakcyjne 
kredyty ratalne. 

Może pracodawcy zorgąnizowaliby protest, podob

ny do protestu związków? Rząd widzi problem Ko

deks Pracy,_ale tylko jedną stronę medalu. 

Spróbujmy za pośrednictwem "Kontaktów" zebrać 

opinie pracodawców i pracowników i znajdźmy w 

dialogu wspólny interes. Łomża, ul. Plac Kościuszki 1, 
tel.: ( 086 ) 216-52-40. 
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Eugeniusz Kaczyński 
Zambrów 
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~ ~'.V;nl~ . WYŻSZA SZKOLAADMINISTRACjI PUBLICZNEJ 
lr~ .. r- W OSTROŁĘCE 

Wpisana do rejestru szkół wyższych pqd nr 48 decyzją MEN z dnia.10.08.1994 

OGłASZA ZAPISY NA I SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2002/2003 . 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI - STUDIA ZAOCZNE 

Kierunek: administracja 
Specjalności: administracja, agroturystyka,ksztaltowanie i. architektura terenów zieleni 

WYDZIAŁ SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO - STUDIA DZIENNE l ZAOCZNE 

Kierunek: Służby Publiczne 

. Na .wyżej wymie nionych kie,unkach zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczn i 
Wydziału Prawa i Admirt'istracj i Un iwersyte tu Warszawskiego 

oraz Uni'Yersytetu Warmil1skQ-Mazu rskiego 

. Magisterskie Uzupełniające Studia Administracyjne 
dła licencjatów administra~ji organizuje 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

Zajęcia będą odbywały s i ę w siedzibie WSAP w Ostrołęce 

Ponadto prowadzimy nabór na 

• PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 
• PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI I FINANSÓW 

• PODYPLOMOWE STUDIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (dla nauczycieli) 
\ 

• PODYPLOMOWE STUDIA INFORMATIKA W ADMINISTRACJI 
• PODYPLOMOWE STUDIA TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU 

Szczegółowych informacji udziela Dziekanat Uczelni 
07-410 OSTROŁĘKA, ul. Gorbatowa 15, pok. nr 58 

tel. (029)760·68·86 lub 760-45-42, fax 760-68-81, e-mail : wsap 
rak. 3169 

KONTAJOY .~ 
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chcieliby przekazać bezpłatnie 

książki szkolne oraz tych, którzy 
ich poszukują. Giełda potrwa aż 
do 20 września. 

Boży festiwal niechęci 60. ROCZNICĘ KAPŁAŃ
STWA obchodził 89-letni ks. Se
raf'm Żeleźniakowicz, naj starszy 
wiekiem i stażem duchoWny pra
wosławny w krąju, związany mię
dzy innymi z Parafią Hajnówka 
oraz Parafią pod wezwaniem 
Świętego Mikołaja w Białymsto
ku, w których pełnił funkcję 

proboszcza. 

SZEFOWIE NAJLEPSZYCH 
W KRAJU SPÓŁDZIELNI MLE
CZARSKICH, działających w 
województwie podlaskim, uznałi 
za korzystne i pożyteczne poro
zumienie podpisane przez rząd 
orąz , przedstawicieli mleczar
stwa. Zakłada ono interwencję 
prulstwa m.in. dopłaty do 
eksportu mleka w proszku oraz 
przechowywania (a także masła i 
sera). W opinii Dariusza Sapiń
skiego, prezesa wysokomazo
wieckiej "Mlekovity", powinno 
to zahamować dalszy spadek cen 
mleka. 

' REFUN:qOWANIE CZĘŚCI 
KOSZTÓW ZATRUDNIENIA 
na etaty stażystów i stałe, szkole
nia, akcja informacyjna to głó
wne założenia rządowego" pro
gramu "Pierwsza praca" adreso
wanego do mlodych ludzi, koń
czących w tym roku szkoły. Po
wiatowe urzędy pracy w Podlas
kiem, które program będą reali
zowały w praktyce, otrzymały na 
razie 3,7 miliona złotych z fun
duszu pracy. Być może będą tak
że dodatkowe pieniądze z re
zerw budżetU państwa i pomo
cowe. Powiatowy Urząd Pracy w 
Łomży spodziewa się, że pienię
dzy . wystarczy na dofinansowa
nie 250 etatów stażowych i re
fundowanych dla absolwentów, 
których będzie w tym roku w 
mj.eście ~ powiecie około tysiąca. 
PRZESZŁO 100 KILOGRA

MÓW ŚNIĘTYCH RYB wyłowili 
z niewielkiej rzeczki Gać (jest to 
dopływ Narwi) członkowie Pol
skiego Związku Wędkarskiego. 

Służby ochrony środowiska usta
lają przyczyny ekologicznej "ka
tastrofy". Pierwsze dane wska
zują, że do wody przedostały się 
pestycydy, służące do ., ochrony 
roślin przed szkodnikami. Węd
karze z PZW uważają, że wystar- I 

czyło, aby jeden rolnik umył w 
rzece opryskiwacz. 

"SPRAWA W GRUNCIE 
RZECZY JUŻ SIĘ ZAKOŃCZY
ŁA", stwierdził profesor Leon 
Kieres, szef Instytutu Pamięci 
Narodowe), odpowiadając na 
pytanie , dotyczące śledztwa w 
sprawie mordu Żydów w J e
dwabnem W lipcu 1941 roku .. 
Wedlug niego prokurator przy
gotował już postanowienie (ró
wnocześnie powstaje także uza
sadnienie decyzji) a wyniki śle
dztwa będą znane w czerwcu. 

DWIE ŁÓDKI OTRZYMAŁA 
W PREZEN,CIE od firmy 
"Gaspol" Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Łomży. Uzupełnią wyposażenie 

sekcji ratownictwa wodnego, 
skupiającej 30 strażaków z kilku 
komend powiatowych (ponad 
połowę stanowią pożarnicy z 
łomżyńskiej jednostki). 

MATERIAŁY EDUKACYJNE 
;,PODZIEMIE NIEPODLEGŁO
ŚCIOWE na terenie wojewó
dztwa białostockiego w latach 
1944-1956" przygotowal biało

stocki oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej. Adresowane do . 
nauczycieli, oparte zostały na ar
chiwalnych dokumentach ów
czesnego Urzędu Bezpieczeń

stwa Publicznego, które zostały 
odtajnione dopiero po 50 la
tach. Zbiór dokumentów i sce
nariusze zajęć z historii najnow
szej wydane zostały w nakładzie 
zaledwie 400 egzemplarzy , ze 
względu na brak funduszy w 
IPN. 

GŁÓWNĄ NAGRODĘ I TY
TUŁ AMBASADORA BIZNESU 
PODLASIE 2002 w konkursie 
organizowanym przez Podlaską 
FWldację Rozwoju Regionalne
go zdobyła , Spółka Kombinat 
Budowlany z Białegostoku. W fi
nale zmierzyło się 14. firm. 
WYSTAWĘ PT. "WŁADZA 

LUDU", zorganizowaną w ra
mach Dni Sztuki Współczesnej, 
można oglądać w Galeńi Arse
nał w Białymstoku. Malarstwo, 
rzeźbę, instałacje połączone te
matem "demokracji", prezentu
je 16 artystów polskich. 

DNI UNIWERSYTETU IM. 

Upalna pogoda zachęca do kąpieli. "Na szczęście, ofiar kąpieli 
jeszcze nie ma. Tragedie zaczynają się na przełomie maja i czerwca, 
często w Dzień Dziecka ... ", ostrzega i przypomina rodzico,? komi
sarz Mańa Kubajewska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białym
stoku. 

PROGRAM DRASTYCZ- JANKA KUPAŁY W GRODNIE 
NYCH OSZCZĘDNOŚCI bu
dżetowych wprowadzają władze 

Łomży. Największe cięcia, około 

2 milionów złotych, mają nastą
pić w oświacie, gdzie planowane 
Jest m.in. zwalnianie pedago
gów i pracowników obsługi ad
ministraCr.ino-tech~icznej oraz 
reorganizacja kilku placówek. W 
mniejszym stopniu dotknięte zo
staną ograniczeniami f'mansowy
mi także inne sfery wydatków 
bieżących od pomocy społecznej 
przez policję i administrację po 
kulturę i sztUkę! 

GiEŁDĘ UŻYWANYCH 
PODRĘCZNIKÓW szkolnych 
organizuje Biblioteka Pedagogi
czna w Łomży. ' Od 3 czerwca 
zaprasza do siedziby przy ul. Cu
ńe-Skłodowskiej (budynek da
wnego szpitala) tych, którzy zS!-

zorgrulizowal Uniwersytet w Bia
łymstoku. Z rewizytą przybyło 

ponad 160 gości. 

UUREATEM GŁÓWNEJ 
NAGRODY FESTlWALU Haj- ' 
nowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 
został Chór Młodzieżowy z Wiel
kiego Nowągrodu w Rosji. 

400 UT TEMU DO SEJN 
PRZYBYLI Z WILNA DOMINI
KANIE: 16 maja 1602 r. właści
ciel Sejn Jerzy Grodzieński od
dał zakonnikom cały swój mąją
tek: miasto z folwarkami i lu- / 
dźmi oraz 13 jezior. Dominika
nów już w Sejnach nie ma, ałe 
pozostała po nich przepiękna 

katedra oraz ... synagoga. Zbudo
wałi ją, by zachęcić do ' osiedle
nia się Żydów, licząc na ożywie
nie przez nich handlu i rzemios
ła. 

Znaki 
czasu 

• Wójtów, burmistrzów i pre
'zydentów miast będziemy wybie
rać w bezpośrednich wyborach, 
zdecydowali posłowie . (Sz'erzej: 
str. 6) . 

• Ponad jedna piąta piętna
stolatków t o analfabeci i pół
analfabeci, wynika z bada!'\ prof. 
Zbigniewa Kwiecińskiego z Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu. Wyniki badań, oparte 
na normach UNESCO prof. pre
zentował w Ministerstwie Eduka
cji Narodowej; ~ąjgorzej wypadli 
uczniowie zawodówek, 'najlepi~j 

licealiści. 

• Pacjent może poskarżyć si ę 

na szpital, który zmusza go do 
kupowania za własne pieniądze 
leków podawanych w szpitalu, 
stwierdził rzecznik Ministerstwa 
Zdrowia. 

• Związek Banków Polskich 
proponuje, aby w ramach zachę
ty do długoterminowego oszczę-

' dzania zostały zwolnione z o~o
datkowan'ia lokaty na okres po
wyżej 3 lal. Ministerstwo Finan
sów pracuje nad wariantami 
ulgowego opodatkowania do
chodów długoterminowych. 

• Trwa spis powszechny. W 
Gdat\sku dwaj mężczyźni napad
li na rachmistrza i zabrali dzie
sięć wypełnionych kwestionariu
szy. 

• W 38 szpitalach w Polsce na 
chorych vipów (posłów, mini
strów, wojewodów) czekają j e
dnoosobowe sale z łazienką, te
lewizorem, łóżkiem sterowanym 
pilotem. Do specjalnej karty VIP 
uprawnionych j est prawie pięć 

tysięcy osób; za ich leczenie kasy 
chorych zwracąją szpitalom dzie
sięć razy więc~j niż za zwykłych 
pa(jen tów. 

• Aż 40 proc. lekarzy uważa, 
że można przyjąć od firmy far
maceutycznej komputer, jedna 
trzecia lekarzy nie widzi nic złe

go w przyjmowani,u darowizn fi
nansowych. "Trzeba wstrząsnąć 
sumieniami", przyznają sami le
karze. 

• "Przychodzą katolicy, którzy 
chcą się spotkać, spotkanie chcą 
uświetnić mszą święta, a Episko
pat podejmuJe decyzje, żeby 

Broń Boże nie odprawiać mszy 
Samoobronie", oskarżał Andrzej 
Lepper Episkopat Polski, gdy 
ksiądz z Nowego Dworu Gdań
skiego odmówi! odprawienia 
mszy na pikniku Samoobrony. . 

• Z łódzkiego sądu uciekł 

groźny gangster Krzysztof Jęd
rzejczyk. Trzech funkcjonariuszy 
zawieszono w czynnościach, a 
komendant mi~jski został odwo- , 
łany ze stanowiska. 



EUROREGION PUSZCZA BOŻE CIALO ... 
Umowę o utworzeniu Euro

regionu Puszcza Białowieska 
podpisały gminy powiatu h ,-y
nowskiego oraz przygraniczne 
trzy rejony: kamieniecki, pru
żański i świsłocki. Dokument 
"nabrał mocy" w obecności mi
nistra spraw zagranicznych Wło
dzimierza Cimoszewicza i konsu
la generalnego Białorusi w Bia
łymstoku Leonida Karawajki. 
Niezwykłej atmosfery przydały 
uroczystoŚci wypuszczone nad 
amfiteatrem w Hajnówce setki 
gołębi pocztowych. 

W czwartek, po niedzieli, w którą przypada uroczystość Trójcy 
Przenajświętszej, Kościół Katolicki obchodzi pamiątkę ,ustanowie
nia Najświętszego Sakramentu, w tradycji określanej jako Boże 
Ciało. Jej historia ma początek w'XIII wieku: w 1264 roku papież 
Urban IV ustanowił j e bullą, którą po j ego śmierci w roku 1317, 
ogłosił papież Jan XXII. 

Cztery ołtarze, baldachim, feretrony, chorągwie, dziewczynki sy
piącekwiaty, udekorowana trasa procesji. I tłumy wiernych jak kraj 
długi i szeroki, publicznie wyrażających 'swoją wiarę w Jezusa ukry
tego w Hostii. 

Oto polskie drogi w kolejnym polskim roku. 

AGROBIZNES W USA 
Praktyki zawodowe na amery

kańskich farmach odbywać bę
dą studenci Wyższej Szkoły 
Agrobiznesu w Łomży. Porozu
mienie w tej sprawie podpisali 
rektor WSA Roman ' Engler i 
przedstawiciel amerykańskiej 

fundacji organizującej przyjazdy 
obcokrajowców na szkolenia 
praktyczne. Jeszcze w tym roku 
około 60 studentów dziennych 
łomżyńskiej uczelni W)jedzie na 
półroczne pobyty w ~óżnych czę
ściach USA (nawet na Hawaje). 
Oprócz pracy na farmach, będą 
brać udział w zajęciach uniwer
syteckich. 

PRZEKRĘCONE LOKOMOTYWY 

Zarzut niegospodarności i nie naprawione lokomotywy, za 
poświadczenia nieprawdy przed- poŚrednictwem On-Raił (nadaw~ 

stawili policjanci z Wydziału do cą była jedna ze spółek PKP, zaj-
Walki z Przestępczością -Gospo- mująca się zakupami i sprzeda-
darczą Komendy Wojewódzkiej i żą) zostały wywiezione do ~orei, 
funkcjonariusze z Komendy a pozostałe traf'Iły do Niemiec. 

Miejskiej w Białymstoku sześciu Kilka miesięcy policjantoI!l ,z 
pracownikom zajmującym wyso- KWP i KMP w Białymstoku zaję-
kie stanowiska w PKP. Sprawa ło zebranie niezbędnych dowo-
dotyczy nieprawidłowości w dów (w tym umów i aneksów), 
sprzedaży lokomotyw przez Za- dotyczących sprzedaży, napraw, 
kład Taboru PKP Cargo S.A. w a także "wyprowadzenia loko-
Białymstoku. motyw poza polski obszar cel-

Cały "prze kręt" zaczął się w ny". Zarzut przestępczej działal-
1998 roku w Berlinie, gdzie po- ności przedstawiono czterem 
między PKP a firmą On-Raił za- osobom z Zakładu Taboru PKP 
warty został kontrakt na sprze- -" Cargo w Białymstoku i . Główne-
daż Niemcom 10 lokomotyw go Inspektoratu Kolejnictwa 
spalinowych. W Białymstoku oraz dwóm z Dyrekcji Zakupów i 
"wytypowano" ich 10, które na- Sprzedaży Ferpol w Warszawie. 

stępnie, na potrzeby kontraktu Sprawa nie została jeszcze za-
zostały uznane jako niesprawne i kończona. 

nie nadające się do dalszej ek-
sploatacji, a koszt naprawy prze-

, ŚMIECIĆ 
CZY NIE ŚMIECIĆ? 

Referendum w ważnych dla 
miasta sprawach zaproponował 
Klub SLD: chce zapytać mie
szkańców Łomży o opinię na te
mat supermarketu i jego lokali
~acji. Dla prezydenta Jana Tur
kowskiego ważniejsza jest kwe
stia ewentualnego wprowadz'enia 
obligator}jnej opłaty "śmiecio

wej" dla wszystkich właścicieli 

posesji. Miałoby to zlikwidować 
zjawisko pozbywania się odpa
dów "na dziko", zwłaszcza· przez 
mieszkańców domów jednoro
dzinnych. Szczegółowy zakres re
ferendum i pytania ma przygoto
wać specjalny zespół, którego 
powołanie zaproponowali inicja
torzy przedsięwzięcia. Głosowa
nie miałoby się odbyć z jesienny
mi wyborami samorządowymi. 

kraczałby ich wartość. Dzięki ta
kiemu zabiegowi lokomotywy 
zdjęto "ze stanu" PKP i przezna
czono na sp~zedaż po 36 tysięcy 
marek za jedną. Niemiecki kon
trahent zażyczył sobie, by loko
motywy w chwili odbioru były 
sprawne. Wobec tego PKP za
warło kolejny kontrakt, tym ra
zem z Zakładem Naprawczym 
Taboru Kolejoweg~ w Bydgo
szczy na remont 6 lokomotyw, 
na ' co niemiecka strona przezna
czyła 646 tysięcy marek. Jednak 
faktyczny koszt remontu zna
cznie przekroczył tę ' kwotę. Trzy 

Pełen zakres usługfotograficznych 

• fotografio studyjno (śluby, chrzty, itp.) 
• fotografio reklamowo 
• reportoże z uroczystości 
• zdjęcia do dokumentów 
• wywoływanie filmów, obróbka zdjęć 
• sprzedaż albumów, romek i aporatów 

fotograficznych 

Łomża, ul: Małact'lowskiego 3, tel. (086) 219-83-00 

1'.3177 

ZAPROSILI NAS: 
• Zarząd Główny i Zarząd 

Wojewódzki Związku Ochotni
czych Straży Pożarnych Rzeczy-

' pospolitej Pols~ej oraz Zarząd 
Siemiatycz - na XVII Regional
ny Przegląd Orkiestr Ochotni
czych Straży Pożarnych. 

• Młodzieżowa Drużyna Po
żarnicza, dyrekcja Szkoły Pod
stawowej, dyrekcja Publicznego 
Ginmazjum i Ochotnicza Straż 
Pożarna w Dobrzyniewie oraz 
strażacy zawodowi z Białegosto
ku - na ćwiczenia w ewakuacji 
szkoły na wypadek pożaru. 

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

• Burmistrz oraz dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Zambrowie - na VI Dni Zam
browa. 

• Miejski Ośrodek Kultury w 
Zambrowie - na wystawę pl. Po
lowanie na dinozaury 30 lat póź
niej. 

• Uczniowie, rodzice i rada 
pedagogiczna Szkoły Podstawo
wej im. Marszałka Józefa Piłsud
skiego w Wygodzie - na festyn 
ph. Teraz rodzina - o uśmiech 
dziecka. 

• Rzecznik prasowy wojewo
dy podłaskiego - na pierwsze 
posiedzenie Wojewódzkiej Ko
misji Dialogu Społecznego 

konferencję prasową. 

• Rzecznik prasowy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Podłaskiego w Białymstoku -
na spotkanie założycielskie Pod

,laskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej. 

• Burmistrz Suchowoli - na 
VI Cross Trzeźwości. 

• Nauczyciele, pracownicy i 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Stawiskach - na imprezę ph. 
Mama, tata i ja. 

• Publiczne Gimnazjum nr 3 
wŁomży - na Dni Kultury Eu
ropejskiej. 

• Rada Osiedla nr 11 i Admi
nistracja Osiedla Jantar w Łom
ży - na festyn z okazji Dnia 
Matki i Międzynarodowego 

Dnia Dziecka. 
• Stowarzyszenie Rodzin Ka

tolickich Diecezji Łomżyńskiej i 
Publiczne Przedszkole Specjal
ne im. Świętych Aniołów ' Stró
żów ŁomżY - na Wielki Festyn 
z Aniołami. 

• Ośrodek AdopcY.in~:Opi,e
kuńczy w Łomży i Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w 
Białymstoku - na Akademię 
Rodziców w Pigułce. 

• Zarząd Okręgu Związku 

Kombatantów i Byłych Więź~ 

niów Politycznych Rzeczpospoli
tej Polskiej w Łomży - na uro
czystość wręczenia patentów ofi
cerskich. 

Dziękujemy. 

5 

/ 



6 

-

Październikowe wybory będą igrzyskami politycznymi na niespotykaną dotąd 
w Polsce skalę. CzY będzie z tego więcej chleba~ nie jest już takie pewne 

B
ędziemy bezpośred

nio wybierać wójtów, 

. burmistrzów i prezyden

tów. Nie ma już więc wątpliwo

ści, że październikowe wybory 

samorządowe będą p;'litycznymi 

igrzyskami na niespotykaną do

tąd w Polsce skalę. Co do tego, 

czy w ich efekcie będzie więcej 

chleba, nie ma już takiej pewno- . 

ści. 

Sprawa bezpośrednich wybo

rów wójtów ważyła się niemal do 

ostatniej chwili. Klub parlamen

tarny SLD w ostatnich miesią

cach stracił entuzjazm do tego, 

co kandydaci lewicy obiecali w 

trakcie kampanii wyborczej do 

Sejmu i Senatu. Zwolnił pracę w 

komisji, w końcu zgłosił niewy

darzony pomysł, aby wyborcy 

wybierali bezpośrednio tylko w 

pierwszej turze, a w drugiej o 

tym, kto będzie szefem gminy, 

zdecydują radni. Na szczęście, 

ta koncepcja została odrzucona. 

W październiku gospodarza 

gminy wybierać będą wszyscy 

wyborcy. Jeśli żaden kandydat 

nie zdobędzie więcej niż połowę 

ważnych głosów, zarządzona zo

stanie dogrywka, w której wez

mą udzial dwaj najlepsi. Zwycię

ży ten, na kogo padnie więcej 

głosów. Identycznie jak w wybo

rach prezydenckich. 

P
retendent do urzę

du wójta · i burmistrza 

musi mieć 25 lat, ale nie 

musi mieszkać w gminie, w któ

rej kandyduje. Swoboda w tym 

zakresie jest na rękę ogólnokra

jowych ugrupowań polity

cznych. Największe partie za

mierzają bowiem wystawić swo

ich liderów na prezydentów du

żych miast, choć wcale w nich 

nie mieszkają. Mówi się, na 

przykład, że w Łodzi wystartuje 

Andrzej Lepper. 
\ .. 

Kandydat na szefa samorzą-

dń nie może jednocześnie kan

dydować na radnego w swojej 

gminie. Na pierwszy rzut oka 

wydaje się, że jest to sensowne 

ograniczenie. Jednak taki zapis 

w ordynacji rodzi pewne zagro

żenia. Wiadomo, że partie i róż

ne środowiska polityczne będą 

wysuwać na urząd wójta czy bur

mistrza swoich liderów. Wójt je

dnak będzie tylko jeden: a prze

granych - wielu. Podwójnie 

przegranych: nie tylko, że. nie 

dostaną urzędu, lecz nawet nie 

wejdą do rady. W ten sposób po

za realnym wpływem na gminę 

może znaleźć się wielu· lokal

nych liderów. Doświadczenie 

uczy, że nie ma nic bardziej de

strukgjnego niż sfrustrowany 

dzialacz, zepchnięty na margi

nes życia publicznego. 

P 
rawo zgłaszania 

kandydatów na wójtów, 

b2!mistrzów i prezyden

tów przysługuje tylko tym komi

tetom, które zarejestrują kandy

datów na radnych, w co najmniej 

połowie okręgów wyborczych w 

gminie. Ten warunek ma zapo

biegać pojawianiu się preten

dentów "z kapelusza", różnego 

rpdzaju demagogów bez szersze

go zaplecza. Słowem: gospoda

rzem gminy powinien zostać 

ktoś, kto potrafi grać ~ druży~ 
nie. Naj!epiej byłoby, gdyby zwy
cięzca wprowadził do rady jak 

najwięcej "swoich" ludzi, a je

szcze lepiej, gdyby zdobył więk

. szość. Wówczas o wiele łatwiej 

byłoby mu realizować program 

wyborczy. 

Warunek ten uda się spełnić 

nie tylko ugrupowaniom polity

cznym, ale także licznym komi-

tetom, kierowanym przez doś

wiadczonych wójtów i radnych. 

Jest ich wiele szczególnie na 

Ziemi Łomżyńskiej . Właśnie tacy 

niepart)jni liderzy tworzą "ak

tyw" Związku Gmin Wiejskich 

Województwa Podlaskiego. 

U 
part)jnienie grozi 

małym gminom z innej 

strony. Duże partie 

przeprowadziły w parlamencie 

zmiany w ordynacji wyborczej 

do rad. Zmieni się sposób prze

liczania głosów na mandaty na 

taki, który sprzr.ia większym 

ugrupowaniom (tzw. system 

d'Hondta). Rady gminne mają 

też mieć mniej liczne składy. 

Wszystko to sprawi, że do samo

rządów będzie się coraz trudniej 

przebić tzw. kandydatom nieza

leżnym: okręgi będą bowiem 

większe niż dotychczas 

poparcie jednej wsi może oka

zać się niewystarczające. 

Wypada mieć nadzieję, że te 

zmiany nie zniechęcą lokalnych 

elit do organizowania się w bez

part)jnych komitetach. Gdyby 

mialo się tak stać, oznaczaloby 

to ogromną stratę. 

Przyszli wójtowie, burmi-

strzowie i prezydenci, wybrani w 

bezpośrednich wyborach, prze

jmą uprawnienia dotychczaso

wych zarządów' gmin. I choć nie 

otrzymają żadnych dodatkowych 

uprawnień, ich pozycja wobec 

radnych znacznie się poprawi. 

Rada nie będzie mogła samo

dzielnie odwołać wójta, co naj

wyżej ogłosić referendum, w 

którym wypowiedzą się wszyscy 

mieszkańcy. Jeśli w ten sposób 

nie uda się pozbawić go urzędu, 

rada zostanie rozwiążana. 

Tak wzmocnieni burmistrzo

wie staną przed wielkim wyzwa

niem. Chodzi, między innymi, o 

nasze związki z Unią Europej

ską. UE przeznacza olbrzymie 

środki na politykę regionalną, 

wyrównywanie dysproporcji itp. 

Za każdym razem trzeba jednak 

przygotować projekt odpowiada

jący unijnym standardom. Jest 

to wciąż rzadka umiejętność, 

zwłaszcza na szczeblu gminnym. 

Podczas niedawnej wizyty w 

Białymstoku minister spraw za

granicznych Włodzimierz Cimo

szewicz kilkakrotnie przypomi

nal o konieczności s~l,<:olenia 

gminnych urzędników w tej ma

terii. Bowiem bez unijnych pie

niędzy żadna podlaska gmina 

nie będzie miala sźans _ na czę

ściową choćby odmianę swego 

losu. 

O tym, że sami na rozwój nie 

zarobimy, może świadczyć ran

king najbogatszych gmin pol

skich, opublikowany przez spe

cjalistyczny tygodnik samorządo

wy "Wspólnota". Na 18 miast 

wojewódzkich, Białystok zajął 

.17. miejsce pod względem do

chodów miejskiego budżetu 

przypadających na jednego mie

szkańca - 1625 zł. Ostatnia by

ła Bydgoszcz - 1623,5 zł . Biały

stok liczy jednak prawie 300 tys. 

mieszkańców; ma więc trochę 

grosza do wydania. Mniejsze 

ośrodki, nawet przy wyraźnie 

większej średniej "na głowę", są 

nieporównanie biedniejsze. 

W 
alka o dodatko

we pieniądze będzie 

. głównym zadaniem 

nowo wybranych wójtów i bur

mistrzów. Tym razem jednak wi

ny za porażki nie będą mogli 

przerzucić na kolegialny zarząd 

gminy ani na opieszałość ra

dnych. 

JAN ONISZCZUK 

~KONTAm 



Są wśród nas diamenty. Niech zabłysną pełnym blaskiem 

W piątek, 17 maja, Kapituła 
Plebiscytu, ogłosiła werdykt o 
przyznaniu tytułów Człowieka 

Sukcesu za rok 200l. 

1. W dziedzfuie nauki: prof. 
Roman Engler, rektor Wyższej 
Szkoły Agrobiznesu w Łomży. 

Stworzona i kierowana przez 
prof. Romana Englera Wyższa 

Szkoła Agrobiznesu w krótkim 
czasie zdobyła renomę w regio
nie i wyszła daleko poza opłotki: 
nawiązała kontakty z uczelniami 
w USA. W tym roku 60 studen
tów Wyższej Szkoły Agrobiznesu 
odbędzie praktyki zawodowe na 
amerykańskich fermach, połą

czone z zajęciami uniwersytecki-
mi. 

Decydującym argumentem 
dla Kapituły Plebiscytu były je
dnak , niezwykle twórcze i nowa
torskie pomysły prof. Romana 
Englera, aby pomóc młodzieży w 
zdobywaniu wiedzy, WSA jako je
dyna prywatna uczelnia w Polsce 
funduje studentom dziennym i 
zaocznym stypendia naukowe: po 
piętnaście w każdym roku akade-

, mickim za wyniki w nauce i zaan
gażowanie w działalność szkoły. 

Stu studentów otrzymuje takie • 
stypendia socjalne. Popularno
ścią cieszą się studia "za 100 zło
tych": student w czasie nauki pła
ci miesięcznie 100 złotych czes
nego, a resztę kosztów zwraca ja
ko absolwen t, gdy już pracuje. W 
całości z czesnego zwolnieni są 

studenci z I grupą inwalidzką, z 
ulgi pięćdziesięcioprocen towej 
korzystają z II grupą. Dzięki te
mu w WSA studiuje 18 niepełno
sprawnych. Po raz trzeci Wyższa 
Szkoła Agrobiznesu przyznała też 
stypendia ,Janka Muzykanta" dla 
uzdolnionych uczniów gimnaz
jów (16) i szkół średnich (18) w 

Człowiek 
W listopadzie 20.0 1 roku "Kontakty" ogłosiły V 

edycję Plebiscytu "Człowiek Sukcesu", którego ce
lem jest, uhonorowanie osobistego sukcesu mieszkań
ca Podlaskiego lub wywodzącego się stąd za dokona
nia w dziedzinie nauki, kultury i sportu, uznane w re
gionie, kraju, za granicą. 

Sukcesu 2001 

wysokości 1000 zl. "Nasi 
stypendyści, uczniowie 
gimnazjów i szkół śre

dnich, są jak diamenty. 
Ale diament błyszczy wte
dy, gdy jest oszlifowany. 
Chcemy pomóc w oszlifo
waniu tych diamentów, 
by błyszczały pełnym 

blaskiem", mówi prof. 
Roman Engler. 

2. W dziedzinie kul
tury: Janusz Kulesza i 
Teatr Form Różnych w 
Zambrowie. 
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Białystok, ul. Przy torowa 2a 
Wydział Zamiejscowy w organizacJI 
tel. (085) 676 16 51,fax676 9,8 29 

"Teatr powstał z po
trzeby, z konieczności, 

żeby pokazać żywot nasz 
codzienny i pośmIać się z 
siebie", mówił janusz Ku
lesza przed premierą 

spektaklu "Dzielnica". ' 
Niezwykły to teatr, jakby 
z dziewiętnastowiecznych 
pozytywnych pasji: grają 
w nim nauczyciel i 
ochroniarz, urzędnik i 
bezrobotny, pielęgniarka 
i emeryt. janusz Kulesza, 
współtwórca i autor pra
wie wszystkich tekstów, 
próbuje swych sił w poez
ji, fotografii, rzeźbie. Z 

www.wSd.c:om.;pl 
fak. 3013 

"zawodu bez zawodu", imający się 
różnych zajęć od sprzątania i ma
gazyniera, potrafi! skupić wokół 
siebie (i Domu Kultury w Zam
browie, który go wspiera) ludzi 
różnych profesji, wieku, wykształ
cenia, których łączy aktywność, 

chęć tworzenia. 
3. W dziedzinie sportu: An

drzej Ćwikła, pilot bałonowy z 
Białegostoku. 

W 2001 roku zwyciężył w pol
skim etapie Międzynarodowych 
Zawodów Bal0!10wych "Baltic 
Grand Prix 2001", wspólnie z Da
riuszem Brzozowskiem balonem 
na ogrzane powietrze ustanowił 
rekord Polski w locie na wyso
kość, wznosząc się na 9859 me
trów, a jako prezes firmy "Tent" 
(znanej w Polsce z oryginalnych 
"balonowych" pomysłów i wyro
bów promocY.inych z wykorzysta
l1iem .. . powietrza), był laureatem 
konkursu Ambasador Biznesu. 

Andrzej Ćwikła, były mistrz 
Polski, j est z Marianem Puszem, 
Markiem Matuszelańskim , janem 
Drzazgą, Władysławem Bohojło i 
Leszkiem Podbiello współtwórcą 
Podlaskiego baloniarstwa, dziś 

potęgi w tej dziedzinie sportu w 
Polsce. Od kilku lat organizuje 
największe w Białymstoku zawody 
balonowe O Puchar "Tent". 

••• 
Pierwszą laureatką (w I i II 

edycji przyznawany był tylko je
den tytuł) Plebiscytu "Człowiek 
Sukcesu" została Hanna Kowa
lewska, poetka, pisarka', autorka 
słuchowisk i sztuk teatralnych z 
Wysokiego Mazowieckiego, dziś 

tłumaczona na niemiecki i an
gielski. Laureatem II edycji był 

znakomity pisarz Edward Redliń
ski, a wyróżnienie specjalne 
otrzymała Hanna Dąbrowska z 
Łomży. Laureatami następnego 

Plebiscytu byli: w dziedzinie kul
tury - Sokratjanowicz z Krynek, 
pisarz (,Jestem pisarzem pol
skim, białoruskim", mówi o so
bie), współtwórca Stowarzyszenia 

. Villa Sokrates; w dziedzinie nau
ki - dr Maria Wilińska, ordyna
tor Oddziału Noworodkowego 
Szpitala Wojewódzkiego w Łomży 
z zespołem, który w 1999 r. ura to
wał dwa naj mniejsze wcześniaki 
w Polsce; w dziedzinie sportu -
jolanta Matejczuk, pilot balono
wy z B iałegostoku, wicemistrzyni 
Europy, zdobywczyni Pucharu 
Świata Kobiet i Pucharu Zdobyw
ców Pucharów. 

Ubiegłorocznymi laureatami 
byli: w dziedzinie kultury Wiktor 
Wołkow, znakomity fotografik z 
Supraśla, w dziedzinie sportu -
Katarzyna Zalewska, wicemistrzy
ni świata w zapasach ze Szczuczy
na, w dziedzinie nauki - Zofia 
Po reda, znany notariusz z Łomży 
za mecenat nad zdolną młodzie
żą· 

Laureatom serdec'znie gratu
lujemy, a 'Czytelnikom i instytu
cjom dziękujemy za zgłoszenia 

kandydatów. 
Na zdjęciu: Andrzej Ćwikła 

nad mapą przed kolejnym lotem 
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WIOSENNA 
PLAGA 

Kilkanaście osób zatruło się 
salmonellą na trzech imprezach 
(konferencja w domu kultury i 
dwa przyjęcia komunijne), które 
odbyły się w Kolnie. Wszystkie 
posiłki dostarczył ten sam zakład 
gastronomiczny. Decyzją kol
neńskiego sanepidu, został za
mknięty, choć nie wiadomo z ca
łą pewnością. jak pałeczki salmo
nelli mogły znaleźć się w potra
wach. Do szpitali w Kolnie, 
Łomży i Białymstoku trafiło kil
kanaście osób z objawami zatru
cia, a w feralnych impreżach 

brało łącznie udział około 100 
osób, do których musieli do
trzeć inspektorzy sanitarni. W 
województwie dochodzi rocznie 
do około tysiąca przypadków sal
'monelIozy, najczęściej' wiosną w ' 
okresie przyjęć komunUnych i 

. weselnych. Niedawno w biało

stockim szpitalu zmarła z tego 
powodu kilkuletnia dziewczyn
ka, która zjadła kogel-mogel. 

Śniadanie przewidziane jest 
na 8.30, ale oni się nie wylegują. 
Zgodnie z zasadą: jeżeli rzeczy
wiście chcesz odkrywać tajemni
ce natury, uwiecznić jej piękno, 
musisz żyć jej rytmem. I dlatego 
obaj są na nogach od trzeciej ra
no! A wszystko z powodu bob
rów z Biebrzańskiego Parku Na
rodowego, które jak wszystkie 
inne bobry żerują skoro świt. 

Wtedy jest szansa na "ustrzele
nie" ich w całej okazałości. 

To dla nich przr.jechali z 
Madrytu, by przygotować foto
graficzny reportaż dla znanego· 
na całym świecie Magazynu Na
tional Geographic. 

- To niezwykle fascynujące 
zwierzęta pod każdym wzglę

dem. Żadne inne stworzenie nie 
dorównuje im w budowlanych 
pomysłach i domków, i tam na 
wodzie. Znane, a jednocześnie 
bardzo tajemnicze. Lubimy ta
kie tematy! - uważa Jose Luis 
de Lope Tizon. 

Wiedzieli, . że w Polsce spot
kanie z licznie żr.jącymi bobrami 
oko w oko j est możliwe. Szuka
jąc więcej informacji, w Interne
cie znaleźli stronę Biebrzańskie
go Parku Narodowego, gdzie 
bobrów także nie brakuje. 

I są nad Biebrzą, która z da
wien dawna nazywała się między 
innymi Bobra. 

Lecz to nie pierwsze ich 
spotkadfe z polską przyrodą. 

- W świecie wciąż słynne są 
wasze żubry. Bardzo zapaliliśmy 
się do zrobienia o nich reporta
żu. O pomoc poprosiliśmy Pol
ski Ośrodek Informacji Turysty
cznej w Madrycie - wspomina 
Juan ' Maria Sanchez Peral. -
Pomoc otrzymaliśmy i w 2000 
roku zjawiliśmy się w Białowies
kim Parku Narodowym. Spotka~ 

~ . . KONTAK1Y 

POKUTA AGNIESZKI 

- Znam smak tułaczki samot
nej matki. Odpychania i poniża
nia. Znam smak pracy społe
cznej, radość z pomagania in
nym. Pamiętam o grzechach 
swojej młodości i sama zadałam 
sobie pokutę. Pragnę stworzyć 
dom dla takich samotnych ma
tek, jaką ja byłam - mówi Ag
nieszka Winkler. 

Ma 23 lata, dwie córki i męża. 
Prawie dwa lata przebywała w 
Ośrodku Samotnej Matki w Spa
le pod Tomaszowem Mazowiec
kim, prowadzonym przez Stowa
rzyszenie "Markot" . Trafiła tam 
w zaawansowanej ciąży z byd
goskiego Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej. Miała czas na różne 
przemyślenia, przeprowadzenie 
rachunku z dotychczasowego ży
cia, zastanowienie się nad przy
szłością. Ośrodek w Spale to 
dziesięć baraków i budynek mu-

rowany. Razem prawie sto mie
szkań. Ale proszących o kąt było 
więcej. W Ośrodku spotkala się 
'z różnymi tragediami. Zobaczy
ła, że nie jest W}jątkiem, że z 
różnych powodów dziewczyny 
(najmłodsza miała piętnaście lat) 
i kobiety w różnym wieku zosta
ją same ze swoimi problemami. 

- W naszym województwie 
nie ma takiego domu. Sama cze
kałam w kolejce i się tułalam. A 
czasami potrzebna jest natych
miast wyciągnięta ręka - mówi 
Agnieszka. 

Z pełnomocnictwem podpisa
nym przez Marka Kotańskiego, 
prezesa Zarządu Głównego Sto
warzyszenia . Mopoar, odwiedza 
urzędy, zakłady ~ pracy, hurto
wnie i prosi o pomoc w stworze
niuDomu. 

Wójt gminy Zbójna Zenon 
Białobrzeski zdecydował się 

przekazać na Dom budynek by
łej szkoły w Laskowcu. Wstępną 
pomoc zaoferowali: dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łomży, prezydent 
miasta oraz Caritas Diecezji 
Łomżyńskiej. 

- W Łomży zaczęły się moje 
. problemy. Wiem, że nie ucieknę 
od swojej przeszłości. Dlatego 
tu pragnę odbyć swoją pokutę, 
jednocześnie pokazać, jak się 

zmieniłam, że potrafię pracować 

dla innych - przekonuje Agnie
szka. 

Szkoła w Laskowcu wymaga 
odnowienia, Agnieszce będą po
trzebne farby, a potem sPFzęt na 
wyposażenie pokoików: łóże

czka, tapczany, pościel, kotIj do 
kuchni. 

Pragnący pomóc w stworze
niu Domu Samotnej Matki w 
Laskowcu mogą kontaktować się 
z Agnieszką Winkler (tel. 473 Ol 
20 i tel. kom. 0503 641 389). 

BOBRY OLE! 
nie z żubrami żr.jącymi na wol
ności było dla nas wielkim prze
życiem i wspanialą przygodą. W 
czerwcu 2001 roku nasze foto
grafie tych niezwykłych zwierząt 
ukazały się w hiszpańskim wyda
niu Magazynu National Geo
graphic. Kolejnym przyrodni
czym zadaniem był obszerny re
portaż o żurawiach, które gniaz
dują w Polsce, a na zimę przeno
szą się do Hiszpanii. Podoba 
nam się to niezwykle połączenie 
naszych krajów. Żurawie tropiliś
my na Dolnym Śląsku i w Bialo
wieży. 

Pracować dla Magazynu Na
tional Geographic oznacza mi
strzostwo dziennikarskie. Nobi
litacja, któI;.ej dostępują nieli
czni. NG nie szuka współpraco
wników; znajdują się sami. Jose i 
Juan "znaleźli się" dzięki ka
czce. Nie dziennikarskiej, lecz 
prawdziwej, z łacińskim imie
niem marmaronetta angustirro
stris, mieszkającej w jednym z 
największych parków narodo
wych Hiszpanii Donana. I nie 

dość, że jako gatunek zagrożo
nej wyginięciem, to jeszcze z 
obyc'zajem zupełnie nie kaczym 
pod względem ilości skladanych 
jaj: 13-14! Krótko mówiąc po 
polsku: prawdziwa kaczka-dziwa
czka! I to był najważniejszy po
wód, by z aparatami fotografi
cznymi "siedzieć jej na ogonie" 
dzień i noc. 

- Najwięcej satysfakcji dało 
nam uchwycenie jej z wykluwają
cymi się z jaj pisklętami. Wybra
liśmy najlepsze zdjęcia i zaofe
rowaliśmy Magazynowi National 
Geographic. Sprzedaliśmy i tak 
się zaczęło. 

, Fotografie w Magazynie Na
tional Ge?graphic charakteryzu
ją się nie tylko niezwyklym uję
ciem i nastrojem, ale również 
prezentacją miejsc trudno do
stępnych lub takich, gdzie jako 
pierwszy dotarł właśnie reporter 
NG. 

Nad Biebrzą Jose i Juan już 
na pierwszym spotkaniu z rzeką 

doświadczyli nie tylko siły lubią
cych bagna komarów. 

- Na razie naliczyłem 35 ga
tunków owadów, a ukąsiło mnie 
dopiero 5! - mówi żartobliwie 
Juan. - Ale kocham je wszy
stkie! I jako fotograf, i jako 
przyrodnik. Bez okazywania na
turze miłości, pokory i .szacun
ku, nie uda się poznać ani jej 
piękna, ani tajemnic. 

- Fotograf natury musi być 
także bardzo cierpliwy - doda
je Jose. - To najważniejsza ce
cha charakteru. Trzeba czekać, 
czekać, czekać. Z reguły okazuje 
się, że warto! 

"PQlowanie" na bobry czy 
nad biebrzański zachód słońca 

okazuje się tak samo ekscytują
ce. Wczoraj Jose i Juan "schwy
tali" powoli krY.iącą się za hory
zont piękną ognistą kulę. Wiele 
emocji przysporzyło- im także 

stado idących rankiem na pa
stwisko krów. 

- Trzeba było widzieć ich 
radość! - mówi towarzysząca 
im na biebrzańskich ścieżkach 
tłumaczka Iwona Zielińska Sasia
da z Polskiego Ośrodka Infor
macji Turystycznej w Madrycie. 
- Zresztą tak jest z każdym uję
ciem. Cieszy ich po prostu to, co 
robią. 1\ dzisiaj zachwycili się 
bukietem irysów na' stole, dopa
trująe się podobieństwa ze spot
kanymi w Parku. 

Środa w Goniądzu. Jose i 
Juan gotowi do drogi. Plecaki, 
namiot do maskowania się 

przed naturą, statyw, aparaty fo
tograficzne (ciężar jednego Z, te
leobiektywem to 5 kilogra
mów!), zapas f"tlmów i baterii. 
Do tego kanapki i wielka radość 
obcowania z naturą. 

Na zdjęciu od lewej: Juan i 
Jose. 



Trzeba było od razu przeprowadzić referendum, czy ludzie są za przystąpieniem do 
Unii Europejskiej, czy nie. Byłyby jedne koszty i rzetelne odpowiedzi, bo do wyborów 

, nie każdy, pójdzie, a w spisie uczestniczą wszyscy g 
1 Leokadia Choińska z 

Laskowca Nowego (gm. 
Zambrów) siedzi na progu 
drewnianego domu. Jest już 
po spisie. 

- Rachmistrz to córka 
znajomej z sąsiedniej wsi. Pra
cuje w gminie, jest bardzo mi
ła. Była wcześniej i zapowie
działa, że przr.jdzie od razu we 
wtorek - mówi pani Leoka
dia. 

Dobrze, że wcześniej zapo
wiedziała, bo przytrzymała w 
domu syna; dorosły, a musi 

/ pilnować, ciągle jest kawale
rem i pędzi po świecie jak wol
nywiatr. 

- l'ytała, ile krów, świń, 

kur, zasiewów. Syn odpowia
dał, bo ziemia na niego. Ja tyl-

/ ko słuchałam i przykro mi by
ło, bo kiedyś w podwórzu był 
inwentarz i drób. Dziś tylko je
den koń i sześć hektarów ob
sianych zbożem. Ale nie rozża
lałam się, bo to już nic nie 
zmieni - mówi pogodzona. 

Zboże rośnie, potrzebuje 
nawozów, nie ma ich za co ku
pić. Leokadia Choińska czeka 
końca miesiąca, kiedy listo
nosz przyniesie jej skromną 
rentę. Na ' tę rentę czeka też .. . 
syn. 

2 Ponad dwie godziny za
bawiła rachmistrz Jolanta 

Choromańska w domu Ewy i 
Wojciecha Bańkowskich. Nie 
tylko dlatego, że znała gospo
darzy, bo z Wojciechem uczyła 
się w jednej klasie, ale gospo
darstwo w pełnym rozwoju i 
wypełnianie kwestionariuszy 
zabrało więcej czasu. 

- Niby nie było trudnych 
pytań, ale zastanawialiśmy się, 
co powiedzieć, gdy pytała nas, 
ile w roku spożywamy mięsa, a 
ile sprzedajemy. Podobnie z 
ziemniakami. Przecież nikt nie 
liczy ani nie waży, ile do gar
nka wrzuca - i żartuje Ewa 
Bańkowska. 

- Podobnie kłopotliwa by
ła odpowi~dź na pytanie, jakie 
są odległości między różnymi 

działkami, jeżeli pole nie jest 
w jednym kawałku. Drogę ob
liczaliśmy w przybliżeniu -
dodaje mąż. 

Bańkowscy pamiętają 

wczesmejszy spis rolny, który 
nie był tak dociekliwy jak te
raz. 

3 - Do każdego domu 
przr.jdzie rachmistrz. Myś

lę, że trzeba było od razu prze
prowadzić referendum, czy lu-

dzie są za przystąpieniem do 
Unii Europejskiej, czy są prze
ciwni. Byłyby jedne koszty, bo 
przecież nasz budżet. 'nie jest 
zbyt bogaty. A poza tym; były
by rzetelne odpowiedzi. Do 
wyborów nie każdy pójdzie, w 
spISIe uczestniczą wszyscy. 
Gzemu nikt o tym nie pomyś
lał? - mówi Krystyna Luba, 
żona sołtysa ze wsi Laskowiec 
Nowy. 

Z udzielaniem odpowiedzi 
Ly.bowie nie mieli kłopotów. 
Grunty prawie w jednym ka
wałku, prowadzi , do nich 
utwardzona droga. Chwilę za
stanowienia wymagała odpo
wiedź na pytanie, ile sami pro
dukują nawozu. ' 

- Wiosną i jesienią wywo
zimy na pole prawie dwadzie
ścia rozrzutników obornika. 
Na rozrzutnik wchodzą cztery 
tony, to łatwo obliczyć, ile się 
tego naprodukuje - w)jaśnia 

Krystyna Luba. 
De w roku jedzą mięsa. 

Świniobicie jest co drugi mie
siąc. Tucznik waży sto dwa
dzieścia, sto trzydzieści kilo
gramów. Nie bawiąc się w ap
tekę ... 

4 Sta.!usławę Zarębę, także 

z Laskowca Nowego, za~ 

skoczyło pytanie o roczną ilość 
produkowanych jaj. Hoduje 
pięćdziesiąt kur, nie liczyła, ile 
zbierała z gniazd. Ale przy pa
ni rachmistrz obliczyła na po
czekaniu. Kura znosi jajko co 
drugi dzień, dwa miesiące w 
roku odpoczywa, bo linieje al
bo wysiaduje na jajkach. Za
tem z obliczeń wyszło, że je
dna kura rocznie znosi sto 

trzydzieś<;i, s~o czterdzieści jaj. 
A pięćdziesiąt kur, pięćdzie

siąt razy tyle. 
- Zaskoczyło nas pytanie 

o narodowość naszego wnu
czka. Sześcioletni Dawid Alek
sander mieszka w Holandii, 
ma obywatelstwo polskie i ho
lenderskie, a jest zameldowa
ny u nas w Laskowcu. Rach
mistrz pytała o jego obywatel
stwo i używany język. Zna oby
dwa - mówi dumna babcia. 

5 U Cecylii Skarżyńskiej z 
Wdziękonia (gm. Z~

brów) była ~achmistrz, która 
jest bezrobotna,i w ten sposób 
sobie dorabia. 

- Mieszka z nami bezro
botny syn z synową i małym 

dzieckiem. Brak pracy to naj
większy problem. Przy spisie 
w)jdzie, ile ludzi utrzymuje się 
z ' jednego gospodarstwa ' -

I 

mówi. 
Spis nie był dla niej trud

nością. Jeszcze czternaście lat 
temu pracowała w urzędzie 

• gminy i kiedyś sama odwiedza
ła rolników i przeprowadzała 
spisy rolne. Uważa, że dla ce
lów statystycznych z pewnością 
są potrzebne takie spisy, żeby 
było wiadomo, co się dzieje w 
kraju, kto z czego Ż}je i jak ży
je. 

Rachmistrz nachalnie niko
mu w kiesżeń nie zagląda, ale 
w pytaniach dla rolników za
warte są informacje o docho
dy. Cecylia Skarżyllska, jak 
każdy wie, ile ma i ile 'wydaje. 
Krepujące dla niej było pyta
nie o kredyty. 

- T~ zbyt dociekliwe, po 
co komu wiedzieć, ile wzięłam 

kredytu, ile jeszcze mam do 
spłacenia. Nikt za nikogo pie
niędzy nie odda. To było zbyt 
głębokie zaglądanie w cudzą 
kieszeń - ocenia. 

Za potrzebne dla obrazu 
polskiej wsi uważa pytania o 
procentowe spożycie i sprze
daż wyprodukowanej żywności 
(ziemniaków, mięsa, mleka). 

6 Dziewięćdziesięcioletnia 

Kazimiera Skarżyńska (tak
że z Wdźiękonia) czekała na 
rach~trza od rana. 

- Ja tak pięknie posprzą
tałam i zamiotłam kuchnię, a 
ona wcale nie weszła do domu, 
tylko usiadła ze mną na po
dwórzu na murku - mówi za
wiedziona. 

Spis trwał bardzo krótko. 
Stary, mały drewniany domek 
bez wygód. Całe gospodarstwo 
to podwórze ze skoszoną 

przez sąsiada trawą i dwie ku
ry. Pani Kazimiera mieszka ,z 
chorym synem, który ma już 
65 lat i hektar ziemi. 

- Lata przepadły i zdro
wie przepadło. ŻY.ię, bo Bóg 
uważa, że jestem potrzebna. 
Ale dlaczego pani mnie pyta. 
Mówiono, że rachmistrz bę

dzie tylko jeden - mówi nie
ufnie. 

7 W pierwszym tygodniu 
spisu w gminie Zambrów 

• nie było ża~ych kłopotliwych 
sytuacji; nikt nie wyprosił rach
mistrza, nie poszczuł psem, 
nikt nie unikał obowiązku od
powiedzi na pytania. 

- Pierwsze obserwacje i 
uwagi rachmistrzów pozwalają 
stwierdzić, iż mieszkańcy gmi
ny są dobrze przygotowani do 
spisu. W wątpliwościach radzą 
się rachmistrza, jak odpowie
dzieć na pytania - ocenia Ja
nina Kłopotowska z Gminnego 
Biura Spisowego w Zambro
wie. 

Gmina Zambrów podzielo
na jest na 76 obwodów spiso
wych. Obsługuje je 52 rachmi
strzów (wśród nich trzech stu
dentów i dziewiętnastu bezro
botnych). Do spisania mają 
1447 gospodarstw rolnych, 220 
działek powyżej 10 arów, 2321 
mieszkań. Na jednego rachmi
strza średnio przypada 45 mie
szkań. 

MARIA TOCKA 

Na zdjęciu: Leokadia 
Choińska z Laskowca Nowego 
już po spisie, 

, 
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Z poczucia spełnienia obo
wiązku. aktywnego uczestniczenia 
w życiu społecznym, po.szedłem 
kilka dni temu na zebranie spra
wozdawczo-wybo.rcze grupy czło.n
kowskiej Spółdzielni Mieszkanio
wej "Perspektywa" w Ło.~ży. 

Już przy wejściu na salę o.brad 
dalo. się zaobserwować, że w kom
plecie, zajmując ustawio.ny po. je
dnej stronie długi rząd stołów, za
siedli pracownicy spółdzielni. Nie
którzy ze współmalżo.nkami, a nie
którzy zapewne z najbliższymi są
siadami, a z nimi praco.wnicy firm, 
Ż)jących z obsługi Spółdzielni. 
Zebranie odbywalo się w go.dzi
nach po.po.łudniowych, a więc 'lu
dzie ci, na co. dzień stolarze, hyd
raulicy, ślusarze i inni ręko.dzielni
cy, po. zako.ńczeniu swo.jej pracy, 
gremialnie stawili się aby - jak 
myślałem - oso.biście wysłuchać 

o.d mieszkańców, co mają do. po.
wiedzenia na temat ich pracy i so.
lennie obfecać po.prawę w przy
szłości. Okazało. się, że jeśli mieJi 
jakJeś o.bawy, to. bezpo.dstawnie. 
Nie licząc siedzących po.d szylda
mi "Zarząd" o.raz "Rada Nadzor
cza", resztę p~zybyłych można by
ło nakryć jedną czapką - no, mo
że dwiema. 

Zebranie otwo.rzył przewo.dni
czący Rady Nadzorczej tłumacząc 
od r~zu, że o.n tylko. na chwilę i 
przekaże głos wybranemu przewo.
dniczącemu zebrania. Jak o.biecał, 
tak uczynił, cho.ć wyglądało na to, 
że mo.gą być pro.blemy ze znalezie
niem i wyborem przewodniczące
go. . W ,krótkich przedbiegach kto.ś 
tam odmóWił, ko.goś zgłos1zo.nego 
w o.góle nie było, ale oto znalezio
no szybko w ten dzień upalny kan
dydata zgrabnego., pięknie ubrane
go, o.bo.wiązko.wo. po.d krawatem i 
w marynarce, bo. tak przecież 

przeciętny Po.lak cho.dzi ubrany 
po. 'po.łudniu, po. powrocie do. do.
mu z pracy biuro.wej. Kandydat był 
nieco. zażeno.wany, lekko. zdziwio
ny. Stwierdził, że jest zasko.czo.ny 
propo.zycją, nie wie, czy sobie po
radzi; ale dla do.bra ludzko.ści nie 
o.dmawia. Obawiałem się, że tak 
ustrzelo.ny o.cho.tnik gwarantować 
może zajęcie sali o.brad przez za
siedzenie, ale okazało. się, że Po.
lak po.trafi. Pan przewo.dniczący 
zebrania, zwany w dalszej części 
Panem Prowadzącym, kilka chwil 
manipulo.wał do.Ść gwalto.wnie rę

koma w kieszeniach, których miał 
w przecudnie skro.jo.nej marynarce 
po.d do.statkiem, znalazł wreszcie 
Co.ś, co. o.kazało się kartką papieru 
i, jako czło.wiek całko.wicie zasko.-' 
czony do.konanym przed chwilą 

wybo.rem, zaczął w te mniej więcej 
słowa: "Pro.ponuję w miejsce pun
któw X i Y po.rządku dzisiejszych 
obrad wprowadzić punkty A i B, a 
w miejsce ... " itd. Jak na zestreso.
wanego z po.wo.du niespo.dziewa
nego. wybo.ru zaczął całkiem zrę
cznie, a nawet senso.wnie. W tl-ybie 
niemal błyskawicznym uporał się z 
wyło.nieniem ko.misji wnio.sków i 
uchwał, a pro.blemy po.jawiły się z 
ukonstytuowaniem ~ię komisji wy
bo.rczo-skrótacr.jnej. Była to. swoi
sta próba wyso.ndo.wania, kto. mo
że kandydo.wać do. Rady Nadzor
czej 'oraz na Zebranie Przedstawi
cieli. Propo.no.wano. więc tego. i 

' tamtego., 'wszyscy o.dmawiali, co 
dawało. wiele do. myślenia, bowiem 
udział w pracach ko.misji wyklu
czał kandydo.wanie w wybo.rach. 

Wyglądało na to, że będzie prob
lem, jednak przepastne kieszenie 
Pana Prowadzącego. zawierały pa
naceum i na to. W)jęta z nich kar
tka zawierała cały, trzyo.so.bo.wy 
sklad tego. odpowiedzialnego. or
ganu. Nikt, o.czywiście, nie o.po.no.
wał, bo. lepszego. ro.związania nie 
było. Kiedy komisje usado.wiły się 
na do.bre na wyznaczonych miej
scach, Pan Pro.wadzący dał sygnał, 
aby Rada Nadzo.rcza i Zarząd zdali 
sprawę (lub jak kto wo.ii sprawo.z
dali) ze swo.jej działalno.ści w mija
jącej kadencji. Pan Rada Nadzor
cza' równie krótko. jak zaczął 
zebranie, tak i zdał sprawę. To., co. 
zapamiętałem, mo.żna zmieścić w 
zdaniu, że skarg na działanie Za
rządu w całej mijającej kadencji 
nie było. To <;i dopiero szczęście, 
po.dłapać ~ą bezstreso.wą, ale 
chyba nie bezintereso.wną fuchę. 
Jednak nie dla psa kiełbasa. Tedy 
zaczął przemawiać Pan Prezes, nie 
wiedzieć czemu zwany w dalszej 
części Panem Rozgrywającym. Jest 
źle,jest bardzo źle, w te słowa ro.z
począł. Ktoś bezczelnie , odważył 
się poddać mnie druzgo.cącej kry
tyce w Internecie, po.wiedział. A 

Niech ' żyje 

nam 
dalej: to. niedopuszczaIne, prze
cież wszyscy chodzimy do jednego. 
ko.ścioła i przekazujemy sobie 
znak po.ko.ju. Jak więc to. mo.żliwe, 
po.dgrzewał si~ z każdą chwilą bar
dziej . Zlikwidowaliśmy bezpo.wro.t
nie czerwo.nych (chyba chodziło 
mówcy o czerwo.no.skórych, czyli ' 

. Indi\ill, bo sam widziałem jak je
szcze niedawno., na fo.rum Rady 
Miejskiej, Pan Ro.zgrywający 

czule spisko.wał z, tak zwaną Le
wicą, a po.nadto., jak spo.jrzałem 
po. sali o.brad, czerwonych kilku 
widzialem, a Indianina żadnego.) , 
ale wróg nie śpi. Musimy być ciąg
le czujni! Wówczas Pan Pro.wadzą
cy wskazał palcem na jednego. z 

cy i oświadczył, że skoro on sam 
nagrywa, więc po.zWólmy wspania
ło.mYŚlnie nagrywać również temu 
panu. Kto. Jest "za", zapytał o.bra
dujących już w pełni kompatybilny 
z Panem Rozgrywającym Pan Pro
wadzący. Chór Preto.rian, jak na, 
komendę, jedno.cześnie, uniósł 
swo.je spracowane ręce do. góry. 

Po. tym demo.kratycznym wstę
pie Pan Rozgrywający "rzucił" kil
ka cyfr. Zamo.nto.waliśmy 18 do.
mofo.nów, 'wyremo.nto.waliśmy 12 
śmietników (w związku z utajnie
niem o.brad zawarte tu dane są za
szyfro.wane), itp., itd. Na sprawo.z
danie mi to. nie wyglądało., brako
walo. cho.ćby krótkiego odniesie
nia się do. najisto.tniejszych pro.ble
mów Spółdzielni. Mo.że zebrani 
wyglądali na takich, co. i tak nicze
go. nJe po.jmą, więc o.szczędzo.no. 

nam czasu. Kto.ś tam natrętnie, a 
mo.że i po.dchwytliwie zapytał, kie
dy do.czeka się przekształcenia 

swo.jego. prawa do. lokalu, mo.że 
jest w tej kwestii jakiś harmo.no.~ 
gram. Ale biedak nie wiedział chy
ba z kim ma do. czynienia. Zbyto. 
go., kilkakro.tnie stwierdzając, że w 
termi- nie ustawowym do.-
czeka się, bo. pierwszeń-
stwo. mają zlokalizo.wa

ni na terenie 
o.siedla po.siadacze 
zabudo.wy jedno.
rodzinnej o.ni 
o.trzymają to. pra
wie o.d ręki. 

......... ~I" Zebraliśmy 

po to, 

spółdzielcza władza 
uczestników zebrania i powiedziiil: 
ten pan nas nagrywa. Pro.szę na
tychmiast wyłączyć urządzenie! 

Nasze. obrady są tajne dła po.stron
':łych! Czło.wiek ten, widać o.byty w 
różnych śro.dowiskach, spo.kojnie ' 
odpo.wiedział, te nie narusza ża
dnego. prawa, a nagrywać będzie. 
Od czego. są jednak demo.kraty
czne procedury. Pan Prowadzący 
bardzo zręcznie po.ddał po.d gło.so.
wanie wnio.sek: kto. jest przeciwko. 
temu, aby nagrywać obrady. Tylko. 
moment czekał na hasło Chór Pre
to.rian (o. przepraszam, nie w)jaś
niłem wcześniej, ' że tak zwać będę 
dalej zgro.madzonych ze lOO-pro.c. 
frekwencją ko.nserwato.rów i , in
nych zależnych na co. dzifń o.d Pa
na Ro.zgryw;yącego), gło.sując gre
mialnie za tym, a właściwie prze
ciwko. (znaczy za wnio.skiem, a 
przeciwko nagrywaniu). Przez 
chwilę pomyślałem, czy nie wyko.
rzystać tego wspaniałego. gremium 
do. przegło.so.wania, że na pewno. 
mamy już wiosnę. Obawiałem się 

I jednak, że mo.że to nie przejść i z 
po.wro.tem po.wróci zima. Nie zdą-
żyłem dopraco.wać swo.jego. wnio.s
ku, bo.wiem wstał Pan Ro.zgrywają-

ko.mpetentne' ciała ko.legialne, za
rządzające naszą spółdzielnią, je
dno.gło.śnie deklaro.wali Pąn Pro.
wadzący i Pan Ro.zgrywający. Pro.
simy Q zgłasz~ie kandydatów na 
Zebranie Przedstawicieli, zarządził 
ten pierwszy. Podn1ósł się las rąk 
nad rzędem sto.łów zajmo.wanych 
przez Chór Preto.rian. Zgłaszam 

sto.larza X, mówił malarz Y. I vice 
versa, po. naszemu repliko.w3ł sto.
larz X, a po.nadto. zgłaszam sprzą
tac~kę Z. 

Trwało. to. do.tąd, aż Chór Pre
to.rian zgło.sił się wzajemnie w ca
ło.ści. Z sali zgłoszono. kilką -osób', 
z różnych jej zakątków, chyba nie 
bardzo. z~rientowanych, w co. zga
dzają się wejść. Wówczas to. zauwa
żyłem, . że . o.prócz wymienio.nych 
już grup uczestników zebrania da. 
je się zauważyć jeszcze jedna, na
zwijmy ją dła o.dmiany Smako.sza
mi, jako. że najczęściej widać ich w 
o.ko.licach o.siedło.wego. sklepu z 
wyrobami miejsco.wego. bro.waru. 
Oni to., zapewne również z Po.czu
cia o.bo.wiązku, w sile aktualnie 
mo.gącej do.jŚć do.Ść daleko., bo. do. 
siedziby Spółdzielni, wyraźnie 

wzmo.gli czujno.ść. 

Kiedy zamknięto. listę zgło.szo.
nych kandydatów na Zebranie 
Przedstawicieli, ro.zpo.częło. się 

zgłaszanie kandydatów do. Rady 
Nadzo.rczej. Przebiegało. to. spra
wnie, bo. każdy znał swo.je ro.le. Po. 
przygo.to.waniu kart do. gło.so.wa

nia, ro.zpo.częły się wybo.ry. Oczy
wiście, ma się rozumieć, tajne, 
zgo.dnie z ustawą i statutem. Wyni
ki wybo.rów wykazały, że Chór Pre
to.rian 'Wespół ze Smako.szami 
uzyskali druzgo.cącą przewagę. 

Wybraliśmy tych, których mieliś

my wybrać. Niech Ż)je demo.kra
cja, wro.gów po.biliśmy sro.motnie. 

Dyskusja była raczej drętwa. 

Przecież przyszliśmy po. to, by wy
kazać siłę w jedności, a nie kryty
ko.wać. Pan Ro.zgrywający , nama
wiał nawet, by dyskusję prowadzić 
szczerze aż do. bólu i wymienił te
maty, na które jest przygo.towany. 
A' były to. m.in. czy i ile ma kocha
nek, sru;no.eho.dów, , pieniędzy. Ta 
fo.rmula ni~' zachęcała ani Ehóru 
Preto.rianj ani" Smako.szy. Ja ró
wnież nie jestem mo.cny w ' tych za
gadnieniach, a po.nadto. ciekawy 

/ zupelnie czego. innego.. A więc dys
kuto.wali ci, którzy mają normalny 
po.gląd na o.taczającą nas rzeczywi
sto.Ść, która jest tro.chę do.bra, tro
chę zła, a nie tylko. rÓŻo.wa. Okaza
ło. się, że wprawdzie Spółdzielnia 
nie jest w stanie nijak wspo.móc 
swo.jego. czło.nka w jego. spo.rach z 
mo.no.po.listami w naszym o.siedłu 
jak Rejo.n Energetyczny czy "Mul
timedia", ale za to. mo.że nas za
muro.wać (czy też o.szklić, amo.że 
zabeto.no.wać) o.d stro.ny lo.ggii bal
ko.no.wych. Tak, tak! Bez pro.te

'stów pro.szę - grzmiał Pan Roz
grywający. Do.póki mo.je serce bije 

,dla tej Spółdzielni (a bije wyłą

cznie dla tej Spółdzielni), to. żadne 
ko.ntrpropo.zycje typu współfinan
so.wania wymiany sto.larki o.kiennej 
lub sfinanso.wania samych, alter
natywnych projektów zabudo.wy ja
ko. o.bo.wiązujących na terenie 
o.siedla, nie będą brane nawet po.d 
uwagę· 

' Pan Ro.zgryw;yący wszedł w 
po.siadanie patentu na pelpetuum 
mo.bile, czyli maszynę samonapę
dzającą się, mówiąc w dużym up
roszczeniu. Sko.nstruo.wał o.to. de
mokratycznie zarówno Radę Nad
zorczą, jak i Zebranie Przedstawi
cieli, a więc o.rgany so.bie nadrzę
dne: To. Zebranie Przedstawicieli 
będzie kwito.wać działalno.ść Za
rządu, a jeśli składa się o.no. z pra
co.wników etato.wych Spółdzielni, 

będzie o.ceniać po.średnio. samo. 
siebie. Kto.ś zauważył z sali, że to. 
przecież wstyd i hadko., a nawet 
wygląda na z góry wyreżysero.wany 
spektakl, ale Pan Ro.zgrywający 

szybko. wyprowadził tak liiecnie 
po.dejrzliwych, że w o.góle, z praco.
wnikami nie ro.zmawial na temat 
zebrania, niczego. z nimi nie usta
lał, by Za chwilę so.bie zaprze~zyć 
mówiąc, że zakazał im kandydowa
nia do. Rady Nadzorczej. 

Żaden ze zgło.szo.nych z sali 
wnio.sków, o.dmiennych o.d zdania 
w tych sprawach Pana Rozgrywają
cego., nie ~o.stal nawet /do.puszczo.
ny po.d o.brady Zebrania Przedsta
wicieli. Wroga należy zwalczyć w 
zaro.dku! 

Członek 

(imię i nazwisko znane redakcji) 
Łomża 



"Dzieci t~' zakała ludzkości!", mawiał Melchior W3ńkowicz. Na szczęście, czasem 

Prof. Adam Dobroński, hi
storyk, pracownik Uniwersyte
tu w Białynistoku od lat stały 
współpracownik "Kontaktów": 
- Urodziłem się w czasie wojny i 
pewnie tamte okoliczności spra
wiły, że podobno byłem dziec
kiem bardzo zastra'izonym. A 
wszystko przez pocisk artylerr.j
ski, który uderzył w kuchnię po
lową, gdzie warzyło się dla mnie 
mleko. W czasach szkoły podsta
wowej ani rodzice, ani nauczycie
le nie mieli zastrzeżeń do mojego 
zachowania, przeciwnie niż do 
moich wyników w edukacji. Nie 
bardzo szlo mi składanie wszy
stkiego w całość. Mama załamy
wała ręce, a ja ją pocieszałem! 
Formę złapałem dopiero w 
czwartej kłasie i dałej już poszło 
gładko. Nie obyio się także bez 
papierosowej próby, którą zaczą
łem w wieku 8- 9 lat. Aby przez 
przypadek nie wpaść rodzicom w 
oczy, szliśmy z kolegami na po
bliską łąkę i kurzyliśmy do woli. 
Ale któregoś dnia okażało się, że 
już nie mamy co! Wtedy ktoś 
wpadl na pomysł: skręty . z liści le
szczyny! Zapałiliśmy. Od tamtego 
doświadczenia papierosy są mi 
obce do dzisiaj . Namiętnie zbie
rałem znaczki pocztowe i grałem 
w "nogę". Ze względu na posta
wną figurę, przypadła mi rola 
"na beku", czyli obrońcy. Ucho
dziłem za zawodnika trudnego 
do sforsowania nie tylko na całej 
ulicy, ale i znacznie dalej. W dzie
ciństwie moją pasją stał się rower. 
Wspaniałego wyścigowego hura
gana kupiłem już jako licealista 
za zebrany złom. Marzyłem, żeby 
zostać słynnym Królakiem, a kie
dy się nie uda - konduktorem! 
Mój ojciec był dyżurnym ruchu. 
Wychowałem się na stacji kolejo
wej, więc bardzo dobrze znałem 
kolejarskie profesje. Kondukto
rowi zazdrościłem życia , w nieu' 
stannych podróżach i do tego za 
darmo! Z tamtych marzeń pozo
stało mi zamiłowanie do jazdy 
pociągiem. 

Podkomisarz Jacek Dob
rzyński z Zespołu Prasowego 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Białynistoku: - Jako 
przedszkolak byłem bardzo nie
śmiały. Kiedy moja sąsiadka bieg
ła do moich zabawek, stałem 

przy ścianie i nawet się nie ruszy
łem! Być może już wtedy uświa
damiałem sobie, że kobiecie, na
wet czteroletniej, należy się sza
cun'ek. W podstawówce ogarnęła 
mnie pasja kol~kcjonowania (naj
pierw znaczków, a potem monet) 

' oraz społecznikowania. Zbiera
łem makulaturę i inne surowce, 
które wysyłało się do UNICEF-u 
na głodującą Etiopię. Za to' w do
mu wykazywałem się antyspołe
czną naturą, prowokując zaczep
ki ze starszym o siedem lat bra
tem, który ze względu na mój 
wiek musiał mi ustępować. Z lek
cjami starałem się iść "gwintem", 
czyli po linii naj mniejszego opo
ru. Mówiło się o mnie krótko: 
zdolny, lecz leniwy. Żeby efekta
mi lenistwa nie martwić rodzi
ców, w dzienniczku szkolnym z 
trójki z plusem zrobiłem piątkę z 
plusem. Z rozpędu. zapomnia
łem, ' że nie ma takiej oceny. 

. wyrastają z nich ludzie 
Wszystko szybko się wydało. Pa
miętam to szczególnie, bo właś
nie za ten pomysł dostałem od 
ojca pasem. Ale w niczym nie po
prawiło to mojego edukacr.jnego 
lenistwa. Za to z wielką ochotą 
uczyłem się gry na gitarze, a w 
czasach szkoły średniej skończy
łem kurs prezenterów dyskoteko
wych, prowadząc naj różniejsze 
uczniowskie zabawy i studnIówki. 
Odkąd nauczyłem się czytać ' i pi
sać, doceniałem wartość pienią-

czne. Bardzo tęsknię do mojego 
dzieciństwa i oddałbym wszystko, 
żeby wróciły się tamte lata. 

Bogusław Deptuła, dyrek
tor Narwiańskiego Parku Na
rodowego: - Byłem dzieckiem 
zdyscyplinowanym i odpowie
dzialnym. Wzorowy uczeń, wzo
rowy ministrant. OczywiŚcie, nie
jednokrotnie. stawałem przed 
konfliktem wartości: odrabiać 

'lekcje solidnie, by nie stracić opi
nii, czy' jak wszyscy "normalni" 

Koszula 

wiem dlaczego natychmiast spo
jrzała na mnie i zapytała: czy to 
twoje? 'Odpowiedziałem bez za
jąknięcia: nie, ja palę "silesie". 
Zrobiło się straszne zamieszanie, 
łącznie z natychmiastoW)'ll.l wez
waniem rodziców. Byłem ucz
niem Szkoły Podstawowej nr 2, 
więc w imię koleżeńskiej 'solidar
ności, z chłopakami z "trójki" i 
"szóstki" toczyliśmy walki o do
minację w parku miejskim. Na 
"solówkę" wystawiali się przede 
wszystkim liderzy każdej , rep re
żentacji, ale rozlewu krwi na litry 
nie pamiętam; głównie nasze 
utarczki sprowadzały się do wy
myślnych "negocjacji': słownych. 
Ale na szczęście, miałem też za- . 
interesowania pożyteczne: histo
rię i sport, co zostało mi do dzi
siaj. Podstawówkę skończyłem z 
samymi piątkami; schody zaczęły 
się w liceum, którego absglwen
tem zostałem dzięki wyrozumia
łości nauczycieli, głównie fizyki i 
matematyki. Mam też na koncie 
pewien incydent z moim star
szym bratem. Jako przedszkolak 
byłem gruby i on ciągle się ze 
mnie wyśmiewał. Skończyło się, 
kiedy wbiłem mu w piętę noży

czki. Dzisiaj na pewno bym to 
umorzył. 

Piotr Kondratiuk, dyrektor 
Zakładu Karnego w Czerwo
nym Borze: - Byłem przeci
wieństwem mojego starszego 
spokojnego brata. Nie znaczy to' 
jednak, że rozrabiałem. W pod
,stawówce nie należałem do ucz
niów wzorowych, ale nie miałem 
problemów z nauką. Jak chłopiec 
w tym wieku, przeszedłem przez 
kolekcjonowanie znaczków pocz
towych, samochodowych pro
spektów i pocztówek, przedsta
wiających inne kraje. Szybko mi 
to przeszło. Najtrwalsza okazała 

Kto by pomy@ał, że z J acusia krakowiaczka wyrośnie Jacek 
prokurator? 

się gra w "nogę". Moim marze
ludzie w tym wieku kopać pilkę. ". niem było zost~ć żoł?i.erzem ża-dza. W latach szkoły podstawowej 

zarabiałem u sąsiada zrywaniem 
truskawek oraz selekcją runa leś
nego w punkcie skupu jagód i 
grzybów. Pierwszego papierosa 
zapaliłem dopiero w wojsku. 

Jarosław Siekierko, bur
mistrz Wysokiego Mazowiec
kiego: - Z natury byłem dziec
kiem spokojnym, zrównoważo
nym, ale ciekawym świata w róż
nych dziedzinach. ' Z przedszkola 
do dzisiaj pamiętam, jak z kole
gami podglądaliśmy dziewczyny 
w łazience. We wczesnej podsta
wówce stałem się zapalonym ko
lekcjonerem znaczków poczto
wych i monet, szczególnie z wize
runkiem marszałka Piłsudskiego, 
których wtedy ludzie mieli sporo. 
Potem zostałem koszykarzem. I 
pewnie sport sprawił, że nie mia
łem czasu na ryzykowne pomysły, 
łącznie z pierwszą papierosową 
próbą, którą przeszedlem "do
piero" jako siedemnastolatek. 
Nie przysparzałem rodzicom kło
potów wychowawczych, chociaż 
wciąż pamiętam lanie od ojca: od' 
czasu do czasu sprawiedliwie 
między mnie i brata rozdzielał 
pasy, kiedy nie chciało nam się 
pomagać w gospodarstwie. Czę- . 
sto też kłóciłem się z bratem z 
byle powodu. Wtedy do akcji 
wkraczała z kapciem mama. Ale 
to już były raczej kary symboli-

Na szczęście, i jedno, i drugie wodowym ~k, J~k .0Jclec. Ale. z 
udawało mi się pogodzić. Od c~asem tez z~leniłem zd;~me. 
wczesnego dzieciństwa intereso- ~Ierwsz~go 'paplero~a zapaliłe~ 
wała mnie przyroda a szczegól- Jako licealista; pierwszego I 
nie botanika. Zielnllu stały się o~tatniego, a ~akochałem s~ę do-
moją pasją i tak jest do dzisiaj. plero ~ kłasle maturalnej. Na 
Gdy miałem 10-12 lat, w ubikaeji SZczęŚCie, ?~z nega~ego wpły-
za kościołem w Stawiskach, gdzie wu na wyniki edukaCJI. " 

-mieszkaliśmy, w towarzystwie ko- .Bolesław Krzywda, wOJ t 
legów zapaliłem pierwszego gmmy M;łły Płock: - Odkąd 
"sporta" czy "belwedera" . Co pamiętam, byłem molem książ-
prawda, bardziej chodziło nam o kowym. Ojciec bardzo .lubił czy-
naukę wypuszczania dymu, a nie tać i jemu zawdzięczam miłość 
zaciąganie się, ale tak czy owak, do książek, których w naszym do-
po kilku papierosach nagle po- mu zawsze było dużo. Jak inni 
czułem, że to nie dla mnie i nie moi koledzy z podstawówki, nąj-
palę do dziś. Ponieważ mam pierw z wielką pasją kolekcjono- . 
zdolności plastyczne, w dzieciń- wałem znaczki pocztowe i łowi-
stwie bardzo lubiłem rysować i łem ryby. Ale i nIatelistyka, i 
rzeźbić. W czasach szkoły śre- wędkarstwo szybko mi przeszły. 
dniej zainteresowały mnie szy- Zaw~z~ marzyłem,. żeby. zost~ć 
bowce. Skończyłem podstawowy rolnikiem. I spełn~o Się! Nie 
kurs pilotażu i bardzo żałuję, że przysparzałem rodZIcom kłopo-
tylko tyle. Mimo mojej "kryszta- tów, jednak czasem musieli wkro-
łowej" natury, czasem pojawiała czyć do akcji, kiedy młodszej sio-
się jakaś rysa: nigdy nie zapomnę strze próbowałem , wymierzać 
lania od ojca, kiedy jako szesna- "sprawiedliwość" na własną rękę· 
stoletni młodzieniec wróciłem do Na wagarach w szkole średniej 
domu godzinę później niż zapo- byłern raz; jednak usprawiedli-
wiadał.em. wiam się, że z całą klasą. Swojego 

Jacek Cholewicki, prokura- p.ierwszego ~ życiu papi~rosa WJ:'-
tor rejonowy w Łomży: _ Moja C\ą~ąłem oJcu z paczki, zapalI-
natura objawiła się już w przed- łem l wychodzę z domu. A tu na 
szkolu. Byłem wtedy w starsza- progu oj~iec~ Cią? dalszy niech 
kach. Któregoś dnia pani Stasia pozostanie taJemmcą· 
znalazła paczkę papierosów. Nie JUSTYNA CAR 
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Golgota Wschodu 

"Syberia Golgota Wschodu" to tytuł spotkania z tYmi, którzy 
przeżyli piekło na ziemi. Zorganizowała je dla młodzieży Mada Ty
szka, córka Sybiraczki, polonistka Szkoły Podstawowej 111' 5 w Łomży. 

O przeżytej gehennie opowiadał Kazimierz Lemański i Jerzy Ty
miński. 

Lemański, syn wójta ze Zbójnej, wywieziony został z matką, sio
strą i bratem 20 czerwca 1941 roku. Miał wted.y sześć lat. 

- Nigdy nie zapomnę tego dnia. Była noc, rozbudziło nas mocne 
pukanie do drzwi. Wpadli enkawudziści, wycelowali w nas lufy kara
binów, jeden odczytał wyrok i kazał się zbierać. Przed domem stały 
furmanki - przypominał dzieciom, które słuchały z najwyższym sku.! 
pieniem. 

Na furmance, a potem na stacji w Śniadowie, przerażonych dzie
ci ze swoimi rodzicami było wiele. A potem straszna podróż bydlęcy-

O koło 5 lat temu, 
na bardzo atrakcr.jnym 

półwyspie jeziora Białe-
go, stał pensjonat zadłużonego · 

białostockiego przedsiębiorstwa 

, "Fasty" . Działkę z budynkiem, 

od kredytującego "Fasty" banku, 
kupił Amerykanin Sam Avny, 

. właściciel i prezes spółki z 0.0. 

Delfin. Wkrótce na augustow

skim jeziorem stanął hotel na 

130 miejsc, z kilkoma restaura
cjami, siłownią, tarasem do mini

golfa, boiskami, kortami teniso

wymi, plażą oraz przystanią dla 

statków Żeglugi Augustowskiej. 

Jako że "Delfin" ma ambicję 
stać się hotelem czterogwiazdko

wym, właściciel na tym nie po
przestał. W sierpniu do użytku 

oddany zostanie rekreaC)jno-re

habilitacr.jny "Atlantis" z krytą 

pływalnią, zjeżdżalnią, wodnym 

barem, odnową biologiczną i ką
pielami borowinowymi oraz salo-

, nem gier. Kolejnym etapem mia

ło być zwiększenie iłości miejsc 
hotelowych i nowoczesne cen

trum konferencyjne. 

- To. miała być inwestycja na 
wielką skalę - mówi Sam Avny. 
- Ostatnie trzy lata dowiodły, że 

mi wagonami... hotelarstwo to dobry biznes i że 
- W rozpaczy wszyscy zaczęli śpiewać "Serdeczna Matko., opie- - jest duży rynek na te usługi. 

kunko ludzi". Nie było takich, którzy by nie płakali, czy lamentowali. Trzeba tylko stw;rzyć wysoki po-
Tej pieśni nie zapomnę nigdy w życiu - wzrusza się jeszcze dziś. 

ziom i być konkurencr.jnym. 
Na wygnaniu starali się ratować to,_ co najcenniejsze w nich. Nie 

oddali różańca, choć enkawudziści robili rewizję i zabierali modli te- Kierując się tą zasadą, złożył 
wniki, medaliki, różańce. Mimo wielokrotnych nalegań nie wyrzekli wniosek do Urzędu Miejskiego 
się obywateL,>twa polskiego i nie przY.ięli poddaństwa rosr.jskiego. w Augustowie o wydanie decY7Ji 

Krzysia Makowskiego z czwartej kla.<;y interesowało, jale zesłani o warunkach zagospodarowania 
zdobywali pożywienie. Dwukrotnie pytał, bo nie mógł uwierzyć, że terenu. Początlwwo otrzymal de-
ludzie jedli wygrzebywane z ziemi zgniłe ziemniaki, korzonki i łodygi cyzję odmowną, gdyż I?rzestrzen-
roślin, polowali na zwierzęta futerkowe, pili wodę z roztopionego ny' plan zagospodarowania mia-
śniegu. 

sta nie uwzględniał inwestowania 
- Czy wierzyliście, że kiedyś wrócicie? - zapytała Renatki Skwe-

res. w otoczeniu jeziora Białego. Po 

_ Przeżyliśmy chyba tylko dziękf'rladziei, modlitwie i tęsknocie. dwóch latach uzgodnień zezwo-
Często oglądaliśmy zachód słońca. Gdy promienie ginęły za horyzon- lenie otrzymał . Pozostało wystą-
tern, mama powtarzała nam, że tam daleko jest Polska - mówił. pić do Starostwa Powiatowego o 

Jerzy Tymiński wywieziony został z ma&ą i bratem 13 kwietnia 
1940 r. 

- Kiedyś dostałem dwie kostki cukru. Wszyscy koledzy lizali po 
kolei, żeby poznać ten smak. Z pierwszej kos&i nic nie zostało , dru
gą dałem na przechowanie bratu. Gdy wyszedłem, zjadł ją, bo sądził, 

że ja zjadl,em pierwszą. Było mi go bardzo żal - opowiadał Tymiń

ski. 
Kasia Łada z piątej klasy pytała o rozrywki. Kamil Szabłow~lu o 

warunki życia, odzież, tęsknotę . 

Obrazy tamtych przeżyć, które w nich tkwią, pdekazują innym. 
Kazimierz Lemrulski dosłownie: maluje. W jego pejzażach jest sybe
rr.jska przyroda, są zachody słońca, przestrzenie pełne tęsknoty. 

Jerzy Tymiński pisze wiersze, przepełnione przeżyciami tragi-
cznego dzieciństwa. ' , 

Uzupełnieniem wspomnień Sybiraków była ciekawą wystawa, 
przywiezionych z Syberii zdjęć, WYSłrulych listów, niektórych sprzę
tów. Ekspozycję uzupełniły prace wykonane przez dzieci z klasy 
czwartej i piątej: różruńec z chleba, syberr.jski krzyż, wagon, którym 
ich dziadkowie zostałi wywiezieni. 

Spotkruńe z Sybirakami, wystawa i montaż słowno-muzyczny "Lu
dzie ludziom zgotowali ten los" w wykonaniu uczniów, to wspaniała 
lekcja patriotyzmu. 

Na zdjęciu: fragment ekspozycji (wagonik, krzyż). 

pozwolenie na budowę. 

~ 

B ardzo solidnie przy-

gotowaliśmy calą doku
mentację - wr.jaśnia 

Sam Avny. - Pozytywnie ocenił 

to burmistrz, więc spokojnie cze

kaliśmy na decyzję starosty. Ja

kież było nasze zaskoczenie, gdy 

tuż przed upływem terminu 

uprawomocnienia się decyzji 
miasta otrzymaliśmy wiadomość, . 

że urzędnicy powiatowi doszuka

li się kilku niezgodności. 

Punkty sporne są dwa. Pier

wszy z nich dotyczy wysokości 

dobudowywanego hotelu, zaś 

drugi linii jego zabudowy. Wyda

jąc pozwolenie na zagospodaro
wanie terenu, burmistrz określił, 

Największ 

że nowe budynki wysokością mu- . 

szą odpowiadać istniejącym. 

Zdaniem wicestarosty Wiesława 

Litwiejki, jest to nieprawidło

wość . W decyzji musi być bo
wiem zawarte stwierdzenie, że 

hotel nie może przekraczać wy

sok~ści dwóch i pół kondygnacji. 
Uchybieniem jest także to, że ' 

dobudowana część hotelu wkro

czy w strefę ochronną jeziora 

Białego. A tam o ż~dnych inwe

stycjach nie może być mowy. 

- Nie rozumiem, o 'co cho

dzi - denerwuje' się Sam Avny. 

- Wcześniej wszystko było w po

rz,ądku, plany się zgadzały, Woje

wódzki KonserwatorZaby&ów 
wyraził pozytywną opinię i nagle 

podniósł się szum. Teraz przez 

jakieś idiotyczne nieporozumie

nia pomiędzy lokalnymi władza

mi sto osób zatrudnionych przy 

budowie straci pracę, a 200 in-
\ ' 

nych nie otrzyma nawet talciej 

propozycji. 

Starostwo, pragnąc rozwiać 

wątpliwości , zwróciło się do Sa

morządowego Kolegium Odwo

ławczego z prośbą o "zajęcie sta

nowiska". sto stwieniziło, że 

"generalnie rozbudowa hotelu 
jest dopuszczalna, jednak pod 

pewnymi warunkami". Pierwszy: 

"wysokość zabudowy nie może 
_ przekroczy~2,5 kondygnacji, li

cząc od poziomu terenu do oka· 

pu". Drugi: "inwestycja nie mo-



;zy i najbardziej ekskluzywny augustowski hotel "De1fi.n" 
planuje zwolnienie' około l 00 pracowników 

już zmęczony całą awanturą. -

Jesteśmy największym inwesto
rem i można chyba pójść nam na 

rękę, zamieniając kółka na linię. 

Nie będzie to złamanie przepi

sów. My przystaniemy na wyso

kość dwóch i pół kondygnacji. 
Niech tylko pozwolą nam rozpo

cząć inwestycję, wydając stoso
wną decyzję. 

że być realizowana w strefie 

ochronnej jeziora Białego". 

- Wszystko przez jakieś głu

pie kółka - uważa Sam Avny. - , 
Na pllmie ' kółka, tworzące strefę 

ochronną jeziora, wchodzą na 

zabudowania. Jedmi.k gdyby po
prowadzić tę strefę w fonnie li

nii prostej, wszystko byłoby w 

porządku. 

- Te kółka są bardzo istotne 

- uważa Bogusław Grabowy, na-

czelnik wydzialu budownictwa 

,$tarostwa Powiatowego. - W ta-

ki sposób wykonywane są projek

ty i nie można od tak sobie wszy

stkiego zmieniać . 

Z 
daniem architekta 
oraz właściciela hotelu, 

uwzględnienie uwag to 

zabójstwo dla ich inwestycji. 

- Jak oni to sobie wyobraża
ją - denerwują się . -- Mamy 

budować hotel, którego szero

kość będzie ó połowę mniejsza? 
A co z centrum konferencyjnym? 

W planach mialo być n~jwiększe 

Topienie 
Powiększenie hotelu 0500 miejsc noclegowych, budowa 

\ 

Podlaskiego Centrum Konferenc)jnego o powierzchni 4 
tysięcy metrów kwadratowych właściciel "Delfina" zaplano
wał na dwa lata kosztem 65 mln zł. Tymczasem władze, do
patrując się błędów w projekcie architektonicznym, wstrzy
mały decyzję o warunkach zagosppdarowania terenu. Wła-

I 

ściciel "Delfina", który zainwestował w niego już ponad 20 
mln złotych, twierdzi, że są to urzędnicze bzdury, które 
spowodują zwolnienia pracowników i narażą hotel na bar
dzo duże straty. 

"D fina" 

~ 

w całym regionie, miały odbywać 

się w nim wielkie sympozja, na 

które zjechałoby mnóstwo ludzi. 
A teraz co: mała salka konferen

crinai niewie~ hotelik? To tak 
traktuje się inwestorów? Utrud
niając im działania? Przecież ci 

ludzie, którzy nas odwiedzą, bę

dą chcieli zwiedzić miasto i zo

stawić w nim swoje pieniądze. 

- To nieprawda, że jesteśmy 

przeciwni inwestorom - tłuma

czy wicestarosta Wiesław Litwie} 

ko. - Chodzi tylko o przestrze

ganie prawa, które obowiązuje 
wszystkich. Skoro hotel wkracza 

w strefę ochronną jeziora, to 

znaczy" że trzeba go przeprojek
tować. To samo tyczy wysokości. 

Według starosty, właściciel 

hotelu nie ma powodów do na

rzekań, ponieważ ewidentnie 

przekroczył warunki, które musi 

spełnić, występując o pozwolenie 

na zabudowę terenu., 

- Na tych planach widać wy
raźnie, że kondygnacji j est sześć 

- mówi rozkładając dokumenta

cję. - A to już przesada. 

- Gdyby był jeden plan, wy

raźnie mówiący o tym, że hotel 
zostanie rozbudowany do ,obec

nej wysokości, nie byłoby proble

mów - wyjaśnia burmistrz. - A 

tak kilka planów i każdy inny. 

Przyznaje jednak, że plan za
gospodarowania przestrzennego 

wykonywany był z myślą o rozbu
dowie hotelu. 

- Skoro tak było, to skąd te 
utrudnienia - Krzysztof Cylwik, 

dyrektor hotelu "Delfin", jest 

JUMIRPOL 
UL. NOWOGRODZKA 118 

18-400 ŁOMŻA 
1.1. (086) 216-51 -71, 21&7'J-(lJ 

W
łaściciel "Delfma" 
jest wściekły. Uważa, 
że władze, wstrzymu

jąc decyzję o zagospodarowaniu 

terenu, działają na niekorzyść 

miasta, którym rządzą . Tłuma

czy, że zamrożenie inwestycji do

prowadzi do zlikwidowani~ sta
nowisk pracy wielu ludzi, narazi 
hotel na dodatkowe koszty zwią

zane z przeprojektowaniem i ko

lejnymi formalnościami. 

- Wszystko kosztuje, czas 
kosztuje - mówi Sam Avny. -

Jeżeli władze będą bardzo upar

te, wejdziemy na drogę sądową i 

zażądamy milionowego odszko
dowania! 

Chce jednak rozmawiać i 

otrzymać upragnioną dec)7Ję. 

Liczy, że władze zrozumieją, jak 

bardzo poprawić może- wizeru
nek miasta w świecie luksusowy 

hotel i jak wielu turystów przy
ciągnąć. Nie bez znaczenia są 

także tworzone przez "Delfina" 

cały czas nowe miejsca pracy. 
Boi się tylko, że upór urzędni

ków może być spowodowany na
ciskiem konkurencji. .. 

RENATA K. METELICKA 

Na zdjęciu: "Delfin", najlep
szy hotel w Augustowie, 

szru ICATERIA BETONOWA 
WSlYSTKO DO OCRODÓW 

P 
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W OFERCIE SPRZEDAŻY 
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G 
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• cala gama wzorów i kolorów kostki betonowej 
palisad, obrzeży, w tym obrzeży lukowych 

KONKURENCYJNE CENY! 

UKŁADANIE KOSTKI 
• pełna paleta barw i wzorów gazonów ogrodowych 

Możliwość tworzenia ciekawych kompozycji 
przestrzennych w naszym otoczeniu 

Nowość! 
Propozycja ekologicznego wykorzystania sztukaterii 

betonowej w ogrodach: płytka Meba, półksiężyc, 
koło, podesty 

• Wszystko z kamienia: kamień lupany, kamień cięty 
kostka granitowa 

• Meble ogrodowe 

ZAGOSPODAROWANIE OGRODÓW F,3556 
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Żył tu dziadek, żyła babka, 
oraz dzieci ich gromadka. 
Tu rodzice zamieszkali. 
Urodziłem się tu ja, 
no i bracia moi dwaj. 
Pierwsze kroki tu stawiałem. 
Pierwszy wierszyk 

powiedziałem. 

Każde słowo dom ten słyszy, 
krzyki, wrzaski, trochę ciszy. 
Łzy me mama tu ociera 
i dla gości drzwi otwiera. 
Z.!la tradycje oraz święta, 
każdy dobrze je pamięta. 
Tata wiezie nas do szkoły, 
taki dumny i wesoły. 
Znów zjechała się rodzinka 
w całym domu jest g~ścinka. 
Moja babcia dziś baluje~ 

Urodziny swe świętuje. 
Babcia krzyczy: - Ty łobuzie! 
Mama głową tylko kręci. 

Zapisuje coś w pamięci, 
a i tata zaraz wróci 
i znów śpiewkę swą zanuci: 
- A co w szkole? A co w domu? 
A dom pisze i notuje ... 

MarcinChomontowski 
klasa III 

Szkoła Podstawowa 
im. Marszałka]. Piłsudskiego 

. wWygodzie 

Zespół przeprowadził we 
wszystkich średnich szkołach w 

. mieście i powiecie łomżyńskim 

cykl spotkań z młodzieżą i ro
dzicami. Uczulał, iż problem 

narkotyków trudniejszy, do 
zwalczenia, niż inne przestęp
stwa, w których występuje 

sprawca i ofiara. Tu sprawcą 
jest diler narkotykowy, a ofiarą 
kupujący od niego używki. 

Ofiara nie jest zainteresowana 
wykryciem i wydaniem sprawcy. 
Raczej go ukrywa, bo przecież 
on, handlując narkotykami, 
rzekomo ryzykuje i poświęca 
się, kombinuje. Ofiara nie chce 
wiedzieć, że dilera interesują 
tylko pieniądze. 

- Jeszcze niedawno wyob
rażaliśmy sobie, że narkoman 
to ktoś brudny, biedny, kto 
wkluwa się w żyłę. Dziś tak nie 
jest. Uzależnieni. chodzą w bia

łych kołnierzykach, pochodzą z 
najlepszych rodzin, są dobrymi 
uczniami - przestrzega komi
sarz. 

Uzależnieni i dilerzy cieszą 

się dobrą opinią w środowisku, 
wśród kolegów i nauczycieli. 
Długo nikt z zewnątrz nie zna 
ich drugiego życia. Poza tym 
narkotyki są bardzo tanie, do
stępne dla uczniowskiej kiesze
ni. Często pierwszą dawl-ę 

otrzymuje się za darmo. Potem 

wchodzą pieniądze. Gdy ich 
brakuje, diler za,dowoli się 

~ .,·KON1AłOY 

Dom rodzinny 
Wiersz "Dom rodzinny" Marcina Chomontowskiego, wychowan

ka Bożeny Danowskiej, zdobył pierwsze miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie o Rodzinie pod hasłem "Mieć taki dom". Organizatorami 
konkursu był Minister.stwo Edukacji Narodowej i Sportu, oraz Cen
trum Metodyczne Pomocy ' Psychologiczno-Pedagogicznej. Wiersz 
Marcina w eliminacjach w~jewódzkich zajął drugie miejsce, w elimi
nacjach centralnych pierwsze. 

Na zdjęciu: Marcin ze swoją klasą i wychowawczynią 

Narkotyki 
-:- Co czwarty uczeń łomżyIiskich gimnazjów i szkół po

nadgimnazjalnych w . anonimowych ankietach przyznaje 
się, że , przynajmniej raz zażywał narkotyki. W mieście i po
wiecie nie ma szkoły bez narkotycznego problemu. Jest 
ciepło, czas wzmożonych wagarów, które są o,!<azją do sięg
nięcia po różne używki - mówi komisarz Adam Skibiński, 
kierownik Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KMP w Łom-

, ży. 

W białych kołnierzykach 

sprzętem radiowo-telewizyj

nym, dobrym aparatem foto
graficznym, komórką, wszy
stkim, co da się sprzedać. 

- To wcale nie są regułki 
ze specjalistycznych podręczni
ków. To fakty z łomżyńskiego 
podwórka. W walce z narkoty

kami pierwsi powinni być ro
dzice - uczula komisarz Ski
biński. 

Zapewnia, że żadne dziecko 

samo nie przyzna się do brania. 

Zna przypadki, że . zamykało się 

w swoim pokoju i paliło traw
kę. Potem, żeby zniwelować za
pach, podpaliło kadzidełko. 

Wielokrotnie widzieli to domo

~icy i nie ~acali uwagi. A ta
kie . rzeczy trzeba zauważyć, za
interesować się innym zacho

waniem, dyskretnie przeszukać 
osobiste rzeczy, rozmawiać 'i 

wspólnie szukać pomocy. Jeśli 
rodzice nie potrafią dać sobie 

rady sami, powinni zgłosić się 
do Zespołu. Komisarz gwaran
tuje, że specjaliści dyżurują ca
łą dobę i zapewniają pełną dys
krecję. 

- Gdy ' przychodzi do nas 

matka z dzieckiem, nie pytamy 
nawet o nazwisko. Radzimy 
wspólnie nad problemem. W 
wielu przypadkach rodzice sa
mi sobie radzą. Wielu nastolat

kom pomaga pierwsza rozmo
wa z policjantem i uświadomie
nie zagrożenia - przekonuje . . 

Jeden z ostatI).ich przypad
ków: w lutym do Zespołu zgło
siła się matka z synem, który 
wstrzykiwał sobie w żyły roz
cieńczoną amfetaminę. Zapyta
ny o ślady klucia wr.jaśniał, że 
pożądliły go pszczoły, choć by-

Książka 
o Kolnie 

Ukazał, się "Ziem,ia kolneń
ska na prźelomie XX i XXI wie
ku", autorstwa ks. dr. Jarosława 
Sokołowskiego i ks. dr. Jana Lu
cjana Gr<yewskiego, ze wstępem 

biskupa ł omżyńskiego ks. dr. 
Stanisława Stefanka .1 prof dr. 
hab. J ózefa Marcelego Dolęgi 

(dziekana Wydziału Filozofii 
ChrześcUań sk i ej U,KSW w War
szawie). Opracowanie zawiera 
za rys dziejów Kolna, położenie i 
warunki geograficzne, bogato 
prezentuje dzień dzisi ejszy po
wiatu; miasta i gminy oraz Jun
kcjon owanie parafii. Autorzy wy
eksponowali obchody 575-lecia 
nadania Kolnu praw miejskich, 
budowę nowej świ 'ł lyni pw. 
Cl::trystusa Król a Wszechświata, a 
także rozdział "Kolno we wspo
mnieniach mieszkańców". 

Liczące 350 stron wydawni
ctwo jest bogato ilustrowane gra
fikami i zdj ęciam i , pochodzący

mi w większości ze zbiorów dy
rektora Kolnet\skiego . Domu 
Kułtury FranciszkaJurczeni. 

ło jeszcze bardzo zimno . . Pier
wsza rozmowa była niezwykle 
trudna. Ale najważniejsze są 

efekty. Chłopak, uczeń jednej z 
łomżyńskich szkÓł średnich, 
jest już po cyklu odtrucia orga
nizmu i nadal się leczy w ośrod
ku Monaru. 

Wśród zażyw.yących narko
tyki jest tyle samo chłopców, co 

dzie:wcząt. Przyczyny sięgnięcia .' 
pierwszy raz są też takie same: 
a to ktoś z kimś nie chce się już 
kolegować, chłopiec rzucił 

dziewczynę albo odwrotnie, ni
epowodzenia w szkole, konflik
ty z rodzicami, poczucie osa
motnienia, luz na wagarach. A 
w większości wypadków cieka
wość, która jest szalenie nie-
. bezpieczna, bo wciąga coraz 
bardziej. Jedno zło rodzi dru
gie zło. 

W ubiegłym roku policja 
odnotowała 28 przestępstw, w 
pierwszym kwartale tego roku 
już 38; chodzi o handel, czę

stowanie, uprawianie i posilida
nie narkotyków. Ale, jak zape
wnia komisarz Adam Skibiński, 
cyfry nie odzwierciedlają prob
lemu. Dilerzy i spożywający 

narkotyki potrafią coraz lepiej 
się kryć. 

Wszyscy szukający pomocy 
w walce z narkomanią uzyskają 
ją w Zespole ds. Nieletnich i 
Patologii KMP w Łomży, tel. 
216 1302,216 1325,216 1251 

. oraz 997. (m) 



SCENY Z LALKĄ 
- Tworzenie scenografii to 

współpraca z reżyserem, aktora
mi, autorem muzyki _ . mówi 
Przemysław Karwowski, sceno
graf Teatru , Lalki i Aktora w 
Łomży, absolwent Instytutti Wy
chowania Artystycznego Uniwer
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. 

W Galerii Sztuki Współczes
nej Muzeum Północno-Mazo

wieckiego w Łomży artysta pre
zentuje scenografie do spektakli 
"Madejowe łoże" i ,,0 dobrym 
diabełku", realizowanych w ma~ 

cierzystym teatrze oraz do 
przedstawień "Szopka don Cri
sto bala" dla Unii Teatru Nie
możliwego w Warszawie, "Opo
wieści o Tezeuszu" i "Syna 
gwiazdy" dla teatru "Rabcio" w 
Rabce oraz do ,,Aksamitki, córki 
diabła" dla Śląskiego Teatru Lal
ki i Aktora ,,Ateneum" w Kato
wicach. Warto zobaczyć, jak 
powstaje "niewidzialna" strona 

, spektaklu. 
Przemysław Karwowski ob

chodzi jednocześnie swoisty ju
bileusz w tej dziedzinie twórczo
ści: opracowal 25 scenografii 
teatralnych. 

Wystawę , towarzyszącą XV 
Międzynarodowemu Festiwalowi 
Teatru w Walizce, można ~e
dzać do 23 czerwca 2002 roku. 

HEJ, ŻEGLARZU, 
ŻEGLUJŻE ... 

Obozy żeglarskie w lhjgro
dzie, szkolące na stopień żegla
rza jachtowego, organizuje Klub 
Żeglarski "Zefir" w Łomży. Koszt 
turnusu: 850 złotych . Terminy: . 
25 czerwca - 11 lipca oraz 11-27 
lipca. "Zefir" zapewnia zakwate
rowanie w ośrodku żeglarskim, 
calodobowe wyżywienie, wykwa
lifikowaną kadrę oraz opiekę ra
towniczą, 

ZgłOszenia: Klub Żeglarski 
"ZefIr", ul. Chopina 2/ 12, 18-
-400 Łomża, tel. 086 218-58-42 
oraz Ośrodek Żeglarski KŻ "Ze
fir", ul. Szkolna 24, 19-206 Raj
gród, tel. 086272-15-26. 

Dziennikarze w bagnie 
Czternastu dziennikarzy z 

Niemiec, reprezentujących gaze
ty, agencje prasowe i rozgłośnie 
radiowe, gościło na Bagnach 
Biebrzańskich. Wizyta odbywala 
się pod hasłem ,,10 lat zaangażo
wania Światowego Funduszu na 
Rzecz Przyrody (WWF) w ochro-
nę Bagien Biebrzańskich" . 
Dziennikarze zapoznali się z hi
storią utworzenia Biebrzańskie
go Parku Narodowego, wyzwa
niami, przed którymi stoją Park 
i wspierające go organizacje po
zarządowe oraz z przykładami 
realizacji zasady WWF jak chro
nić . przyrodę z ludźmi i dla lu
dzi. 

Nie skończyło się na teorii. 
Goście z Niemiec wędrowali tak
że przez urokliwe zakątki Bagien 
Biebrzańskich oraz odwiedzili 
mieszkańców nadbiebrzańskiej 

krainy: rolników, właścicieli kwa-

"Nie przypuszczalem, żeby 

przy opuszczeniu Łomży żal mi 

czego było. Z chwilą W)jazdu 

czuję, że szkoda mi ludzi i rze

czy, do których przywykłem", 

napisal Tyburcy Chodźko, opu

szcz.yąc miasto w 1900 roku. 

Tak żegnal się z .nim powsta

niec styczniowy, który po po

wrocie z zesłania, zamieszkał tu 

około 1880 roku. Właściciel 

znanego zakładu fotograficzne

go i społecznik. W zbiorach 

OBRAZKI 

Muzeum Północno-Mazowiec

kiego w Łomży znajdują się je

go listy oraz autorskie fotogra

fie, a na skarpie przy ul. Zjazd 

Qkazaly dom. 

Oto Głos Łomżyński , 'Gaze

ta Łomżyńska, Czuwaj. Miesię

cznik Młodzieży Harcerskiej 

Zie.mi Łomżyńskiej; kilka ' tytu

łów z wielu redagowanej w mie· 

ście prasy. 

Oto plakaty z koncertów 

muzycznych, spektakli teatral

nych, odczytów, katalog Czaso

wej Wystawy Sztuk Pięknych. 

Oto pieczęcie Magistratu 

Miasta Łomży, Kasy Ekonoini

cznej Gubernialnego Miasta 

Łomży, Stowarzyszenia Rze· 

mieślników Łomżyńskich, fab

rykanta kapeluszy Berka Zacha

rowica Drozdowicza. 

Oto świadectwo czeladnicze 

Józefa Bielickiego "rodem z 

ter agroturystycznych i przedsię
biorców w dziedzinie turystyki, 
artystów poszukujących inspira
cji w biebrzańskiej przyrodzie. 

- Mamy nadzieję, że przy
czyni się to do jeszcze większej 
popularyzacji naszych Bagien w 
ich kraju - mówi Przemysław 
Nawrocki z Bialegostoku, kiero
wnik Projektu WWF "Biebrza". 
- Chcemy także pochwalić się 
wynikami naszej pracy, nad pod
noszeniem standardów ochrony 
przyrody tego unikalnego na 
skalę europejską miejsca oraz 
podnoszeniem standardów 
usług turystyćznych. 

Od pewnego czasu Bagna 
Biebrzańskie staly się bardzo , 
popularne wśród dziennikarzy'z 
różnych krajów Europy, a wśród 
zagranicznych turystów prZ)je'ż
dżających do Biebrzańskiego 

Parku Narodowego n~więcej 

jest Niemców. 

Olszyn", praktykanta szewskie

go i świadectWo dojrzałości z 

odznaczeniem panny Józefy 

Wiktorji Grzymkowskiej, absol

wentki Prywatnej Siedmiokla

,sowej Szkoły Handlowej Żeń
skiej. 

Oto metalowa tabliczka z 

napisem: Fabryka Wyrobów 

~iedzianych, Wszelkich Robót 

i Aparatów M. Rubin i F. Tre

stowicz. 

Oto aniołek bez ręki i 

skrzydełka z kościoła ewange

lickiego. 

Oto "Obrazki z p~zeszło
ści" wciąż tego samego miasta. 

Wystawę w Muzeum Pół- . 

nocno-Mazowieckim można 

zwiedzać do 31 sierpnia 2002 

roku. 

Na zdjęciu: obraz J erzego 

Wita Majewskiego pl. "Połu

dniowa nawa Fary" z 1902 ro-
ku. ~ , 

SKARBY 
HETMANA 

"Pamiętajmy o ogrodach~ to 
tytuł wystawy w Muzeum Histo
rycznym w Białymstoku, prezen
bIjącej fragmenty ceramiki, za
staw stołowych, talerzy i' innych 
naczyń, wykopanych w ogrodach, 
hetmana Branickiego w Białym
stoku i Choroszczy. Ekspozycję 
tworzą także fragmenty ogrodo
wej architektury, między innymi 
balustrad, ogrodzeń, a nawet 
200-letnich rur wodociągowych. 
To efekt kilkuletniej pracy ar
cheologów z Uniwersytet\! im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

~b"--TO-CI-GRA!-' · 

Rodzinny muzykujący zespół 
. "Rodzeństwo Lewiarzy" z Piątni
cy reprezentował województwo 
podlaskie na V Międzynarodo
wym Festiwalu Muzyki Rodzin
nej "Familia Tczew 2002" w 
Tczewie i zdobył wyróżnienie. 

Najmłodsza, siedmi91etnia 
Adela otrzymala także Wyróżnie
nie specjalne. 

Grupę tworzy na stałe sze
ścioro z ośmiorga rodzeństwa w 
wieku od 7 do 24 lat. Od roku 
pracują pod opieką Marka Żem
ka z Regionalnego Ośrodka Kul
tury w Łomży, ' który pomaga 
muzykalnej rodzinie w przygoto
wywaniu repertuaru. Lewiarze 
to rodzina nie tylko grająca na 
instrumentach muzycznych, ale 
także w ... szachy. Również z suk
cesami! 

DO KINA 
"MILLENIUM" 

Z "KONTAKTAMI" 

29 m.ya - 6 czerwca (środa 
-czwartek) - • Gwiezdne wOjny, 
część II - Atak klonów, prod, 
USA, reż, George Lucas. W ro
lach głównych : Evan McGregor, 
Natalie Portman, Hayden Chri
stensen'. Yoda, miecze i Ewoki, 
czyli kolejna kosmiczna awantu
ra. Polska wersja językowa. Czas 
projekcji: . 143 minuty. Seanse: 

poniedziałek-piątek godz . . 
14.45, 17.30, 20.15; sobota-nie
dziela - godz. 12.15, 14.45, 
17.30, 20,15. 

Drodzy Czytelnicy! Trójka 
spośród Was, która w czwartek 
pierwsza zglosi się do kina "Mil
leniu~'" w Łomży z tym nume
rem "Kontaktów", otrzyma bez
płatne bilety na film . 

Bliższe informac:je o reper
tuarze oraz o p(zedsprzedaży i 
rezerwacji biletów (także na 
seanse zbiorowe): tel. 216-75-19. 
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"GDZIE MUZEUM" 
W nawiązaniu do listu 

("Kontakty", nr 17/2002) Sławo
miry Cieślik, dyrektora Bursy nr 
3 w Łomży, pt. "Gdzie Muzeum", 
pozwalam sobie zająć stanowisko 
odnośnie przedstawionych w 
nim spraw. \ 

Problem lokaiu dla Muzeum 
nie jest sprawą nową. Już wcześ
niej, a głównie po roku 1980, 
kiedy to Muzeum przeniosło się 
do budynku przy ul. Krzywe Ko
ło, rozpoczęły się poszukiwania 
obiektu o większej powierzchni. 
Przyczyną tego stanu był brak 
możliwości planowanej wcześ
niej rozbudowy przy Krzywym 
Kole. W następnych latach pro
ponowane i rozważane były, a 
nawet zapadły pewne decyzje 
dotyczące budynków przy ul. Po
lowej 22 i Sienkiewicza 10. Po 
wszczęciu w 1997 r. postępowa
nia dotyczącego zwrotu nieru
chomości Parafii Ewangelicko
-Augsburskiej w Piszu, w której 
mieści się Muzeum, problem 
przybrał na sile. Rozpoczęły się 
ponowne poszukiwania budyn
ku, który mógłby służyć Mu
zeum. Padło od tego czasu wiele 
propozycji, w tym budynku przy 
ul. Gielczyl1skiej 11, Polowej 22, 
ul. Zjazd 3, szpitala przy ul. Skło
dowsk~ej ( przy Starym Rynku 8, 
Rządowej 8. Pisały o tych proble
mach także "Kontakty" we wrze~
niu 2000 roku. Przy czym nie 
jest problemem przedstawienie 
jakiejś propozycji, ale musi ona 
spełniać jeszcze pewne warunki. 
Decydujące są tu sprawy własno
ści nieruchomości, stanu techni
cznego, które zdecydowanie rzu
tują na koszty pozyskania i adap
tacji budynku. Odnosi się m.in . 
do budynku przy ul. Gielczyl1-
skiej 11, o którym pisze Pani dy
rektor. Właścicielem jest osoba 
prywatna, a stan techniczny 
obiektu, gdyby go trzeba było 

adaptować na nasze pptrzeby, 
kwalifikuje go praktycznie do 
rozbiórki i postawienia na nowo. 
Zatem koszty wykupu nierucho
mości i adaptacji byłyby ogrom-
ne. . 

Kied'y od 1999 r. Muzeum 
zostało przydzielone do łomżyń
skiego powiatu grodzkiego, de
cy7,ja w tej sprawie została - złożo
na na barki samorządu. 

W związku z tworzeniem 
"Strategii zrównoważonego roz
woju Miasta Łomży do 2015 ro-

. ku", zgodnie z zaleceniem 
przedstawienia propozycji obie
ktu dla Muzeum, złożyliśmy za
stępcy prezydenta m.in. propo
zycję budynku bursy ("Dom 
Chodźków") przy ul. Zjazd. Na 
tej podstawie w "Strategii" zna
lazł się zapis o zapewnieniu 
obiektu na potrzeby -Muzeum. 
Otrzymaliśmy informację, że 

rozważany jest przez Zarząd, ja
ko przyszłe lokum dla' Muzeum, 
budynek bursy nr 3. Decydujące 

. znaczenie miały tu mieć czynni-
ki demograficzne, powodujące 
zmniejszenie ilości uczniów mie
szkających w bursach. Oprócz 
tego duże znaczenie ma to, że 
budynek jest właSnością miasta, 
a koszty adapta<;ji byłyby niższe 
niż innych proponowanych bu
dynków. Muzeum nie nagłaśnia
ło tej sprawy, gdyż ostateczn_a de
cy7,ja 'należy do władz miasta, ale 
postanowiliśmy czuwać nad roz
wojem sytuacji, aby w czasie, kie-

dy iapadałaby decy7,ja o wygaś
nięciu bursy, brano pod uwagę 
zlokalizowanie po niej Muzeum. 

Po ponownej informacji, 
którą otrzymaliśmy na początku 
tego roku, o planowanym umie-_ 
szczeniu Muzeum w Domu Cho
dźków w związku ' z reformą 

oświatową, przedstawiliśmy ją 
członkom rodziny Chodźków, 

Katarzynie i Krystynie Zachwato
wicz. Pozostajemy z nimi w kon
takcie od 1994 r., od momentu 
zorganizow~nia wystawy poświę
conej właśnie rodzinie Cho
dźków. Już wtedy rozważały moż
liwość odtworzenia Fundacji Sty
pendialnej im. Tyburcego Cho
dźki w oparciu o tzw. "Dom 
Chodźki". Zaskoczeniem dla 
nas, ale miłym, był list skierowa
ny przez obie Panie do Prezy
denta Miasta, wspierający plany 
umieszczenia w tym budynk~ 

Muzeum. Dalsze informacje, 
które poj awiły się .w prasie, są 

pokłosiem listu. ( .. . ) 
Z listu Pani dyrektor wyczu

wa się bardzo emocjonalne 
podejście do sprawy, a wydaje 
się, że winno ono być bardziej 
wyważone i racjonalne. 

Jerzy Jastrzębski 
dyrektor Muzeum 

Północno-Mazowieckiego 
w Łomży 

"ŚMIERĆ W SZPITALU" 
Z komen tarza redaktora 

Władysława Tockiego do mojego 
listu, w którym zarzuciłem 

dziennikarzom tygodnika "Kon
takty': tendencyjne, wynikające z 
żądzy sensacji, przedstawianie 
wydarzeń w łomżyl1skim szpita
lu, wynika, że uważa on naszych 
lekarzy za łapowników i morder
ców. 

Nie jest możliwe, aby tego 
rodzaju wiadomości Naczelny 
poważnego tygodnika przyniósł 
z magla. Na pewno zna imiona i 
nazwiska tych, cytuję : "nabijają-

cych sobie kabzę na ludzkim 
nieszczęściu". Nie ujawniając 
ich, sam staje się współwinny, 

biorąc udział w przestępstwie . 

. Być może, iż redaktora Toc
kiego częściowo usprawiedliwia 
to, że głęboko wierzy w potęgę 
medycyny. Ufa, iż wyciągnie go 
ona z objęć kostuchy nawet wte
dy, gdy będzie schorowanym 
starcem. 

Chciałbym, aby tak się stało, 
chociażby dlatego, iż dotychczas 
jedynym osobnikiem wiecznie 
żywym jest towarżysz Lenin . Te
raz mielibyśmy drugiego, redak
tora Tockiego. 

Niestety, prawa natury są 

okrutne. Dlatego nie mogę po
dzielać opinii, że śmierć ciężko 
chorego, starego człowieka 

wkrótce po wypisaniu ze szpitala 
jest czymś niezwykłym . 

Młodzieńcza naiwność re-

daktora Tockiego nie pozwala 
mu zrozumieć, że szpital to nie 
hospicjum. Trzeba nieuleczalnie 
chorego z niego czasami wypi
sać, bo czekają inni, którym też 
należy ·dać szansę na wyleczenie. 
A godnej śmierci nie da się za
pewnić za ·parawanem, ną szpi
talnym łóżku . Łatwiej to Izrobić 
w domu, wśród bliskich. 

Odrębnym problemem jest 
to, że na co dziel1 spotykamy, 
przepojone chrześc~jańskim mi
łosierdziem rodziny, które wolą 
przerzucić tego rodzaju smutne 
obowiązki na słu±bę zdrowia. 
Dlatego śmierć w .szpitalu nie 
jest niczym nadzwyczajnym. 

dr n . med. Wiesław Wenderlich 
Przewodniczący 

Rady Ordynatorów 
Szpitala Wojewódzkiego 

w Łomży _ 

Od redaktora: doktor nauk 
medycznych, znany przeŚfIl iewca 
pierwszej wody, autor przewrot
nych felietonów, nagle udaje, że 
pierwsze zdanie mojego komen
tarza' do jego tekstu ·sprzed tygo
dnia rozumie literalnie dosło

wnie. Choć, aby teg~ uniknąć (o 
co nie podejrzewałem doktora, 
w dodatku nauk medycznych), 
dla · pewności napisałem: "Tak 
kontynuowana polemika miała
by z prawdą tyle wspólnego, co 
wstęp listu dr. n. med. Wiesława 
Wenderlicha" . Tak więc nie 
"Kon takty" i nie ja, lecz doktor, z 
żądzy sensacj i już w pierwszym 
zdaniu swej riposty, tendencyj
n.ie wmawia mi, że wszystkich 
łomżyńskich lekarzy nazywam ła

pownikami i mordercami. Wię
cej : skoro ich imiennie nie uja
wniam, uczestniczę w przestęp
stwie. Oj, doktor, doktor! Uda
wać głąba, byle tylko sensacyjnie 
i mocno zacząć tekst, to poświę
cenie rzadko spotykane nawet 
wśród "żądnych sensacji" dzien
nikarzy, nie tylko "Kontaktów". 

WłADYSłAW TOCKI 
I 

UWAGA! 
ZAPISY NA: 

- kursy samochodowe kat. 
A,B,C,D,E,T, 

- Szkolenie dla kierowców 
Taxi, 

- Kierowca wózków 
akumulatorowych 
i spalinowych, 

- ADR - przewóz materiałów 
niebezpiecznych, 

-LPG, 
- BHP - wszystkie rodzaje, 
- Minimum Sanitarne 

z egzaminem, 
- Pedagogiczny - dla osób 

prowadzących działalność 
gospodarczą 

zatrudniających uczniów. 
ZAPISY: 

od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00---18.00 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego 
ul. Długa 4, 18-400 Łomża 
tel./fax. (086) 216-25-50. 

lak. 3546 



ANDRZEJEWO 
• Rozpoczyna się budowa 

zbiorników na gnojówkę. Po
zwoli to chronić środowisko, 

umożliwi też wykorzystanie na
turalnego nawozu. Budowa je
dnego gnojownika kosztuje 20 
tysięcy złotych. Połowę płacą 

właściciele posesji, doklada Wo
jewódzki Fundusz Ochrony Śro
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie. Dotychczas zgłosiło 

się 75 rolników, ale z każdym 
dniem zainteresowanie rośnie! 

W gminie powstala przenośna 
betoniarnia, produkująca spe
cjalny beton, zabezpieczający 

przed przenikaniem gnojówki. 
Gmina pomoże rolnikom w wy
konaniu szalunków oraz przygo
tuje geodeZ)jne wyrysy poszcze
gólnych gospodarstw, w których 
pobudowane zostaną zbiorniki. 
Roboty ruszą z początkiem czer-
wca. 

CIECHANOWIEC 
• ' Uczniowie gimnazjum 

wzięli udzial w ogólnopolskiej 
akcji liczenia bocianów, zorgani
zowanej przez Polskie ~owarzy
stwo PrZ)jaciół Przyrody z Wroc
ławia. Przemierzyli gminę, in
wentaryzując ponad 70 gniazd w 
50 miejscowościach. Według ob
liczeń młodzieży, w ubiegłym ro
ku na świat przyszło w nich oko
ło 150 bocianiąt. 

GRAJEWO 
• Państwowa Szkoła Muzy

czna I , stopnia prZ)jmuje zapisy 
dzieci i młodzieży do klas forte-

, pianu, akordeonu, skrzypiec i 
gitary. Bliższe informacje moż
na uzyskać podczas Dnia Otwar
tego Szkoły (3 czerwca) lub w 
sekretariacie. 

• Z żalem prZ)jęła dyrekcja i 
grajewska młodzież informację 
o zawieszeniu przez minister
stwo edukacji eksperymentalne~ 
go programu klas wojskowych w 
szkołach średnich. WGrajewie 
tego rodzaju klasę we współpra
cy z jednostką wojskową w Orzy
szu prowadzi od 2000 roku Ze-

, spół Szkół Zawodowych. Mło

dzież, która do niej trafIła, do
kończy edukację według dotych
czasowych zasad, ale nabór na 
następny rok szkolny został 

wstrzymany. 

KLUKOWO 
• Gotowa jest dokumentacja 

modernizacji centrum Klukowa. 
Przebudowane zostanie skrzyżo

wanie, wykonane nowe chodniki 
i zatoki przystankowe dla auto
busów. Prace wspiera finansowo 
Starostwo Powiatowe w Wyso
kiem Mazowieckiem. Roboty ru
szą w czerwcu. 

• Ogłoszony został przetarg 
na remont i rozbudowę budyn
ku, w którym jest remiza Ochot
niczej Straży Pożarnej oraz 
Gminny Ośródek Kultury w Klu
kowie. Początek prac latem. 

KOLNO 
• Mieszkańcy powiatu kol

neńskiego nie muszą już jeździć 
do Łomży po paszport. Na mo
cy zawartego porozumienia, wo
jewoda przekazał powiatowi 
możliwość obsługi paszporto
wej. Biuro czynne jest od wtor
ku do piątku w ' godz. 8'.00-

'"""_-'""'"'I., początków wieku, które wydoby

-14.00. Czas oczekiwania na do
kument: około siedmiu tygodni. 

KOSTRY PODSĘTKOWIĘTA 
• Do końca zbliżają się prace 

przy budowie mostu i jazu na 
Nurcu. Będzie to trzecia kon
strukcja, wzniesiona w ramach 
programu "korekcji progowej" 
rzeki, której celem jest podnie
sieni,e poziomu wody, gdyż doli-

na powoli zamieniała się w wysu
szony step. Z urządzeniami pię
trzącymi wodę zainstalowane zo
staną turbiny elektrowni wodnej 
o mocy 68 kilowatów. Dwie po
dobne działają już w Ciechanow
cu i Kuczynie. Produkowana 
przez nie energia trafia do ogól
nej sieci elektrycznej w regionie. 
Dodatkową atrakcją jazu w Ko
strach będą urządzenia młyna z 

"Spalanie emocji" 

J estem cz;ytelnikiem "Kon
takt6w" już od wielu lat. Krew 
mnie zalewa, jeżeli czytam tekst 
Pana Bobryka, kt6ry jest chyba 
"wielkim znawcą" od ekologii i 
technologii gospodarki odpada" 
mi i kt6ry pisze, że spalarnie na 
świecie to przeżytek, a emisje z 
komina są rakotw6rcze. To ja się 
pytam Pana Bobryka, co robić z 
tymi odpadami. 

Gospodarzę na 25 ha w od
ległości 4 km od wysypiska śmie
ci w Miastkowie koło Łomży. 

Często znajduję papiery i folię 
na moich polach. Muszę to wszy
stko co jakiś czas zebrać i spalić, 
no bo co z tym zrobić? Byłem w 
kwietniu tego roku w Niem
czech po maszyny rolnicze, gdyż 
na nowe w Polsce mnie nie stać. 
Wracając, przejeżdżałem przez 
miejscowość Wuperthall k. Diis
seldorfu, koło spalarni niemiec
kiej. Spalarnia była otwarta i 
m6gł wejść każdy, kto chciał. Z 
tego, co się dowiedziałem, wiel
kość tej "fabryki" to przer6b 
700000 ton odpad6w w roku. 
Dymu z komina nie widziałem. 
Wielka elektroniczna tablica 

przed zakładem m6wiła o emi
sjach substancji do atmosfery z 

. podaniem informacji co p6ł go
dziny. Koło zakładu zieleń, drze
wa i ścieżki rowerowe. Na własne 
oczy widziałem baseny do kąpie
li, podgrzewane przez cały rok z 
wykorzystaniem ciepła ze spalar
ni. Myślę, że na takich przykła
dach powinniśmy się wzorować. 
Jeżeli ktoś chce zrobić lepiej i 
bezpieczniej w gospodarce od
padami, a przy okazji zatrudnić 
20-30 miejscowych, to trzeba 
mu jeszcze pom6c. A tak przy 
okazji miałbym pytanie do Pana 
W6jta gminy Zambr6w i Zarzą
du!' co zrobiliście dla mieszkań
c6w gminy 'w sprawie utworzenia 
nowych mit:jsc pracy. Z tego, co 
wiem, w październiku będą wy
bory i ktoś może takie pytanie 
zadać. Wielu rolnik6w i ich ro
dziny nie mają już co włożyć do 
garnka, nie m6wiąc o innych 
rzeczach także bardzo potrzeb
nych . 

Pod spalarnią w Wuperthal
lu zrobiłem zdjęcia. Wszystko wi
dać jak na dłoni. 

. Jerzy Chojnowski 
Sulki (gm. Miastkowo) 

zostały z dna rzeki podczas 
prac budowlanych. Jeszcze 
przed II wojną światową na Nur
cu działało siedem młynów wo
dnych. 

KUŹNICA 
• Powstaje platforma, sIec 

kanalizagjna, wodociągowa i 
elektryczna przejścia graniczne
go. Jednak oddanie go do użyt
ku planowane jest dopiero na 
przełomie lat 2003/2004. 

• Około 300 tysięcy złotych 
rocznie musi dołożyć gmina na 
szkoły. ' 

MAł. Y Pł.OCK 
• Trwa budowa drogi (2,5 

km), łączącej trasy krajowe: Ko
rzeniste-Morgowniki i Kisielni
ca-Kolno przez Rakowo. Przed
siębiorstwo Budownictwa Komu
nikagjnego z Łomży zamierza 
zakończyć prace w czerwcu. 
Gmina przeznaczyła na to w te
gorocznym budż,ecie 400 tYs. zł; 

NOWY DWÓR 
• Białą Niedzielę, 2 czerwca, 

organizują Ośrodek Zdrowia, 
Urząd Gminy i Gminny Ośrodek 
Kultury. W godz. od 10.30 do 
14.00 w Ośrodku Zdrowia i sąli 
gimnastycznej przy Szkole Pod
stawowej lekarze z Białegstoku 
zapraszają na bezpłatne badania: 
ekg, ciśnieriia, stężenia cukru we 
krwi, ginekologiczne, dermato
logiczne, pediatryczne, alergolo
giczne i mammograficzne. 

PII\.TNICA 
• Gimnazjaliści z Piątnicy 

wzięli udział w rowerowej "szta
fecie", jaką zorganizowała mło
dzież wielu szkół w wojewó
dztwie. Przemierzyli trasę do 
Pniewa, poznając Łomżyński 

Park Krajobrazowy Doliny Nar
wi. Po drodze opisywali dzikie 
wysypiska śmieci. 

ruROŚL 
• "Wiem wszystko o Kur

piowszczyźnie", pod takim has
łem odbył się w Gminnym 
Ośrodku Kultury konkurs z 
udziałem reprezentacji szkół 

podstawowych w gminie. Ucze
stnicy musieli przebrnąć przez 
pisemny sprawdzian z tematami 
związanymi z historią, geografią, 
tradycjami i zwyczajami regionu 
oraz zaprezentować umiejętno
ści wokalne w tradycY,jnych pieś
niach kurpiowskich. Konkurs 
wygrała indywidualnie uczenni
ca gminnego gimnazjum Anna 
Pisiak przed swoją szkolną kole
żanką Michaliną Kozioł oraz Ur
szulą Baczek z SP ' w Turośli. 

Drużynowo zwyciężyła ekipa 
gimnazjalistów, W)'IłJ;"zedzając SP 
Turośl i SP Ptaki. 

WYSOKIE MAZOWIECKIE 
• Hucznie i długo świętowa

ne były dni miasta. Mieszkań

com i ich gościo~ atrakcje zape
wnili przede wszystkim ucznio
wie wysoko mazowieckich szkół i 
pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Odbyły się m.in. Dni 
Kultury Chrześcijańskiej, kon
kursy, koncerty i zawody sporto
we (w tym turniej miast Wysokie 
Mazowieckie-Zambrów). Zwień
czeniem okresu zabawy był wiel
ki festyn Studio Lato Radia Bia
łystok z udziałem znanej piosen
karki Anity Lipnickiej. 
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Od pewnego czasu zmieniło 
się dużo w moim współżyciu z 
żoną. Zawsze była aktywna i 
szybka, a teraz mam wrażenie, 
jakby to była zupełnie inna ko
bieta. A nie jesteśmy w ~ zwa
nym późnym wieku średnim. 

Moja żona ma 35 lat i jeszcze do 
niedawna zachowywała się jak 
kobieta o dziesięć lat młodsza. 
Teraz odwraca się do mnie w 
łóżku plecami. Nawet jak kła

dziemy się prawie razem, udaje, 
że od razu zasypia. Próby rozbu
dzenia nic nie dają, bo zniecier
pliwiona mówi, że nie ma ocho
ty ałbo wymawia się zmęcze

niem. Dochodzę do wniosku, że 
cierpi na oziębłość albo jakąś in· 
ną chorobę. Czy brak zaintere
sowania seksem, który sam przy
szedł, także sam przejdzie, czy 
może powinna się leczyć? 

Paweł 

Chyba od razu nie należy sta
wiać tak mocnej diagnozy jak 
oziębłość. Gdyby wcześnjej była 
oziębła, byłoby to widoczne i od
czuwalne. 

. Opisane zachowanie może 

wskazywać raczej, że żona cierpi 
na zespół zaburzonego nastrqju. 
Te dolegliwości mogą rodzić 

różne życiowe kłopoty: niepowo
dzenie w pracy, zagrożenie, że 

się ją straci, trudności finanso
we, których nie daj e się pomyś
lnie rozwiązać, zdrada, nad któ
rą trudno przejść do rzeczywisto
ści, może też poważna choroba 
kogoś bliskiego albo śmierć. Do 
depresyjnych myśli dochodzą je
szcze codzienne obowiązki, brak 
czasu na refleksj ę i uporządko
wanie wielu spraw, stres, ciągły 

pośpiech i brak wypoczynku. Ta- . 
ki stan nie budzi zainteresowa
nia seksem, a zabiegi partnera 
mogą tylko drażnić. Może być 

też tak, że żona podda się i zgo
dzi na współżycie, ale zajęta swo
imi myślami, będzie nieobecna. 
Takie współżycie nie będzie mi
łe . 

Pomocna może być rozmo
wa i wielka chęć wysłuchania żo

ny. Cierpi podwójnie: z powo
dów jakichś kłopotów i dlatego, 
że mąż jej nie rozumie, nie pyta, 
co się z nią dzieje. Czuje, że nie 
ma przyjaciela, a z problemami 
została sama i jest jej jeszcze 
trudniej. Jeśli nie pomoże serde
czność i czułość, konieczna sta
nie się wizyta u psychologa i sek
suologa. 

POD PARAGRAFEM 
Nie wiem, jak mam docho

dzić swoich praw. Mój były mąż 
chce mi odebrać łąkę, którą ro
dzice przepisali na mnie. Nie 
jest tego dużo, pół hektara, ale 
jakieś pieniądze z dzierżawy 

można mieć. W zeszłym roku 
próbowałam ją wydzierżawić są

siadowi. Ponieważ wróciłam z 
dziećmi do moich rodziców i tak 
nie miałabym z niej pożytku. W 
tym roku sąsiad powiedział, że 
nie będzie mi płacił, bo mój były 
mąż postraszył go i zapowie
dział, że nie wolno mu płacić mi 
żadnych pieniędzy. Muszę iść do 
sądu, ale nie mam pieniędzy. 

Boję się, że sama, bez adwokata, 
nie pam sobie rady. Rodzina 
męża i on sam bardzo często 
mają sprawy sądowe. Są skłóce
ni niemal z całą wsią. Ale przez 
to wiedzą, jak się zachować, zna
ją adwokatów, mają takiego, 
który im ciągle staje na spra-

DIA ARTURA T. 

Napisałam: "średniego wzro

stu .. /' 

Bo czy dorosłam 

Do twojej miłości? 

Napisałam: "oczy 

Widzą wszystkie kolory, 

Tak mało różowego" . 

Napisałam: "włosy 

Radosne, senne, 

Stęsknione twoich rąk". 

Kto to będzie czytał? 

(Moja prZ)jaciółka zna 
mężczyzn). 

Napisz: metr 68, oczy 

niebieskie, 

Panna dobra, bez nałogów. 

Tak się pisze. 

Napisałam; "czekam, 
przybądź",. -

Nie pytał o kasę 

Utulił moje serce 

Magdalena J. 
Suwałki 

POZNAJMY SIĘ 

Wolny, bez zobowiązań, (oko
ło czterdziestki, wzrost 170 cm), 
finansowo niezależny (prowadzę 
działalność gospodarczą na wsi), 

wach. Chciałabym się dowie
dzieć, czy mam prawo starać się 
o darmowego adwokata? Jak to 
załatwić? Mam trójkę dzieci, 
. wszystkie chodzą do szkoły. Ni
gdy nie pracowałam; zawsze by
łam przy mężu. Teraz pomagam 
rodzicom, mąż nie chce płacić 
alimentów. Nie mam więc ża

dnych możliwości opłacenia 

adwokata. Muszę się jednak są

dzić o tę ziemię, bo inaczej to 
były małżonek odbierze mi re
sztę majątku, która mi jeszcze 
została. 

Elżbieta 
, / 

Ma Pani pełne prawo starać 
się o przyznanie adwokata z 
urzędu. Jest to związane z sytua
cją finansową. Przede wszystkim 
musi Pani napisać podanie do 
sądu o przyznanie adwokata. We 
wniosku trzeba napisać, że nie 
jest Pani w stanie opłacić ko
sztów adwokackich (tzn . że po ' 

wykształcenie średnie; pogodny, 
pracowity, uczciwy o romanty
cznym usposobieniu: Mam dom, 
samochód, brakuje mi tylko Pa
ni mego domu i serca. Nie tracę 
nadziei, że jeszcze tej wiosny 
znajdę ... Sympatyczną, samotną, 
spokojną, bez nałogów. Dziecko 
nie stanowi przeszkody. Mile wi
dziana Pani, która lubi wieś. Na
pisz, dołącz, proszę, zdjęcie. 

Kazik 

• 
Hej chłopaki! Kto chciałby 

nas poznać: Dorotę i Ewkę? 

Dwie trochę zwariowane dzi ew
czyny (brunetka i ruda, lat 19 i 
19 i pół), lubiące dobre filmy, 
książki, dyskotekę, spacery nad 
rzeką i szybką jazdę. Jeżeli 

umiesz się śmiać, tańczyć i roz
mawiać, i masz powyżej 176 cm 
długośc i, a także samochód, na
pisz. Może odkqjemy coś cieka
wego? 

Dorota i Ewka 

opłaceniu obrońcy nie będzie 

Pani miała pieniędzy na j edze
nie i utrzymanie siebie oraz 
dzieci). Oświadczenie powinno 
zawierać dokładne dane o li
czbie osób na utrzymaniu, źród

łach dochodu (czyli nie płaco

nych alimentach). 

Sąd musi zdecydować, czy 
Pani wyjaśnienia są wystarczają
ce, by otrzymać zgodę na adwo
kata z urzędu. Sąd może także z 
właspej inicjatywy przydzielić ta
ką pomoc. Zdarza się to czasami 
podczas -'procesu, kiedy sędzia 

zauważy, że strona' procesu nie 
radzi sobie z procedurami sądo
wymi, nie roZUmie języka pra
wniczego, nie potrafi sformuło
wać wniosku . Adwokata z urzę

du otrzymuje także obcokrajo
wiec, który nie mówi po polsku, 
osoba niewidoma, głucha, nie
ma lub głuchoniema. 

Ma więc Pani pełne prawo 
ubiegać się o przyznanie adwo
kata z urzędu. 

• 
Wdowiec - (55 lat, . szczupły, 

167 cm wzrostu), szatyn z włas
nym mieszkaniem. Nie piję alko
holu. Poznam miłą Panią do 60 
lat, .rencistkę lub emerytkę bez 
zobowiązań. Może być Pani ze 
wsi, która chciałaby się prze
nieść do miasteczka. 

Jeżeli jesteś zdecydo,wana na 
stały związek, napisz. Może ra
zem przejdziemy przez j esietl 
naszego życi a. 

Optymista 

• 
Samotny emeryt (lat 70), 

mieszkaniec Łomży, pozna 
uczciwą, spokojną, życzliwą lu
dziom Panią. Wierzę, że serce 
nie zna zmarszczek. Odezwij się, 
podaj numer telefonu, to prę

dzej się poznamy. 

Tadek 

• 
Oferty podpisane imieniem, 

nazwiskiem lub pseudonimem 
(ale wówczas również imieniem i 

nazwiskiem zastrzeżonym do 

wiadomości redakcji) oraz peł

nym adresem zamieszczamy 

bezpłatnie. 

List do "Serce szuka serca", 
ofertę lub odpowiedź na anons 

należy przesłać do redakcji. , W 

przypadku odpowiedzi, na ko

percie trzeba napisać, dła kogo 

jest przeznaczona (np. dłaJana, 

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

anons. Nazwisk i adresów niko

mu nie przekazujemy. Pierwsza 

wymiana korespondencji nastę

puje za pośrednictwem redakcji. 



• W Zambrowie w nocy nie- 
znani sprawcy, po wyłamaniu luf
cika w kuchennym oknie, weszli 
do jednorodzinnego domu. Go
spodarze spali tak mocno, że nie 
słyszeli penetrujących mieszkanie· 
rabusiów. Rano stwierdzili brak 
pieniędzy i biżuterii. Straty osza
cowali na 6 tysięcy złotych. 

• W Wincencie (gm. Kolno) 
mieszkaniec Kolna, podróżujący 
"maluchem" , dostrzegł trzech 
mężczyzn, którzy nagle weszli na 
jezdnię, usiłując go zatrzymać. 
Kierowca zapytal o co chodzi. I 
tak zaczęło się od słów, a skoń
czyło na rękoczynach. Nie dość, 
że pobity zostal właściciel samo
chodu, to jeszcze "poleciala" w 
nim szyba. Poszkodowany powia
domił policję. Funkcjonariusze 
zatrzymali jednego ze sprawców, 
28-letniego mężczyznę. 

• W Ciechanowcu na ul. Sien
kiewicza, w nocy, policjanci za
trzymali jadącego rowerem 35-
-letniego mężczyznę. Na odleg
łość dal się Wyczuć mocny tru
nek, co potwierdziło urządzenie 
pomiarowe: ponad 3 promile! 
Okazało się też, że "góral" ma 
całkiem innego właściciela! Kilka 
minut wcześniej zatrzymany "po
życzył" go sobie z pobliskiej po
sesji. 

• W Popowie (gm. Grajewo) 
kierujący audi Litwin podczas 
wyprzedzania zderzył się czołowo 
z jadącym z przeciwka autobu-

Starszy sierżant Adam Alic
ki, dzielnicowy I rewiru, l rejo
nu w Łomży: - Moja dzielnica 
obejmuje osiedle Jantar, a dokła
dnie ulice: Mickiewicza, Wyszyń
skiego, Spółdzielczą, Zawadzką, 

część al. Legionów i Sikorskiego. 
Osiedle jest młode, dużo tu dzie
ci i młodzieży. Droga do szkoły i 
ze szkoły musi być bezpieczna, 
tak samo jak zabawa na .podwó
rzu. Młodszych uczulam, że nie 
wolno prZ)jrI!ować od obcych ża
dnych prezentów, nawet lizaka 
czy cukierka. W czasie spotkań z 

Ciągle na 
rodzicami, a takie są organizowa
ne w Szkole Podstawowej nr l, 
mówię wprost o-różnych zagroże
niach, także narkotycznych. Przy
pominam, że dziecko zawsze mo

.że szukać pomocy u policjanta, 
bo dzielnicowy nie jest tylko po 
to, aby groził palcem. Jest do po
mocy. Starsi chyba już to wiedzą, 
bo zwracają się z różnymi spra
wami. Nie zawsze potrafię pora
dzić od razu, ale w takich wypad
kach umawiam się na następny 
dzień. Ludzie mają do mnie zau
fanie. U dzielnicowego szukają 

recepty na konflikty sąsiedzkie, 
na zalane mieszkanie, na prze
moc w rodzinie. Ostatni prob
lem, niestety, dość często się 
powtarza. Współpracuję z Miej
skim Ośrodkiem Pomocy Społe
cznej i z poradnią przeciwdziała
nia alkoholizmowi. Nie wszystkie 
sprawy daje się doprowadzić do 
końca. W rodzinach jest różnie, 

. najczęściej żona, z nadzieją na 
zmianę, wycofuje się z wcześniej
szych zeznań. W ten sposób za
myka urzędową drogę do rozwią-

sem. Ranni zostali 38-letni spraw
ca wypadku, jego żona i dwaj sy
nowie oraz jeden z kierowców 
autobusu. 

• W Łomży, około 8.00, zięć 
wybrał się w odwiedziny do te
ściowej, mieszkającej. przy ul. Si
korskiego. Zbliżając się do bu
dynku, zauważył w lufciku wybitą 
szybę i otwarte okno na parterze. 
Cicho wszedl do domu. W sypial
ni na wersalce zobaczył śpiącego 
kamiennym snem nieznanego 
mężczyznę. Zadzwonił na policję. 
Przybyli funkcjonariusze z obu
dzeniem intruza mieli problem! 
Okazało się bowiem, że jest w 
stanie upojenia alkoholowego (w 
kuchni pozostała opróżniona bu
telka wódki), a badanie wykazalo 
ponad 2,5 prom.! Śpiochem oka
zał się mieszkaniec wsi w gminie 
Kolno. Okoliczności i cel działa
nia włamywacza wyjaśni policxjne 
postępowanie. 

• W Łomży powiadomiono 
policję: ktoś próbuje włamać się 
do kiosku przy ul. Reymonta. 
Funkcjonariusze zatrzymali w po
ścigu pijanego 18-latka (1,35 
prom. alkoholu), podejrzanego o 
usiłowanie włamania. 

zania problemu. A przygasa on 
tylko na krótki czas i znów wraca. 

Dobrze układa się współpra
ca z administracją ŁSM i kiero
wnictwem osiedla oraz strażą 

miejską. Wspólne działania i pa
trole przynoszą efekty. Raz w ty
godniu przemierzamy osiedlowe 
ulice. A w dzielnicy są właściwie 
dwa newralgiczne punkty. ], o 
dziwo, oba w sąsiedztwie kościo
ła. Na placu papieskim, w re
sztkach dawnego sadu, spotyka 
się młodzież, popija alkohol, za
kłóca spokój późnymi wieczora
mi i ludzie się skarżą. Teraz tro
chę się uspokoiło. Także na da
wnej papieskiej trasie, a jest to 
pusty teren, zdarzaly się tzw. wy
rwy torebek. Nawet jak ktoś wzy
wał pomocy, w sąsiedztwie ~ie 

było nikogo i złodziej uciekł . 
Drugie miejsce to maleńki lasek 
za budynkiem Wyszyńskiego 2. 
Był tam pustostan i młodzi się 
zbierali. Ostatnio chyba pojawił 

• Na skrzyżowaniu dróg Łom
ża - Kolno i Nowogród - Stawis
ki kierujący oplem vectrą, wyjeż
dżając z drogi podporządkowa
nej, '\jechał wprost pod skodę 
octavię. Na skutek zderzenia naj
pierw oba pojazdy znalazły się na 
lewej stronie jezdni, a następnie 
uderzył w volkswagena golfa, 
który z kolei wpadl na chewro le
ta. Rannych zostało 9 osób. 

• W Białymstoku pewien 47-
-letni mieszkaniec miasta w je
dnym z banków pobrał z konta 
10 tysięcy złotych. Kiedy wyszedł 
z budynku, jakiś mężczyzna, po
sługujący się łamanym językiem 
roS}jskim, zapytał go o najbliższy 
komis, w którym można by sprze
dać złote "jednopensówki". Kie
dy tak rozmawiali, podszedł do 
nich inny mężczyzna. Dowie
dziawszy się o co chodzi, natych
miast wyjął 500 złotych i kupił je
dną monetę. Następnie poprosił, 

by tamci chwilę poczekali. Wrócił 
po kilku minutach, pokazując ja
kiś kwit i oznajmiając, że u po
bliskiego złotn~a sprzedał pen
sówkę za 900 złotych. W tej sytua
cji szybko dokupił jeszcze 5 mo
net, żałując, że nie ma przy sobie 

się właściciel, bo budynek został 
ogrodzony. 

W policji pracuję siedem Jat, 
dzielnicowym jestem od trzech. 
Wydeptalem wszystkie ścieżki, 
znam dużo mieszkańców z dziel
nicy, a mieszka tu 3,5 tysiąca lu
dzi. I mnie znają. Miłe są oznaki 
sympatii, gdy idę i w każdą stro
nę odwracam głowę, by odpowia
dać na pozdrowienia. Dużo 

dzwoni, nawet do mieszkania. 
Cieszę się, bo dzielnicowy bez 
pomocy mieszkańców jest mało . 
skuteczny. Aja przecież ciągle je
stem na służbie. Nawet w cywil
nym "!!braniu. Bo praca policjan
ta to służba, a nie zadanie od go
dziny do godziny. Przyznaję: jest 
to duży stres. Odreagowuję go 
przy komputerze, a jak są odpo
wiednie warunki, z rodziną na 
dzi3łce lub w plenerze przy gri
llu. 

Kontakt z dzielnicowym: 
KMP w Łomży, ul. Prusa 10, tel.: 
216 1282 i 997. 

więcej pieniędzy. Ostatnią na
dzieją był "bankowy" bialosto
czanin. Mężczyzn., poprosił, by 
wykupił od cudzoziemca . pozo
stałe pensówki, a on później od
kupi je od niego. Białostoczanin 
bez wahania wyłożył 10 tysięcy i 
stal się posiadaczem 20 monet. 
Po srmalizowaniu transakcji wrę
czył nieznajomemu swoją wizy
tówkę i tak się rozstali. Kiedy w 
umówionym czasie kontrahent 
się nie . pojawił, białostoczanin 

poszedł do złotnika, aby sprze
dać niespodziewanie nabyte mo
nety. Niestety, okazało się, że zło
te "jednopensówki" zamieniły się 
w zwykłe miedziaki. Poszkodowa
ny, jako ofiara oszustwa, powia
domił policję, przyznając, że 

przede wszystkim padł ofiarą 

"własnej głupoty". Osoby mogą
ce udzielić( informacji o prze
stępczym duecie proszone są o 
kontakt z I Komisariatem Policji 
przy ul. Lipowej w Białymstoku: 
tel. 677-32-11 lub za pośredni
ctwem policxjnego telefonu zau
fania 677-27-37. 

• Litwin kierujący tirem zała
dowanym telewizorami i odtwa
rzaczami DVD, tu~ po północy, 
między Sztabinem a Suchowolą 
(pow. sokólski) stwierdził awarię 
koła. W Ostrówku zatrzymał się 
w zatoce autobusowej i przystąpił 
do wymiany koła. Kiedy już było 
po wszystkim, nagle pojawił się 
bus (prawdopodobnie koloru 
bordowego), z którego wysiadło 
czterech mężczyzn w wieku 
'20-30 lat. Chwycili kierowcę, 

związali i taśmą samoprzylepną 
zakleili oczy. Następnie bandyci 
wywieźli swą ofiarę 4 kilometry 
dalej, do la;m w pobliżu wsi Ho
rodnianka, a sami odjechali zra
bowanym tirem z towarem i do
kumentacją. Policja prosi o po
moc w identyfikacji bandytów 
oraz w odnalezieniu ciężarowego 
iveco z litewskim numerem reje
stracY.inym oraz naczepą koloru 
niebieskiego. Kontakt: Komenda 
Powiatowa Policji w Sokółce, tel. 
711-03-33 lub 997 w c~ kraju. 

AUGUSTÓW 
BEZ "PANIENEK" 

- Na początku maja w Suwał
kach zatrzymaliśmy dwie prosty
tutki, Rosjankę i Ormiankę, któ
re zeznaly, że w ubiegłym roku w 
lipcu i sierpniu pracowaly w au
gustowskim nocnym kłubie -
powiedział nam jeden z policjan
tów. - WY.iaśniły, że właściciel 
zabral im wszystkie ubrania i dla
tego nie mogły opuścić kłubu. 

Augustowska policja przepro
wadziła w kłubie rewizję. Z~alaz
ła notatki świadczące o sutener
skiej działalności oraz fałszywy 
studolarowy banknot. Zatrzymała 
dwie prostytutki, właściciela ba
ru, jego syna oraz mężczyznę z 
Moniek podejrzanego o sutener
stwo. Kobiety zeznaly, że za je
dną usługę braly 200 złotych, z 
czego trzy czwarte sumy oddawa
ły "opiekunowi" i właścicielowi 
lokalu. 

Prostytutki, po spisaniu ze
znań, wypuszczono. Właściciela 
klubu zwolniono z aresztu za po
ręczeniem majątkowym. Wkrótce 
sprawą zajmie się prokurator. 

I 
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HURTOWNIA GLAZURY 

"KOMAX" 
oferta specjalna 

• glazura l gal. 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 hiszpański;:) - rabaty do 10%, 

• tanie plytki do dojowni, ' 
• panele ścienne i podłogowe , . 

KOM~~L lliill 
Spokojna 

~łF 
FACHOWE DORADZTWO 

RATY-DOWÓZ 
Łomża, uL Spokojna 190a 

teL 218-03-78 
0-600-824-256 

PROMOCJA KOS SPALINOWYCH! 

[{] NOWOCZESNE [{] NIEZAWODNE 0 BEZPIECZNE 

ANDREAS STIHL, ul. Poznańska 16, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Sprzedaż oraz obsługę serwisową prowadzą wyłącznie 
autoryzowani dealerzy firmy STIHL. 

Białystok· Berlinga 31, tel. 853 68 04; Dworzec PKS, paw. 17, 
tel. 745 14 02, Kawaleryjska (Targowica paw. 1), 
tel. 742 24 49; Ciechanowiec • Sienkiewicza 45, 
tel. 277 28 64; Czyżew. Nurska 13 (pawilon GS), 
tel. 0602 .27 9406; Grajewo • Wojska Polskiego 49, 
tel. 272 33 44; Kolno· Wojska Polskiego 46, tel. 4740409; 
Łomża '. Kierzkowa 1, tel. 216 44 66; Maków Maz .• 
Kopernika 4, tel. 717 02 40; Mońki • Wyzwolenia 13A, 
tel. 71648 69; Ostrołęka· Zeromskiego PKp, tel. 7690790, 
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 . 

• Szcagóły promocli u dealer6w 

~ KOH'rAIOY 

~ MOTOROLA 
Int~lIg<tł'tCO IlVorywhe"'-

Motorola 
V50L 
z futarahun 
I zestawem 
słuchawkowym 

2fS..id.. 

19 zł 
VISA~TEL 

18-500 Kolno 
ul. Wojska Polskiego 16 
tel./fax: (086) 27 83 377 
E-mail: visa-telkolno@hot.pl 
Ceny netto. Szczegółowy cennik I regulamin promocji 
dostępne w punktach sprzedaży sieci Era. 

WIERTARKA 
za 49 złotych . 

możesz kupić w sklepie z zabawkami 
my sprzedajemy narzędzia 

DEMART Łomża ul. Sikorskiego 219A 
Tel. 216-93-06, 216-93-03 

Atlas Copco, BOSCH, ELEKTRA BECKUM, Makita 
1:35-32 

I 



- Jestem Bonaparte! -

krzyczy Kowalski we drzwiach 

do gabinetu psychiatry. 

- Dobrze .. dobrze -mówi 

lekarz. - Proszę siadać i powie

dzieć, co panu dolega. 

- Mnie nic. To moja żona ... 

- A na co uskarża się pana 

żona? 

- Ma coś z g~ową! Twierdzi 

z uporem, że nazywa się Kowal

ska. 

• 
- Co mówisz mężowi, gdy 

idziesz do mnie? 

- Mówię, że idę do grupy 

charytatywnej. Ale co się stalo? 

Dlaczego tak spochmurniałeś? 

- Bo gdy moja żona wycho

dziła przed twoim przr.jściem, 

też powiedziała, że idzie na 

zebranie tej grupy! 

• 
"Co niezwyklego zdarzyło 

się w twoim domu", to temat 

pracy domowej, Następnego 

. dnia Jaś. zaczyna czytać swoją 

pracę. "W ubiegłym tygodniu 
\ 

mój tata wpadł do studni..." 

- Mój Boże, czy wszystko z 

nim w porządku? - pyta przera

żona nauczycielka. 

- Chyba tak, bo wczoraj 

przestał krzyczeć!!! 

• 
Chaim wchodzi do gabinetu 

swojego szefa, osiemdziesięcio

letniego pana Rozenzweiga. 

- Dzień dobry panu, panie 

Rozenzweig. Czy mógłbym mieć 

wi~lką prośbę do pana? Chciał

bym wziąćjutro dzień wolny, bo 

~bchodzimy z żoną 25. rocznicę 
ślubu. 

- Hmm, no dobrze. Jutro 

ma pan wolne. 

- Ogromnie dziękuję. 

- Ale żeby mnie to było 

ostatni razI Niech pan sobie nie 

myśli, że już zawsze co 25 lat 

będę dla pana taki dobry!! 

• 
- Tatusiu, babcia na pewno 

przr.jedzie tym pociągiem? 

BANK 
KAWAŁÓW 

- Nie gadąj tyle, rozkręcaj 

te tory! 

· , 
- Mój mąż nie sprawdził się 

jako kochanek - skarży się ko

leżanka. 

- Nie wiedziałaś o tYm 
przed ślubem? 

- No wiesz, wspomiIiał, że 

ma małą nieruchomość... Ale 

myślalam, że chodzi o domek za 

miastem ... 

• 
Na drzewie siedzi krowa 

dzięcioł. 

- Hej, mała! Skocz po mle-

kol 

- Puknij się w głowę! 

• 
- Słuchaj, czy w czasie ko

chania patrzysz mężowi prosto 

w oczy? 

- Raz próbowałam, ale to 

było straszne. 

-Dlaczego? 

- Bo on stał w drzwiach. 

• 
- Wie pani, w tym lasku 

gwałcą! - mówi sąsiadka. 

- A skąd pani wie? 
I 

- Jak to skąd? Wczoraj by-

łam, dzisiaj byłam i j~tro znowu 

pójdę. 

• 
Ksiądz spowiada więźnia: 

Dzień Dziecka 

- Jaki wyrok dostałeś? Na rachtmkach, w pierwszej 

- Dwadzieścia pięć lat. klasie, 

- A długo już siedzisz? Szeptem w ciszy i skupieni, 

- Trzeci dzień. Debatująjózio z Jasiem 

- No widzisz, jak ten czas Oraz Krzysio, choć sepleni. 
leci ... ' 

• 
- I co, byłaś u dyrektora w 

sprawie pracy? 

- Byłam. Zaproponował mi 

niezłe warunki. Na początek 

pięćset złotych i powiedział, że 

później będzie więcej . 

-No i co? 

- Powiedziałam, że przr.jdę 

później. 

• 
Robotnik niesie na plecach 

worek cementu. 

- Ty tak na plecach? A ta-o 

czką próbowałeś? - pyta maj

ster. 

- Próbowałem, ale kółko w 

plecy uwiera. 

••• 

Dowcipy nadesłali dwaj dob

rzy ludzie, pragnący zostać ano

nimowi. Ale nasz konkurs na 

najlepszy kawał tygodnia trwa 

nieustannie! 

Czy w tym roku, bo za Buzka, 

Nie stać było Mamy na nie, 

Upominki w domu Józka 

Będą, no i co dostanie? 

Przekonuje Jaś uparcie: 

Nie dostaniesz komputera, 

Nie ma liczyć co na wsparcie, 

Bez zmian ponoć za Millera! 

Krzyś po prasę z teczki sięga 

I sepleniąc, aż niemiło, 

Czyta, że rząd dziś potęga, 

I~est lepiej ~iźli było! 

Przedstawiają swoje racje, 

Z miną wielce zatroskaną. 

Rozważania, dywagacje, 

Czy w DniU: Dziecka coś 

dostaną? 

To nie żarty, to nie wice, 

Dzieciak teraz rozgar9ięty. 

Martwi się, jak ich rodzice, 

Skąd wziąć kasę na prezenty. 

W Polsce sytuacja taka, 
, 

Zawiłości spraw, niuanse,~ 

ZPVC 
Że obchodzą i pierwszaka: 

Praca, płaca, rząd, fińanse. 

Nie martwże się biedne 

dziecię, 

Wszak dla chłopców swych, 

dziewczynek, 

Każdy rodzic kupi przecie 

Choć niedrogi upominek. 

Nie zaprzątaj główki małej, 

Bo dorosłych świat tak 

zwany, 

Już od dawna w Polsce całej, 

Jest dokładnie porąbany. 
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140 strażaków zawodowych, 
reprezentantów wszystkich ko
mend miejskich i powiatowych 
Podlaskiego, rywalizowalo w Bia
łymstoku w IV Mistrzostwach 
Województwa Podlaskiego w 
Sporcie Pożarniczym. 

Mistrzostwa strażaków to nie 
tylko okazja sprawdzenia- włas-: 

nych umiejętności zawodowych, 
ale także jeden z elementów dos
konalenia zawodowego. Refleks, 
szybkość, koncentracja, opano
wanie w sportowej rywalizacji 
przydają się w sprawnym i skute
cznym prowadzeniu akcji rato
wniczej, której zawsze, o czym 
się nie mówi, towarzyszy stres, 
związany ź odpowiedzialnością 
za życie i zdrowie ludżi. Współ
czesny świat przynosi wiele za
grożeń, wymagających specjali
stycznego przygotowania w dzie-, 
dzinie ratownictwa wysokościo

wego, chemicznego, techniczne
go; jego poziom zależy w dużej 
mierze od sprawności fizycznej 
strażaka. 

Strażacy Podlaskiego od lat 
należą do najlepszych w kraju i 
za granicą. Jest wśród nich zdo-:' 
bywca 115 medali starszy aspi
rant sztabowy Grzegorz Tyszuk, 

VI Cross Trzeźwości 
Burmistrz Suchowoli (pow. sokól

ski) Jerzy Omielan zaprasza 2 czer
wca (niedziela) na VI Cross Trzeźwo
ści. 

Trasą Suchowola - Okopy (gdzie 
urodził się ks/Jerzy Popiełuszko) -
Suchowola pobiegną dzieci, ' mło
dzież i dorośli. Asfalt, żwirówka" 

bruk, piasek to wr.jątkowy ,spraw
dzian wytrzymałości zawodników. 

Uczniowie najmłodszych klas 
szkoły podstawowej (do klasy IV) bę
dą mieH do pokonania 400 metrów, 
starsi - 800, gimnazjalistki 1000, a 
gimnazjaliści 1200 metrów: W biegu 
głównym zmierzą się dorośli (konie
czne aktualne badania lekarskie i do
wód tożsamości). Mogą w nim star
tować także zawodnicy w wieku po
wyżej 15 lat za okazaniem aktual- , 
nych badań lekarskich i legitymacji 
szkalnej oraz pisemnej zgody rodzi
ców. Organizatorzy Crossu zape
wniają na trasach biegowych opiekę 
lekarską oraz ubezpic;czenie od na
stępstw nieszczęśliwych wypadków, a 
na mecie posiłek i napoje. Na naj
lepszycIJ. .zawodników czekają pucha- \ 
ry, nagrody rzeczowe i dyplomy. 

Zgłoszenia przr.jmuje Ośrodek 

Kultury:, pl. Kościnszki 13, 
16-150 Suchowola, tel. 085 
722-94-13 lub 712-40-54, fax 
085 722-94-19 (całą , dobę), e-mail 
umsuchowola@intelcom.pl. Można 

także zapisać się w dniu Crossu (do 
godz. 10.00)' w biurze zawodów 
(Ośrodek Kultury). Zbiórka biegaczy 
do godz. 10.30 przed budynkiem Li
ceum Ogólnqkształcącego. Otwarcie 
zawodów o godz. 11.00. 

zdobywca 28 medali kapitan An
drzej Sawicki i zdobywca 10 me
dali starszy kapitan Jan Rabiczko 
z Bialegostoku oraz starszy aspi
rant Eugeniusz Sieliwoniuk z 25 
medalami i młodszy kapitan Ma
rian Ostrowski z Bielska Podlas
kiego 8. 

Ognisty tor 

W IV Mistrzostwach Wojewó
dztwa Podlaskiego w Sporcie Po
żarniczym zwyciężyła reprezenta
cja Komendy Powiatowej Pań

stwowej Straży Pożarnej w Biel
sku Podlaski!'1l. Drugie miejsce 
wywalczyła drużyna Komendy 
Miejskiej PSP w Bialymstoku, a 
trzecie Komendy Miejskiej PSP 
w Suwałkach. 

Rzut w medale 
Znowu medalowo spisali ' się 

podopieczni Aleksandra Puchal
skiego, uczniowie Zespołu Szkół 
Rolniczych w lVzyżewie (gm. So
koły, pow. wysokomazowiecki), 
podczas zawodów I ligi lekkoatle
tycznej juniorów, rozegranych w 

,Bydgoszczy. Marcin Czajkowski 
zwyciężył w rzucie oszczepem 
(63;69 m), a Michał Ochocki był \ 
drugi w rzucie dyskiem (43,13 
m). Konrad Czajkowski w rzucie 
dyskiem z~ął piąte miejsce 
(46,87.m). 

Sankami do Narwi 
Tor saneczkowy w wąwozie 

doliny Narwi koło Nowogrodu 
oraz modernizacja infrastruktury 
komunalnej wielu miejsldch ulic 
w Łomży - to tylko niektóre z 
pomysłÓw zawartych w programie 
turystycznego wykorzystania doli
ny NarWi, przygotowanym przez 
A.gencję Rozwoju Regionalnego w 
Łomży. Dokument opracowany 
przy udziale samorządów gmin i 
powiatu ma stanowić podstawę do 
sporządzania szczegółowych pla
nów inwestycr.jnych, które mogły
by uzyskać dofinansowanie z fun
duszy strukturalnych Unii E~ro
pejskiej. Wedlug informacji z 
Brukseli, "do wzięcia" będą na
prawdę pokaźne pieniądze, pod 
wru;unkiem, że inicjatywy będą 

ciekawe i przyczynią się do two
rzenia miejsc pracy, a wnioski zo
staną odpowiednio przygotowane. 

Indywidualnie w konkurencji 
z drabiną hakową najlepszy oka
zał się Grzegorz Tyszuk z Biale: 
gostoku przed Eugeniuszem Si e
liwoniukiem z Bielska Podlaskie
go i Andrzejem Ćwiklińskim z 
Suwałk. Natomiast na torze prze
szkód zwyciężył także Grzegorz 
Tyszuk przed Eugeniuszem Sieli
woniukiem i Dariuszem Gresiem 
z Sokółki. 

Na zdjęciu: najbardziej utytu
łowany, zdobywca 115 medali, 
Grzegorz Tyszuk. 

Czwartki 
Lekkoatletyczne 

, 

Zwycięzcy Czwartku .Lekkoatletyc~nego 23 maja, 

cyklicznej imprezy dla uczniów szkół podstawowych, or

ganizowanej przez Zarząd Wojewódzki Podlaskiego To

warzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży. 

Rocznik 1989: bieg na 60 metrów - Paulina Korze

niecka (10 Łomża) i Łukasz Żelazny (4 Łomża), bieg 

na 300 metrów - Marianna Dmoch (Uśnik) i Paweł 

Olszewski (Śniadowo) , bteg na 600 metrów - Karolina 

Sowa (Dobrzy jałowo), bieg na 1000 metrów - Michał 

, Bruliński (Śniadowo), rzut piłeczką palantową - Anna 

Terepka (Stawiski) i Michał Bagiński (2 Mońki) , skok w 

dal - Katarzyna Przestrzelska (9 Łomża) i Adam Ciu

chta (l Łomża), skok wzwyż - Paulina Radgowska 

(l Lomża) i Krzysztof Karwel (2 Mońki). 

Rocznik 1990: bieg na 60 metrów - Paulina Ko

wnacka (10 Łomża) i Hubert Wiśniewski (l Łomża), 

bieg na 300 metrów - Ewelina Niecikowska (5 Łomża) 

i Patryk Goliński (9 Łomża), bieg na 600 m etrów -

Aneta Mioduszewska, bieg na 1000 metrów - Piotr 

, Chrza l10wski (oboje S~awiski), rzut piłeczką palantową 

- Ewelina Ogrodnik (2 Łomża) i Michał Banach 

(9 Łomża), skok w dal - Magda Włodkowska i Hubert 

Wiśniewski (oboje l Łomża) , skok wzwyż - Magdalena 

Skrodzka (Konarzyce) i Marcin Bogusz (lO Łomża). 

Rocznik 1991: bieg na 60 metrów - Magda Grza
necka (3 Łomża) i Rafał Hut (Kupiski) , bieg na 300 

metrów - Paulina Dmoch (Uśnik) i Piotr Mroczkowski 

(Stawiski) , bieg na ,600 metrów - Paulina Staniszewska 
(Kupiski), bieg na 1000 m etrów - Ko'nrad Kozłowski 

(4 Łomża), rzut piłeczką palantową - Anita Szostkie

wicz (7 Łomża) i Rafał Hut (Kupiski) , skok w dal -

Magda Grzanecka (3 Łomża) i Damian Rybicki (Kupis

ki), skok wzwyż - Anna Chorążak (l Łomża) i Kamil 

Kossakowski (10 Łomża) . 



MEDYCYNA 
PRYWATNY GABINET USG, 
Al . Piłsudskiego 6, Łomża, 

czynny: 14.00-18.00. Specjaliści 
radiolodzy: lek. med. Grażyna 
Nierodzińska, wtorek, środa, 

tel. 0-604-437-386; Dr n. med. 
Wiesław Wenderlich, ponie
działek, czwartek, piątek, tel. 
0-604-43-60-76 

fak.3149-0 
ZDJĘCIA RTG ZĘBÓW i ZA
TOK, PANTOMOGRAFIA, Al. 
Piłsudskiego 6, Łomża, godz. 
13.00-1 7.00 

fak.3149-o 
USG SPECJALISTA . RADIO
LOG Ryszard Wagner, Łomża, 
Aleja Legionów 94. Tarczyca, 
brzuch, prostata, piersi, narzą
dy rodne, biopsja, (086)218-
-88-98, 0-602-584-466. RTG ZĘ
BÓW. 

2127-0 
SPECJALISTA CHORÓB, NE
REK - dzieci, lek. G. Nawara, 
Kazańska 2, środa godz. 16.00, 
(085 )6617-682; 0-603-381-132 

1721-00 
MASAŻ LECZNICZY, 0609 838 
687. 

f-2887-0 
DENTYŚCI - Monika i Paweł 
Marciniak - IMPLANTOP
ROTETYKA, Staffa 20, 2198-
-156 

3205-0 

MOTORYZACJA 
AUTO-SZVBY - najtaniej, 
Łomża, Kraska 78, (086) 2184-
-123; 0604-491-522. 

f-221-0 
SlYBYSAMOCHODOWE -
montaż, sprzedaż, Łomża, Al. 
Legionów 145a, tel. 216-44-88, 
218-16-46 

, 2645-0 
I-IAKI HOLOWNICZE do 
wszystkich marek - sprzedaż, 

montaż . Łomża, Al. legionów 
145a, tel. 216-44-88, 218-16-46. 
Możliwość wysyłki. 

2645-0 
AUTO - GAZ - montaż ul. 
Bema 39. 

f-2974-0 

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

tel./lax (0-86) 216-52-99, 
lei. kom. 0-504 607-823 

BMW 520i (1991) 19400,-
CITROEN XARA 1.4i (2000) 35200,-
FIAT 126p (1996) 4300,-
FIAT 126p (1994) 2900,-
FIAT Cinquecento 700 (1995) 6600.-
FIAT Cinquecento 900 (1996) 9800,-
FIAT UNO 1.0i (1997) 12600,· 
FORD ESCORT 1,3i (1996) 18400,-
HONDA CIVIC 1.5i (1990) 9400.-
MAZDA 626 2.0 diesel ( 1 98ę ) 5800,-
MERCEDES 124 250 diesel (1993) 36400,-
MITSUBISHI Galant 2.3T diesel (1986) 3600,-
MITSUBISHI Starian 2.0T (1984) 5900,-
NISSAN CHERRY 1.7 diesel (1986) 2900,-
POLONEZ CARO 1.6 + gaz (1995) 6900,-
POLONEZ CARO 1.6 + gaz (2000) 14700,-
RENAULT Traffic 2.5 diesel (1993) 12700,-
SUBARU Legacy 1.8 (1993) 21700,-
TOYOTA'CAMRY 2.0T diesel (1989) 10300,-
VW JETTA 1.8i (1987) 7300,-
VW GOLF 1.8 (1988) 7400,-
VW GOLF 2.8VR6 (1993) 18900,-

SKUP ZA GOTÓWKĘ, ZAMIANA 

[-2959 

POLONEZ CARO (1996), gaz, 
0-692-425-097 

3320-00 
OPEL CORSA 1,2 (1993) 
sprzedam, 279 1041. 

f-3527-0 
VW T4 2.4L przedłużany 

(1994),0-608-77-87-08 
3469 

SPRZEDAM OPEL Vectra 
(1996),0-602-689-310 

3457 
POLONEZ TRUCK (1995) 
97,5 tys . km, gaz, 5-osobowy, 
0-604-67-49-69 

3465 
SPRZEDAM GOLFA 1.8GTI 
(1991) , cen tra lny zamek, 
alarm, radioodtwarzacz i gaz, 
0-606-383-548 

3468 
SPRZEDAM DAEWOO Tico 
SX (1997), tel. (086)218-10-
-87, kom. 0-501-730-824 

3476 
CC 700 (XII.1996), 216-37-41 
.. , ' 3477 

SPRZEDAM TOYOTA Corolla 
XL1.3 (1988), tel. 218-02-72 

3478 
OPEL KADETT GSI (1985) 
1.8L, Opel Astra GT (1991) 
1.8L, Vw Polo (1992) 1.3L, 
VW T-4 Carawela (1993) 2.4D, 
Ford Mondeo Combi (1993) 
1.8L 16V, 0-502-104-437, 215-
-34-82 

3484 
SAMARĘ 1300 (l 992r) , prasę 
polską (1994),472-01-90 

3487 
SPRZEDAM FIATA 126 p el 
(1995) w dobrym stanie, atrak-

Wyrazy żalu i współczucia 

PANU MARKOWI 
KA.€ZANOWICZOWI 

z powodu śmierci 

OJCA 
składają: Rektor, Współpracownicy i Studenci 

Wyższej ,Szkoły Agrobiznesu w Łomży. 

Astra Classie 
te'raz nawet ... 
za31450PLN 
Ceno Astry CIassic oslągnę/c dno. 
Twój wymorzony samochód 
nigdy jeszcze nie był tok blisko 
Zapraszamy do salonu. 
Zobacz pelną ofertę 
model/Astry 

Dostępny w salonie Opel: 

TOP AUTO 
Krupniki 25, Białystok 13, 
tel. 085 661-68-02, 661-47-87 

c)jna cena, (086) 2160-098, 
0605-545-456. 

ŁADA 2107, 1300 
0502-534-312. 

. " 

f-3497 
(1988), 

f-3500 
SPRZEDAM, PRZYCZEPĘ cam
pingową CABBY NOWA szwe
dzką (4 m), (086) 2182-935. 

f-3501 
VW VENTO (1994), 218-01-
-16. 

f-3507 
SPRZEDAM ' 126p (1999), 
pierwszy właściciel, tel. 2185-
-158 lub 503 545 001. 

f-3509 
SPRZEDAM CC-704 (1994), 
(086)21,8-54-50. 

f-3523 
SPRZEDAM MITSUBISHI 
Spoce WagQn (1991) na czę
ści , 0600 979 180. 

f-3524 
SPRZEDAM VW Golf II 
(1991) , (086) 218-92-10. 

f-3534 
SPRZEDAM MERCEDES 
C220D (1997), Opel Kadett 
1,3 (1990), Opel Cectra 2,0 
inst. gazowa (1994), (086) 

Łomża 

ul. Poznańska 156 
(przy ~tacji paliw) 

1f 
21808 
NAGROBKI 
GRANITOWE 
duży wybór ~ atrakcyjne ceny 
napisy na szkle i granicie 

F-3298 

www.topauta.com.pl 

Ostrołęka, ul. Warszawska 36 
tel./fax 029760-41 -18 

[·2956 

215-75-69, 0604-971-382, 0600-
-029-545. 

f-3539 
TILO (1997/ 98),2190-989. 

f-3543 
POLONEZ (1992) 2190-1.?7, 
0691-77-60-40. 

f-3544 

SPRZEDAM 
I 

KURKI SZEŚCIOTYGODNIO
WE w ciągłej sprzedaży, Rato
wo Piotrowo 9, 2176-296. 

fak.1725-0 
HURTOWNIA "GLAZURA 
KRÓLEWSKA" - fachowe do
radztwo, dowóz gratis! Sprze
daż ratalna. Duży wybór tanich 
płytek, przyjmujemy zamówie
nia indywidualne . Łomża, Al. 
Legionów 52 (dworzec PKS) , 
218-05-86. U nas m,ożna się 

targować! 

f-1680-00 
WYPRZEDAŻ: - panele boa
zer)jne i podłogowe . TANIO!, 
Rudka Skroda k/ Nowogrodu, 
(086)47-40-612 

2272-00 
NAJWIĘKSZY WYBÓR GLA
ZURY hiszpańskiej, profili 
schodowych i płytek elewacyj
nych. Zapraszamy do sklepu 
"CERAM", ul. Wyszyńskiego , 

tel. 218-01-81 przy Leader Pri-
ce 

2646-00 

OKAZJA! Tani opał drzewny , 
216-01-41. 

f-3083-00 

SPRZEDAM DZIAŁKI budow
lane, 473-73-96 

I 

KONTAIOY ~ 

, 



II 
TEGO JE.SZCZE NIKT NIE MA: fj/lIi/iZ,11 • w standardzie profile czterokomorowe 
- w standardzie okucia "TYTANOWE" OKNA Z JEDWABNEGO 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: 
- podnośnik skrzydła , -

SUKNIĘ ŚLUBNĄ, roz. 38, tel. 
2189-146. 

[-3082-00 

SPRZEDAM PRASY, beczki, 
przyczepy, ciągniki oraz inny 
sprzęt rolniczy, Piątnica, ul. Je
dwabieńska 25a, ' tel. 
(086)2192-963, 0-601~615-242, 

0-603-695-234 
3214-0 

DREWNO OPAŁOWE z Nad
leśnictwa - brzoza, dąb. Do
stawa, 216-00-10, 0-608-412-919 

3260-0 

PASY NAPĘDOWE, łożyska, 

uszczelniacze do kombajnów 
Class, Fahr, MF i innych. "AL
FA-TECH~', Łomża, Al. Legio
nów 143, tel. 218-53-76, 219-
-89-37 

3310-0 
DZIAŁKĘ WARZY'WNĄ - ta
nio sprzedam, tel. 218-19-88 

3311-00 
PIEC c.o. OLEJOWY 36KV, 
palnik MAN, (086)2167-200 

3315-0 
SPRZEDAM PLAC, 216-37-37 

3354-00 
SUPER ROWER kolarski -
sprzedam, 218-66-90 

3417 
SPRZEDAM OLSZVNĘ, 0-602-
-689-310 

3457 
SPRZEDAM KROWY mleczne, 
maciory, słomę, 217-85-97 

3463 

. . 

SPRZEDAM ROTAC\]NĄ pol
ską, 2157-650 

SPRZEDAM 
3464 

GOSPODAR-
SIWO Kossaki, 0-692-465-127 

3467 
KOMPLET SKÓRZANY, tel. 
0-608-611-628 

3469 
TANIO - francuską suknię 

ślubną! roz. 38, 218-17-06 
3471 

TABLICĘ REKLAMOWĄ

odstąpię tanio (duża, cen
trum),218-88-45 

3473 
KOMBAJNY ZBOŻOWE Fahr 
900 (1974r), 1102 (1979r), 
Class Consul (l977r), Zetor 
7045 (1982r), (086)216-45-39, 
0-609-766-539 

3483 
DZIAŁKA 100m2 z budynkiem 
gospodarczym w Zawadach, 
(086)216-51-57 

3489-0 
SEGMENT MŁODZIEŻOWY 
(bliźniak), O 501-676-131 

3503 
SAMOCHÓD LUBLIN lub 
izotermę 1995 r. Pakowaczkę 

próżniową, agregaty chłod

nicze, (086) 218-59-62 
3513 

SPRZEDAM ciągnik dziecięcy, 
2186-930 

3522 , 
MEDYCZNE STUDIUM ZA
WODOWE w Łomży sprzeda 
ramy okienne z szybami i bez 
szyb w różnych rozmiarach, 
216-31-53 

3528 

',FOr M,k" 

T .' r,.",y.t., Kredyty samochodowe i hipoteczne 
• rł;,:,~u(l ... * :U 

~~Y!Y.~.mQ.~hodQ.~ w CHF, EUR, PLN, USD 
• na samochody nowe i używane , 
- uproszczona procedura Q 
• nominalne oprocentowanie od 5,9% V!!J:I 
-okres kredytowania od 6 mocy do S lat . 
• na 100% wartości pojazdu, bez poręczycieli 
• atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe 
• możliwość promocyjnego zakupu auta 
- jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9002 
10000 zł oc! 145 zł 

Kredyty hipoteczne w CHF, EUR, PLN, USD 
z motliwością przewalutowania 

• na zakup, budowę bądt remont domu, mieszkania 
lub lokalu użytkowego oraz splatę kredytu 
mieszkaniowego w innym banku .F 
. nominalne oprocentowanie od 5,65% 
- do 100% wartości inwestycji, bez poręczycieli 
• czas splaty do 30 lat 
- możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez prowizji 

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

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

r.2958 

Jedwabne, ul. Polno 27 (baza 65), , 

SPRZEDAM ziemię na działki 
o pow. 0,60 h- Pęza, (086) 219-
-28-05 

3542 
PS 2+ 5 gier, 216-01-52. 

3545 
SPRZEDAM KUCHNIĘ gazo
wą,2181-622. 

3553 

OKAZJA! WYPRZEDAŻ 
SKLEPU Al. Legionów 30, weł- , 
ny płaszczowe, elano-wełny, 

pasmanteria. 
f-3530 

KUPIĘ 

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

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

[-6813-0 

ROZBITE SAMOCHODY, 
0-603-050-603 

[-209-0 

KUPIĘ SIEDLISKO rolne, 
0-692-427-159 

2994-00 
SOSNĘ BRZOZĘ - kupię, 

0-600-367-223 
3317-00 

ROWERY - różne, tel. 0~601-
-595~894 

3387 
ZBOŻE PASZOWE, 2190-782 

3455-00 

11 

KUPIĘ M-4 w Łomży, O 692 
-247-434 

o 
KUPIĘ MIESZKANIE w Łom
ży od 50 - 70 m2 do II piętra 
w nowym budownictwie,O 604-
-200-301,216 -64-40 

3526 

LOKALE 

SPRZEDAM M-5, 218-44-14. 
[-2827-00 

LOKALE HANDLOWE, Łom
ża, 0604 402 041. 

f-2873-00 
SPRZEDAM 
0608-026-612. 

M-2, Łomża, 

[-3070-00 
NIERUCHOMOŚCI - ,,1Y
TAN", Polowa 45. www.tyszka.
pnet.pl, (086) 216-62-26, zle
cenia prz}jmujemy nieodpłat-
nie. 

[-3036-00 
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 
dwupoziomowe (studio) 70 
m2, 216-3270 lub 0504 504 
561. 

[-3042-00 
DOM DO WYNAJĘCIA, 218-
-10-76,0-604-650-709 

,3302-00 

SPRZEDAM DOM rogoWy Os. 
Maria, , Leszczynowa l, tel. 
2160-387 ' 

3365-0 
SPRZEDAM M~3, III p., 3-go 
Mąja 6a, 0-692-23-45~03 

3382-00 
SPRZEDAM M-5 i maszyny 

BIURA HANDLOWE: 
KONARZYCE UL. ŁOMżYŃSKA 110 (08S) 216 7614 
ŁOMŻA UL. MAZOWIECKA 1/11 TEL. (08S) 219 81 68 
CZYŻEW UL. DUŻY RYNEK 7 TEL (08S) 276 61 6S 

r. 3397 

!fi .. KOHTAłOY 



krawieckie przemysłowe, (086) 
218-51-77 

3444-00 
DOM, stan surowy blisko Łom
ży - sprzedam, 215-76-28 

3452-0 
SPRZEDAM DOM z działką 13 
ary, Nowogród, tel. 217-56-41 

3333-00 
DO WYNAJĘCIA M-3, tel. 
2189-143 

3202-00 
WYNAJMĘ LOKAL Łomża, ul. 
Senatorska l, róg Stary Rynek, 
tel. 0-602-513-194 

3459 
SPRZEDAM M-l (22mkw), tel. 
219-20-08 

3461 
SPRZEDAM M-4, 2198-362, 
0-606-255-908 

3474-0 
WYNAJMĘ LOKAL 25m2 na 
sklep spożywczy na Nowogro
dzkiej, tel. 216-62-47 

3485 
LOKALE W CIĄGU handlo
wym do wynajęcia, tel. 2163-
-179 (8.00-15.00) 

3488 
DO WYNAJĘCIA 200 m2 (pro
dukcja spożywcza) Drozdowo, 
219-20-30. 

F-3550 
LOKAL DO WYNAJĘCIA 

Łomża, Al. Legionów 42, tel. 
(086) 218-51-84, po 18.00 
(029) 7725-416. 

f-3496 
KUPIĘ MIESZKANIE powyżej 
60 m2 w nowym oudowni
ctwie, 2175-140, po 20.00. 

, f3498 
STANCJA DLA samotnych, 
216-73-26, 

f-3505 
MIESZKANIE DO WYNAJĘ

CIA, 473-12-29. , 
F-3508 

MAŁŻEŃSTWO PILNIE po
szukuje mieszkania do wynaję
cia, 2198-393, 0502-690-674. 

f-3510 
M-3 (49 m) sprzedam, (086) 
2198-417. 

f-3511 
SPRZEDAM DOM w szeregów
ce, 216-00-95, po 17.00. 

f-3515-0 
. DO WYNAJĘCIA M-4, I p. Sło

wackiego 2,2160-817. 
f-35 16 

DO WYNAJĘCIA M-~, 4730-
-934. 

f-3517 
SPRZEDAM DOM piętrowy w 
Piątnky,219-27-17. 

f-3518 
SPRZEDAM MIESZKANIE (72 
m2) garaż, 216-69-08. 

f-3525 
SPRZEDAM SZEREGÓWKĘ 
rogową wraz z lokalem, 2160-
-065. f-3537-0 

MIESZKANIE 45 m2 umeblo
wane wynajmę w Nowogro
dzie,21 60-926. 

f-3538 
LOKAL 42 m2 pod działalność 
do wynajęcia, (086) 2198-246. 

f-3535 

USLUGI 

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

f-029-0 

KOMPUTER'oPISANIE, opra
wa, ksero - "OPOKA", 216-
-48-39. 

f-3150-0 

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

f-323-0 
USŁUGI: koparko-ładowarką 

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

1701-0 
SERWIS RTV, Śniadeckiego 
17, 2180-001 

1802-0 
VIDEOFILMOWANIE, 0-503-
-135-694, 0-606-480-237 

2086-0 
WYWÓZ GRUZU, usługi ko
parką "Ostrówek". Malowanie, 
szpachlowanie, panele, sufity 
podwieszane, 0-602-828-318, 
2160-625 . 

3442-0 
CZARNOZIEM, ŻWIR, piasek. 
Remonty mieszkań wszelkiego 
rodzaju, 0-602-828-318, 2160-
-625 

344'2-0 
1YNKI,0-608-147-306 

2464-0 
WYPOŻYCZALNIA SAMO-

, \ 

CHODOW, 216-32-42, 0-604-
-430-889 

2466-0 

VIDEOFILMOWANIE, 0605 
371606. 

f-2924-0 

, 

PANELE SCIENNE 
PODŁOGOWE 

GLAZURA, TERAKOTA 
NOWO OTWARTY ODDZIAL W LOMŻY Al. Legionów 54 

tel.(086) 21,9 90 03, 219 90 12 
,Y~'j{< ~ó .. 
~lok, ul. Kolejowa 19 A, tel. (085) 65 :a::a:, 

• ijJrt,Ul. Kościuszki 5 A, tel. (087) 62 16 1j,'" 
lit 4tTI!' J!b www.asko.com.pl , ~1 

URZĄDZANIE . OGRODÓW, 
układanie polbruku, 0600-885-
-166. 

f-2951-0 
AUTO GAZ montaż, tel. 
215~35-31. 

f-2974-0 
TV-NAPRAWA, 2188-291. 

F-3039-0 
MUROWANIE KLINKIERU, 
tynki', układanie płytek, 216-
-95-72. 

f-3031-00 
NAPRAWA: pralki, lodówki, 
zamrażarki, 219-03-33. 

f-3096-00 

MEBLE, ZABUDOWY, 216-29-
-21,0600142184. 

f-3083-00 

VIDEO FILMOWANIE, .0-607-
-379-807 

3137-0 
CYKLINOWANIE, UKŁADA

NIE, (029) 76-67-419 
3146-0 

fak.2967 

TARCIE DREWNA trakiem 
przewoźnym, 0-504-101-766, 
2189-859 

3184-0 
SPRZEDAŻ ŻWIRU, piasku. 
Usługi koparko-spycharką, sa
mochodem samowyładowczym 
niskopodwoziem, 219-14-92, 
0-502-67-73-58 

3157-0 

KREDYTY GOTÓWKOWE, 
216-39-33 

3257-00 

PROFESJONALNY MONTAŻ 
samochodowych instalacji ga
zowych, Długoletnia praktyka, 
dogodny system ratalny, wyso
kajakość urządzeń, ul. Sena
torska 13 (przy III Liceum), 
216-69-48 

3294-0 

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW, 
219-29-13,0-504-38-75-75 

HURTOWNIA OPAŁU MAREXIM 
DOBRY, TANI WĘGIEL 

3330-0 
SZPACHLOWANIE, TAPETO
WANIE, tynkowanie, terakota, 
0-600-124-773, (086)217-21-35 

3335-0 

PO REWELACYJNIE 
NISKICH CENACH 

SEZONOWA . 
SUPEROBNIZKA CEN 

MAREXIM ŁOMŻA, AL. PIŁSUDSKIEGO 40 
TEL. (0-86) 218-04-44 

[ak. 3486 

.:;,,;:;;rZ'.f!v C3EAOA 

PROMOCJA! 
• drzwi a/wlamaniowe od 990 zl 
• okno PVC (1 .5x1,5) od 670z1 
• zamek gerda od 30 zl 
• dorobienie klucza od 2,5 zl szt. 

18-400 Łomża. Al. Legionó w 105 
(blaszak) tel.lfax (0·86) 219-81-16 

fak.2965 

III 

KONTAłOY ~" 



IV 

SZPACHLOWANIE, MALO
WANIE, terakota, panele, 216-
-62-88,0-608-01-44-10 

3366-0 
VIDEOFILMOWANIE, 217-92-
-67 

3379-0 

STUDNIE, (086)218-48-66, 
0-602-868-891 

3388-0 

UKŁADANIE, CYKLINOWA
NIE,0-692-818-162 

3415-0 
PODŁOGI: - układanie , cyk
linowanie, polerowanie, wos
kowanie , olejowanie, 0-607-
-323-887 

3424-0 
POSADZKI BETONOWE tyn
ki cementowo-wapienne wyko" . 
nujemyagregatami, (086)219-
-05-02, (086)218-20-68, 0-606-
-901-868,0-606-901-862 

3466-0 
ZESPÓŁ LAMIKO, 0-604-31-
-02-77 

3467-0 
1YNKI GIPSOWE agregatem, 
0-604-054-804 

3482-0 
DOCIEPLANIE BUDYNKÓW, 
tynki strukturalne, 215-34-54. 

f-3506 
PRACE DACHOWE, 219-10-
-61. 

f-3512 
UKŁADANIE KOSTKI bruko
wej, 4738-329, 0609-838-692. 

f-3520 
S1YROSUPREMĘ do ociepla
nia budynków wykonuję na za
mówienie, 0602-791-766. 

f-3530 
TANIO 1YNKI - murarstwo, 
2181-586. 

f-3540 
USŁUGI DEKARSKIE, 0608 
531 766. 

f-3533 

TRANSPORT 

WYNAJEM BUSÓW, 216-24-
-20. 

f-337-0 
BELGIA, NIEMCY - W)jazd 
sobota, (085)7376-300, 0-606-
-336-751 187-0 

~ 
!.ij • POLSAT CYFROWY T -199,00 

(ostatnie dni promocji). 

• CYFRA + - ANTENA 
GRATIS (nowa oferta). 

• zestawy satelitarne - 299,00 

• profesjonalny serwis. 

Autoryzowany Dystrybutor 
zaprasza M.SAT SERWIS 
Pl. Niepodległości 9, Łomża 

tel. 216-34-38 
fak.6232 

~ .. KONTAJOY 

PRZEWOZY - HANNOVER, 
każda niedziela. Polska 0600-
-564-429, Niemcy 0174-803-64-
-45. 

f-2819-0 ' 
HANNOVER każda nie-
dziela, 215-76-17, 215-75-34. 

f-2814-0 
HANNOVER OKOLICE. 
Każda niedziela, (086) 4738-
-389; 0606 732 503. 

f-2997-0 
ROBIN MIKROBUSY 8-1 7 
osób. Wynajem ul. Bema 37, 
tel. 215-35-31. 

f-2974-0 
NIEMCY 0602-595-964, (086) 
2188-223. 

f-3114-00 
BUSEM KRAJ ZAGRANI-
CA, 218-34-58, 0604-621-841. 

F-2848-00 
"MISTRAL" - BUSY, 8-17 
osób,2 17-90-48 

3125-0 
TAXI - 9-osobowe, (086) 
2187-906,0-602-110-161 

3256-0 
HANOVER, BREMEN, Bię le

feld, 216-93-98, 0-603-534-666 
3270-0 

NAJTANIEj BUSEM, 218-30-
-88, 0-608-576-544 

3396-0 
W)]AZD NIEMCY: niedziela, 
powrót poniedziałek, 

czwartek, powrót - piątek, 47-
-30-318, K. Niemcy 0-1606-888-
-714 

3404-0 
NIEMCY BUSEM, (086)217-
-62-15,0-608-611-628 

3469-0 

PRACA 
KOSMETYKI - możesz doro
bić. telefon 2184-198 

fak.3151-0 
ORIFLAME - praca konsul
tantki - zgłoszenie gratis 
(086) 217-59-27, 0606641643. 

f-2815-00 
ZATRUDNIĘ SPAWACZA, mu
rarza, tokarza, frezera. 0606 
416991. 

f-2994-00 
AGENT CELNY - szkolenie, 
Licencja Państwowa, praca, 

Białystok, Lipowa 4, (085) 
732-91-58 wew. 45. 

f-3072-00 
WYDAWNICTWO ZATRUDNI 
zdyscyplinowanych do pracy w 
biurze lub w domu, wynagro
dzenie 1440 zł (netto), 0-600-
-80-58-11 

3316-00 
FIRMA "MILISZKIEWICZ" za
trudni emerytów, (86) 2182-
-505. 

f-3395-0 
ZATRUDNIMY EMERYTO
WANYCH wojskowych i nau
czycieli, tel. 0-600-05-25-40 

~ 3458 
PRACA DLA AMBITNYCH i 
wytrwałych, tel. 0-600-05-25-45 

3458 
HURTOWNIA NAPOJÓW . i 
Piwa w Łomży zatrudni doś

wiadczonego przedstawiciela 
han'dlowego z własnym samo
chodem, 218-47-58 

3460-0 
KIEROWCĘ DO ROZWOŻE
NIA książek. Wymagania: do 
30 lat, własny samochód oso
bowy. Stała pensja, 2190-800 

3462 

POSZUKUJĘ ' LIDERÓW do 
sprzedaży II Filaru - bardzo 
atrakcyjne stawki, tel. 0-602-
-788-301 

3472 

- . 
ZATRU DNIMY SPRZEDAWCĘ 
absolwentkę tegoroczną, kon
takt osobisty ul. Farna 9. 

f-3502 
MŁODYCH, OPERATY-
WNYCH zatrudnię, 216-44-18, 
0501 269-220. 

f-3504 
SZYCIE WORKÓW, 216-95-10; 
216-95-70; 0609-734-272. 

f-3519 
DYREKTOR MEDYCZNEGO 
Studium Zawodowego w Łom
ży, zatrudni nauczyciela-biblio
tekarza, 216-31-53. 

f-3528 
POTRZEBNA OPIEKUNKA 
do dziecka, 216-53-89. 

f-3551 

NAUKA 

POLICEALNE STUDIUM IN-

NAUCZYCIELU JĘZVKA ANGIELSKIEGO! 
Pracuj z najlepszymi, a staniesz się jednym z Nich. 

Dołącz do międzynarodowego zespołu, 
który wykorzystując bogate zaplecze dydaktyczne naszej Placówki 

kreuje swój rozwój z,awodowy i osiąga satysfakcję finansową. 

Oczekujemy na osoby, które nie boją się wyzwań i o jutrze myślą 
już dziś. Proponujemy pracę w Ostrołęce, Wyszkowie, Pułtusku, 

Ostrowi Mazowieckiej, Łomży. 
,,AŁMA MATER", Ostrołęka, tel. (029)764-53-88,0-605419-273 

lak.3479 

FORMATYCZNE, TURYSTY
KI, dzienne, zaoczne NOT, 
Łomża 216-64-72. 

f-2850 
PR1'WATNA SZKOŁA MUZY
CZNA - zapisy, Łomża 218-
-42-21. 

f-2869-0 
WAKACXJNE KURSY języko
we" NOT, (086)216-64-72 

327-0 
NAUCZYCIELSKIE KOLE
GIUM języków Obcych w 
Łomży pod opieką naukową 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
ogłasza nabór na 3-letnie 
dzienne studia li cencjackie ję
zyk angielski i niemiecki. Egza
miny wstępne: 21-24 czerwca 
2002. Sekretariat, Plac Kościu
szki 2, 216-30-03. 

fak .3499 

ZWIERZĘTĄ .: 

PINCZERY pięciotygodniowe, 

218-09-38 
3314 

ROTTWEILERY, (086) 215-75-
-1 3 

3358 
RATLERKI,216-36-73 

3886 
SPRZEDAM SZCZENIĘTA 

Yorki, tel. (086)2187-308 
3437 

ODDAM MAŁE kundelki, 
Łomża, Senatorska 8, tel. 
0-608-622-847 

fak/kz 
SPRZEDAM BOKSERKI, 218-
-74-18. 

f-3541 
SPRZEDAM pinczery, 218-78-

,-05. 
F-3547 

ROTWEILERY (086) 2157-
-513. 

F-3548 

USA - W)]AZDY, 0-504-862-
-196 

2233-0 
,BIURO MATRYMONIALNE 
(086) 473-16-50,0607-191-070. 

f-2844-00 
USA WYCIECZKI, (089) 527~ 

-30-07. 
f-3078-0 

PRZ\]ĘClA OKOLICZNO
ŚCIOWE, wesela, spotkania 
biznesowe, ceny promoC)jne! 
Hotel "BARANOWSKI", tel. 
(086) 21 5-25-00 

3118-0 
USA,0-504-683-818 

3447-00 
PRZEKŁUWANIE CIAŁA, 219-
-81 ~57 

3470-0 I 



"BŁYSK" 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH 

Z POJEMNIKÓW: 120 litrów 

11m3 , 
Kp-7 m3 

tel. 218-25-26 

18-400 ł-,omża ----ul. Piłsudskiego 88, pok. 35 ~ELMAX 
(biurowiec PPKS) 
teI./f'ax (0-86) 473-77-60, tel. kom. 0-600 293-1 80 

SZWE DZKIE BLACHY na dachy i elewa<je 
fir m: Gasell, Scanberg oraz Qmac 

SYSTE MY RYNNOWE 
fi r m : Profil, Q UIlli, Poly p ipe 

Uwaga!! Wielka promocja!! 
Blachodachówka od 20,60 zł brutto1m2 

Blacha trapezowa od 13,40 zł brutto 1m
2 ,~ 

. ~ sprzedaż & montaż ~j 

OXl\TA 
DRZWI 

BOLETY ŻALUZJE lVIOSXI'lIBBY MAl\KlZY 

PROMOCJA! 
Okno 034 wymiar 1,46m x 1,43m 

696.00 Pln + Vat 

ŁĄCZNI E Z MOSKIT I ERĄ (GRATIS) 

Uslugl 
I ~ .. m()nt()wo 
Budowlane 

'WOJAWs,c, 
A,H.KoIrJk 

18 400 wrnżo 
ul. M. Kopern ika 21 

lel./fax ([l6) :21 6 4.5 26 
tt~1. Kom, O ól.l4 221 002 

Poczta jest tuż obok Ciebie. 
Zaraz za rogiem albo po drugiej stronie ulicy. 
Tam też jest bank - Bank Pocztowy, który może być 

Twoim Bankiem. 

~ '. KorzYst~ 
z naszych usług 

• kredyty • lokaty 
Bank Pocztowy Istnieje już od 12 lat. 
Razem z Pocztą Polską jesteśmy najbllzej polskich rodzin 
- w okola 8000 placówek w całym kraju, 
Dlatego latwlej nam dostrzec prawdziwe potrzeby naszych klientów, 
Odpowiadamy na nie szeroko dostępną I prostą ofertą 
- Jakiej nie można znaleźć w zadnym Innym tradycyjnym banku, 

WoLne Chwi Le - rozmowy nawet o 50% taniej 
Wreszcie moiesz zmienić służbowe ubranie na coś luźniejszego i zacząć 

swobodne rozmowy. Dzięki nowej usłudze Wolne Chwile 
moiesz od poniedziałku do piątku między 18.00 i 6.00 oraz w soboty, 

niedziele i święta przez całą dobę rozmawiać z kimkolwiek nawet o 50% taniej 

Na wiosnę w naszej ofercie znakomite telefony 

Łomża, Broniewskiego 22 
teL/fax (086) 219 90 73 

Zambrów, Białostocka 22G 
teL/fax (086) 271 00 66 

1. 3514 1.353 



te1.086/ 218 43 22 LJ 
łJ 

Łomża ul.AI.Pilsudsklego 70 mo 
, 'lM!iol: 

VINDOV Łomża ul. AI.Legionów 42 tel.086/218 93 63 
VINDOV Zambrów ul. Mazowiecka 2 tel.086/ 271 34 51 
VINDOV Wysokie Maz. ul. Mystkowska 1 te1.086/ 275 00 89 

Teraz i CIEBIE stać na OKNA BEZOŁOWIOWE 

• Niemieckie okucia winkhaus-autopilot 

• Niemiecki bezolowiowy profil plustec 

• Jakość potwierdzona aprobatą techniczną ITB Nr At-15-3019/01 

Certyfikatem zgodności COBR Metalpiast Nr 0004/02 

G
•. Mikrowentylacja 

ratls · Zaczep antywyważeniowy 
• Zatrzask przeciwwietrzny 

• Komplet kotew montażowych 

• Pomiary, Wycena i transport 

• 
J łJ"T 

li 

Zalety programu: 
• stałe oprocentowanie od 2 do 6% rocznie 

• minimum formalności 
• kwoty od 10 000 do 250 000 zł 

MIESZALNIK TYNKÓW I FARB 

JJ test-Roi ~~ .. 
* Łornia ul.Pollgonowa 8 C (086) 218-85-35 

A + D ttru r... + * Grajewo ul. Kolejowa 6 C (086) 272-34-94 
U.oryzowany 'Y~H :JDU.Or * Ełk ul.Łukaslewlcza 2 a C (087) 621.16-43 

e-man: atestpol@wp.pl 

NY ADRESY BIUR: 

Białystok ul. Św. Rocha 5 lok. 204 

tel. (0-85) 74-600-60, 74-600-81 

Łomża, ul. Giełczyńska 10 

tel. (0-86) 216-33-90 

Suwałki ul. Noniewicza 85C lok. 5 
tel. (0-87) 56-30-806 

Program dostępny dla osób nie mających zdolności kredytowych 

KWOTA RATA 

50.000 zł 375 zł/moc 

100.000 zł 
~ 

750 zł/moc 

200.000 zł 1500 zł/moc 

OFERTA OGRANICZONA ILOŚCIOWO 
",x..\.. 

~o v S 

Ostrołęka, ul. Głowackiego 13 

tel. (0-29) 764-85-44 
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