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KOHTAKJ.V 
TYGODNIK REGIONALNY 

rok założ enia 1980 
Ukazuje się w województwie podlaskim, 
części województwa mazowieckiego, 

Nowym Jorku, Chicago i Toronto 

Adres: 
18-400 Łomża, Aleja Legionów 7 

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

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

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

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

Oddział w Białymstoku: 
ul. Lipowa 14 

Ja.nina Werpachowska, Andrzej Koziara, 
Janusz Niczyporowicz, 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 

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

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

Michalczyk-J(ondratowicz, Joanna Szeligowska, 
Wenanty Z. Kruk, Barbara Paszkowska (Szczuczyn), 

Michal Mincewicz (Or/a) 
Rysunki: Zdzisław Romanowski, Jerzy Swoiński 
Felieton: Wiesław Wender/ich, Adam Dobroński 
Zdjęcia: Gabar Ujrinczy, Sławomir Slempczyński 

Wydawca: 
Sp6Ika Dziennikarska ,Gratis ' Sp. z 0.0. 

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

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

KSięgowość: Ełżbieta Bączek (główna księgowa) 
teł. (0-86) 215-35-67, 

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

Biuro ogłoszeń "Kontaktów": 
Kierownik: Alina Michałowska 

Przedstawiciel: Cezary Lemański 
. 18-400 Łomża, Aleja Legionów 7 
tel. (0-86) 21.5-35-71, 'fax (0-86) 216-57-11 

tel. kom. 0-602748-099 

Kolno: 
Kolneński Dom Kultury , 

ul. Konopnickiej l, tel. (278) 22·21 

Ostrołęka: 
- Agencja ,INFORMEOlA ' 

O 7-400 Ostrołęka, ul. 11 Listopada 5 a 
tel./fax (0-29) 760-91-92 

Ostrów Mazowiecka: 
,BORAM' Aldona Mierzejewska 

O 7-300 Ostrów Mazowiecka 
uł. Broniewskiego 56 a, lei. (0-29) 745-34-12 

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

Suwałki: 
,LOCUM' S.C. 

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

Wysokie Mazowieckie: 
Wypożyczalnia Kaset Video, VIDKIG' 
I ul. Długa 22, tel. (75) 24-08 

Zambrów: 
Agencja ,G/ob tour' 

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

Kolportaż: 
RUCH S.A., Poczta Po/ska, ,Kolporter', 

sieć własna wydawcy -

Obróbka zdjęć barwnych: 
Gabs-Foto, Łomża, Stary Rynek 16, teł. 216-77-16 

Skład: 
STudio Maciejewscy 

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

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

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

teł. (0-85) 732-91-74 
e-mail: pogorliY:sk.pI 

Materia/ów nie zamówionych redakcja nie zwraca 
i zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów. 

Za treść ogłoszeń redakcja i wydawca 
nie ponosi odpowiedzialności. 

"No to ryp!". "Ryp?". "W co?". "W pip!". "Hm". 
"Co - hm?". ;,Cztery piki skurczybyki!". Nie! Nie! 
Nie ogarnęła mnie nagle przemożna chęć szokowania 
językiem. To wyraz wi7Ji rzeczywistości Sławomira 

Mrożka sprzed ponad trzydziestu lat w "Tangu", sztu
ce, która obiegła świat. Wszystko stanęło w nim na gło
wie: takim językiem, w wyzywających pozach, niedba
łych ubiorach, leciwe damy i podwapniali panowie roz
poczęli licytację w jakże intelektualnej grze, jaką j est 
brydż. A wokół karcianego stołu przemyk.yą elegancko 
ubrane, pięknie się wysławiające, dzieci ... 

I oto stało się! 
Po!)łowie, powołani do stanowienia prawa, łamią 

prawo! 
Sędziowie, powołani do wymierzania kary prze

stępcom, robią wszystko, by bandyci mogli jej uniknąć. 

Prezesi, powołani do pomnożenia majątku zarządzanych firm, kradną nawet spinacze 
z biura! 

Hierarchowie, powołani do czuwania nad przestrzeganiem dekalogu, depczą go. 

Dziennikarze, powołani do patrzenia na ręce, ślepną to na prawe, to na lewe oko. 

Leciwe damy, podwapniali panowie ... 

W nocy nachodzi mnie przepiękna wizja: buntu młodych. 

Władysław Tocki 

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym 
w Czerwonym Borze 23, 18-408 Wygoda 
ogłasza przetarg nieograniczony 

na dostawę własnym transportem mięsa i jego przetworów oraz warzyw i owoców 
na okres 1 roku. 

Warunki zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (budynek nr 23 - sekretariat) 
od dnia 17_06.2002 r. do 24.06.2002 r. w godz. 8.00-14.00 (20 zł brutto). 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem "Oferta na artykuły mięsne ijego 
przetwory", "Oferta na warzywa i owoce" w sekretariacie Gospodarstwa Pomocniczego do dnia 

25.06.2002 r. do godz. ] 0.00. 
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest p. Antoni BUKOWSKl, tel. (086)215-35-94. 

Komisyjne o twarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2002 r. o godz. 11.00 
w sali konferencyjnej zamawiającego. 

Gospodarstwo Pomocnicze zastrzega prawo unieważnienia przetargu beZ podania przyczyn. 
[ak.3948 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 
30 czerwca 2002 roku 

w godzinach od 10.00 do '12.00 

~~(~,v;n.~ WYŻSZA SZKOłA ADMINISTRACJI PUBliCZNEJ 
:~:i~ 1,"~ .... r W OSTROŁĘCE 

Wpisana do rejestru szkół wyższych pod nr 48 decy~ą MEN z dnia.lO.08.1994 

OGŁASZA ZAPISY NA I SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2002/2003 

WYDZIAł.. ADMINISTRACJI - STUDIA ~OCZNE 

Kierunek: administracja 
Specjalności: administracja, agroturystyka,kształtowanie i architektura terenów zieleni 

WYDZIAł.. SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE 

Kierunek: Służby Publiczne 

Na wyżej wymienionych kierunkach zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

",oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

Magisterskie Uzupełniające Studia Administragjne 
-' j \ dla licencjatów administracji organizuje 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

Zajęc ia będą odbywały się w siedzibie WSAP w Ostrołęce 

Ponadto prowadzimy nabór na . 

• PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 
• PODYPLOMOWE S)'UDIA BANKOWOŚCI I FINANSÓW 

• PODYPLOMOWE STUDIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (dla nauczycieli) 
• PODYPLOMOWE STUDIA INFORMATYKA W ADMINISTRACJI 

• PODYPLOMOWE STUDIA TECH~OLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU 

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

tel. (029)760-68-861ub 760-45-42, fax 760-68-81, e-mail: wsap 
lak. 3169 
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talowo-Drzewnych w Białymsto
ku. 

Na wiosnę kochanie 

ZWYCIĘŻVŁ W XI PÓŁMA
RATONIEMLECZNYM Kory
cin- Janów - Korycin ~pow. so
kólski) Białorusin Władimir 

Tiomczyk. Krowa, tradycyjna 
główna nagroda, pozostała je
dnak w Polsce; Władimir Tiom
czyk 'sprzedał ją na miejscu za 
1500 złotych. 

NIEMAL 38 MIliONÓW 
ZŁOTYCH NADWYŻKI ubieg
łorocznej dostaną szpitale woje
wództwa, zdecydowała Rada 
Podlaskiej Regionałnej Kasy 
Chorych. 
ORZEŁ W KORONIE, pień 

drzewa i mur to elementy pom
nika bohaterów Polski Podziem
nej, zamordowanych w latach 
stalinizmu, odsłoniętego na 
cmentarzu wojskowym w Bia
łYmstoku. 

, LEPIEJ WYPADli gilOIlazja
liś«;i Podlas,kiego na , egzavUni~E 
k.ońc,?WYID ' niż : podc2:aąJ', Raź~ 
~ziernikowego spr;twdziCW\l; w 
pierwszym. zdobyli średnio 24 
punkty, w drugim około 30. 

WNIOSEK O ODWOłANIE 
ze stanowiska wiceprezydenta 
Białegostoku Bogusława Dęb

skiego złoży na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej lewica. Powód: 
wyniki kontroli NIK, stwierdza
jące między innymi nieprawidło
wości w sprawie budowy hiper
marketów, bloku i sprzedaży 

działki. 

Z HASłAMI "STOP DLA 
FORTECY europejskiej" i 
"Precz z rasizmem" wyszli na 
ulice Białegostoku anarchiści z 
Radykalnej Akcji Antyfaszystow
skiej. Protest, trwający ' około 

pół godziny, nie wywołał oczeki
wanego przez manifestantów za
interesowania mieszkańców. 

BISKUPI drohiczyński Anto
ni Dydycz, ełcki Edward Samsel 
i łomżyński Stanisław Stefanek, 
metropolita białostocki arcybis
kup Wojciech Ziemba oraz rep
rezentujący ordynariusza prawo
sławnej diecezji białostocko

-gdańskiej ks. mitrat Jerzy Bore
czko poświęcili nową okazałą 

siedzibę Urzędu Marszałkow

skiego w BiałyIństoku przy ul. 
Legionowej. 
ODWOłANIE przez radnych 

burmistrza Jedwabnego Michała 
Chajewskiego odbyło się z naru
szeniem prawa, stwierdził woje
woda Marek Strzałiński. 

ZAMIAR POŁĄCZENIA 

SZKÓŁ podstawowych z istnieją
cymi w tych samych budynkach 
gimnazjami rozważają władze 

Łomży, dyskutując m.in. z rada
~ pedagogicznymi placówek. 
Przedsięwzięcie, na które zgodę 
wyraziło niedawno Ministe,rstwo 
Edukacji Nar.odowej, miałoby 
przede" . wszystkim charakter 
oszczędnościowy: jedna dyrek
cja, jedna administracja. Jak na 
razie jednak pomysł znałazł 
przychylne przyjęcie w Szkole 
Podstawowej nr 10, gdzie mógł
by powstać zespół szkół integra
cyjnych ' (podstawówka ma naj
bardziej w mieście rozwinięty 
program kształcenia ' dzieci nie-

. pełnosprawnych razem ze zdro
wymi). W pozostałych placów
kach opinie są przeciwne. 
NIEGOSPODARNOŚĆ a co 

za tym .idzie, nadużycie zaufa
nia, to zarzut prokuratury, po
stawiony dyrekcji Telewizji Bia
łystok. 

RADIOAKTYWNĄ STUDO
lARÓWKĘ, skażoną tantalem, 
znałeźli przy Rosjance pograni
cznicy na przejściu w Bobrowni
kach. 
SYMPATYCZNĄ TRADYCJĄ 

uczniów II Liceuni Ogólno
kształcącego im. Marii Konop
nickiej w Łomży stalo się od kil
ku lat wręczanie "marysieniek", 

: czyli nagród przyznawanych 
i przez młodzież pracownikom 
szkoły w kilku kategoriach. W 

" tym roku m.in. "najbardziej 
przyjaznym nauczycielem" zo
stał ojciec Grzegorz Sucheński z 
zakonu 00. Kapucynów, szkolny 
katecheta, a "bezwzględnym 

długopisem" nauczyciel wycho
wania fizycznego Konrad Hapo
nik. 

ŚWIĘTO KuiTURY BIAŁO
RUSKIEJ, zorganizowane po raz 
17. w Białymstoku, przyciągnęło 
liczną publiczność, która jak 
zwykle doskonałe bawiła ( się, 
oklaskując zespoły ludowe z Pol
ski i Białorusi. Imprezie towa
rzyszył kiermasz rękodzieła lu
dowego oraz książek i kaset 
twÓrców białoruskich. 

ZJAZD UNII Polskich l'isarzy 
Lekarzy odbył się w Supraślq. 
Prof. Jerzy Pomianowski, znllrly 
tłumacz, eseista, rędaktor na
czelny miesięcznika "Nowąja 
Polsza" , współpracownik parys
kiej "Kultury", otrzymał hono
rowe członkostwo Unii. 

PIERWSZE I TRZECIE 
MIEJSCE W OGÓLNOPOL
SKIM rmałe konkursu wiedzy o 
zasadach bezpieczeństwa pracy 
dla uczniów zakładów rzemieś-

Dowcip tygodnia '. 

- Słyszałeś, trener Engel został nominowany do Oscara. 
-Za co? 

- Za wystawienie dziadów w Korei. 

"MATOŁEK" JEST DOBRY 
na wszystko, przekonuje Piotr 
Tomaszuk, były dyrektor sławne
go teatru Wierszałin, a obecnie 
Teatru Baniałuka w Bielsku Bia
łej. Na tradycyjnych Spotka
niach z Naturą i Sztuką Uroczys-

, ko w Supraślu zaprezentó~ał z 
aktorami , Teatru Baniałuka !zna
komity, ,niezwykle żywiołowy ' 
spektakl o najsławniejszym w 
świecie koziołku. 

JEDNYM Z CZTERECH 
MŁODYCH POLAKÓW, którzy 
otrzymali zaproszenie na Globał 
Young Leaders Conference w 
Waszyngtonie i Nowym Jorku, 
gdzie młodzież uczy się rozwią
zYwania najróżniejszych proble
mów dzisiejszego świata" jest 
Daniel Pikus, uczeń Technikum 
Zawodowego Zespołu Szkół Me-

~ 
! 
~ 
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lniczych zajęli Anna Moniuszko 
z Jaświł koło Moniek oraz To
masz Chorodyński z Zambrowa. 
Zwyciężczyni uczy się fryzjer
stwa, a jej ~olega zawodu me
chanika samochodowego. 

W V POLSKIEJ WYSTAWIE 
NARODOWEJ Polexport w Ry- \ 
dze reprezentuje Podlaskiespó- . 
łka Bartosz z Białegostoku oraz , 
"Małow" i "Litpol" z Suwałk. 

DYREKTOREM TEATRU 
DRAMATYCZNEGO W BIA
ŁYMSTOKU został Piotr Dąb
rowski, reżyser i aktor Teatru 
im. Stanisława Ignacego Witkie
wicza w Zakopanem. Decyzję 

komisji konkursowej" której 
przew~dniczył Olgierd ' Lukaśze
wicz (prezes Związku Artystów 
Scen Polskich) musi jeszcze za
twierdzić zarząd województwa 
podlaskiego. 

Znaki 
czasu 

• Rząd przerwał obrady, sejm 
pracę w komisjach, w kraju za
marł handel, kto mógł ' siedział 

przed telewizorem, gdy polska 
reprezentacja grała z Koreańczy
kami. Przegraliśmy 2:01 Mecz z 
Portugalią był jeszcze większą 

porażką: 4:0! Polska ekipa opu
szcza mistrzostwa i wraca do kra
ju. 

• Piętnaście tysięcy ton pół
tusz wieprzowych ma skupić w 
ramach interwencji Agencja 
Rynku Rolnego. Producenci 
otn;ymają po 3,40 zł za kilo
gram; jest to- niska cena, ale o 
kilkanaście groszy wyższa od cen 

, ryn kowyc'h_ 

• "Trzeba zróżnicować źródła 
zaopatrzen,ia w gaz. Polska nie 
może byĆ zaleźna ' tylko od źró
deł rosyjskich", stwierdził pre
mier Leszek Miller w czasie spot
kania z norweskimi politykami i 
przedsiębiorcami. 

• Oświadczenia majątkowe 

sędziów powinny być jawne, tak 
samo jak ' posłów i senatorów; ta
ki wniosek zgłosili posłowie w 
czasie dyskusji nad projektem 
ustawy o Sądzie Najwyższym. 

• Ponad 60 proc. młodych 
katolików akceptuje seks przed
małżeński, a prawie 70 proc. po
piera środki antykoncepcyjne, 
wynika z badań Instytutu Staty
styki Kościoła Katolickiego. 

• Około 30 proc. alkoholu na 
polskim rynku pochodzi z niele
galnego źródła zakupu, szacuje 
Państwowa Inspekcja Handlowa. 

• Po awanturach w Sejmie i 
wysypywaniu zboża lider Samoo
brony zapowiada blokadę dróg 
w całym kraju. "Policja będzie 
interweniować w przypadku nie
legalnych blokad. Polska nie bę
dzie blokowana. Państwo jest na 
tyle silne, że na to nie pozwoli", 
zapewnił premier Leszek Miller. 

"Interregion" 
bez upoważnienia 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Łomży, w związku z ogłoszeniem 

nr 3678 w "Kontaktach" -uprzej
mie informuje, ż~ Organizacja 
Międzynarodowa . ;,Irtterregion" 

nie figuruje w wykazie jedno
stek upoważnionych przez Pre

zesa Krajowego Urzędu Pracy 
(obecnie Ministra Pracy i Polity
ki Społecznej) do kierowania 
obywateli polskich 'do pr.acy za 
granicą u pracodą.wców zagrani- . 
cznych. W związku z tym PUP 
nie ponosi odpowiedzialności za 
rekrutację bezrobotnych d? pra
cy sezonowej w Szwecji. 



Z ZIEMI OBCEJ 
DO POLSKIEJ 

Siedemnaścioro polskich re
patriantów z Kazachstanu zna
lazło dom w miejscowości Pawły 
koło Zabłudowa. Przyjechali na 
zaproszenie byłego senatora bia
łostockiego Stanisława Marczu
ka. Zamieszkali w budynku da
wnej spółdzielni rolniczej, a 
mężczyznom z trzech rodzin za
trudnienie zapewniła jedna z 
białostockich firm. W wojewó
dztwie podlaskim przebywa 
obecnie około 100 Polaków wy
wiezionych w czasie wojny w 
głąb Rosji oraz ich potomków. 
Mieszkają i pracują m.in. w Cie
chanowcu, Zambrowie, Kostrach 
Podsętkowiętach, gdzie specjal
nie dla repatriantów powstał 

dom wzniesiony przez Kazimie
rza Busmę (piszemy o tym na str. 
12-13). 

KAPITAŁ DO ŁOMŻY? 

Ofertę zagospodarowania 
sporej części terenów kolejo
wych w rejonie ulicy Sikorskiego 
otrzymały władze Łomży od war
szawskiej spółki z kapitałem nie
mieckim. Kosztem około 30 mi
lionów eurofirma chciałaby 
wznieść duże obiekty handlowe, 
centrum_ rozrywki, halę targową, 
a także poczekalnię dla poblis
kiego dworca autobusowego. 
Wiceprezydent Janusz Nowa
kowski poinformował o inicjaty
wie Radę Miejską, zrywając z 
dotychczasową praktyką prowa
dzenia tego rodzaju spraw wyłą
cznie przez Zarząd Miasta. Jak 
wr.jaśnił, chodzi o zaprzeczenie 
pogłoskom, że władze Łomży 

stwarzają utrudnienia w inwesto
waniu w mieście przez zewnę
trzne firmy. Sprawą nowej ofer
ty mają się tym razem zająć tak
że radrii. 

ABSOLWENCI SZKÓL 
ZASADNICZYCH 

i PODSTAWOWYCH 
PRZED WAMI ŻYCIOWA SZANSA 

wykształcenie średnie i "stara" 
matura W}jątkowo po 2 latach nauki 
(po szkole zasadniczej) i po 3 latach 

pauki (po szkole podstawowej) 
zaocznie 

PRYWATNE ZAOCZNE LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

dla DOROSŁYCH 

zaprasza: 
MIASTKOWO, ul. Łomżyńska 9 

(budynek gimnazjum) 
Telefon - dyrektor szkoły 

(029)760-44-45, 
Komórka 0-608-042-412 

lub dyrektor gimnazjum 217-48-26 
Uprawnienia szkoły państwowej 

w pełnym zakresie! 
Przr.jazna atmosfera, sprawdzone 

metody dydaktyczne 
i organizaC)jne, 

stabilne czesne płatne miesięcznie. 
WYSTARCZY TYLKO CHCIEĆ! 

Uwaga: 
Bezpłatny kurs komputerowy! 
. f/k-r 

POS~Ł BOGATY I BIEDNY 

Najzamożniejszym z podlaskich parlamentarzystów, według 

oświadczeń majątkowych, jakie złożyli, jest Edmund Borawski 

(PSL), prezes grajewskiego "Mlekpolu": ma na kontach 190 tysię

cy złotych, 14 łys. dolarów i 4 tys. euro. Powyżej 1'00 tys. zł mają 

także w bankach Aleksander Czuż i Jan Zaworski (obaj SLD). Nie

wiele mniej ich kolega part}jny i minister spraw zagranicznych 

Włodzimierz Cimoszewicz. Żadnych oszczędności na lokatach nie 

mają Barbara Ciruk (SLD), Piotr Krutul (LPR) , Józef Laskowski 

(Samoobrona) i Marek Zagórski (SKL). Wszyscy mają mieszkania 

lub domy (niektórzy także gospodarstwa z zabudowaniami i dział

ki różnego rodzaju) oraz samochody, niektórzy akcje giełdowych 

spółek. W porównaniu do oświadczeń z początków kadencji naj

Większy "postęp materialny" odnotował Włodzimierz Cimosze

wicz. 

Po uratowanych zabytkowych kamienicach przy ul. Dwornej i 

Sienkiewicza w Łomży do czasów świetności powraca kamienica z 

drugiej połowy XIX wieku przy ul. Długiej. Renowacja pozwoliła 

na odkrycie piękna i wystroju architektonicznego budynku: rozet, 

różnego rodzaju fryzów, kolumnowych głowic i wazy. To także 

ważna zmiana dla architektonicznego pejzażu całego miasta. 

NIE NA KOCIĄ ŁAPĘ 
Zaledwie jeden procent mie

szkańców województwa podlas
kiego żyje w niezalegalizowa
nych (urzędowo lub w kOŚciele) 
związkach. Według badań Regio
nalnego Ośrodka Polityki Społe
cznej w Białymstoku, wolne 
związki tworzą najczęściej osoby, 
które od niedawna zamieszkują 
w poszczególnych ośrodkach . 
Podlaskie jest "twierdzą" trady
cjonalizmu rodzinnego; rozwie
dzionychjest zaledwie 3 proc. 

ZBADAJ PIERŚ! 
Stowarzyszenie Europa Don

na i Przychodnia Promaktyki i 
Diagnostyki Obrazowej z Białe
gostoku zachęcają mieszkanki 
Łomży i okolic w wieku 50-59 
lat do udziału w bezpłatnych ba
daniach manunograficznych, 

' które odbędą się w dniach 
14-15 czerwca. Zapisy na bada
nia piersi (liczba miejsc jest 

. ograniczona) przyjmuje prezes 
Europa Donna Agata Gołaszew
ska - tel. 473-56-80 (po godz. 
18). 

TRZY 
. (SREBRNE) GROSZE 

Grupa Trzy Grosze z Miej
skiego Domu Kultury - Domu 
Środowisk Twórczych w Łomży 
zajęła drugie miejsce na II Mię
dzynarodowym Festiwalu Tea
trów Dzieci i Młodzieży, który 
odbywał się od 5 do 8 czerwca w 
Suwałkach; wygrał zespół- ze Sło

wacji. Opiekunem zespołu gim
nazjalistów, reżyserem i scena
rzystą nagrodzonej "Krotochwili 
wielce starodawnej, czyli co żoł
nierz miał z trzech groszy" jest 
Jarosław Osicki. Gratulujemy! 
W Festiwalu wzięło udział 15 
teatrów z Polski, Łotwy i Słowa
cji. 

KRAJOWY FINAŁ MERCEDESEM NA WAKACJE' 
Na Finał Krajowy Gimnazja

dy w Koszykówce Chłopców zap
raszają do Zambrowa Podlaski 
Wojewódzki Szkolny Związek 

Sportowy, Zarząd Główny Szkol
nego Związku Sportowego w 
Warszawie Qraz Młodzieżowe ' 

Towarzystwo Sportowe "Zam
brów". 

Turniej odbędzie się . od 13 
do 16 czerwca w halach sporto
wych: Miejskiego Gimnazjum 
nr l przy ul. Wyszyńskiego 6 a 

,oraz Szkoły Podstawowej nr 5 
przy ul. Obrońców Zambrowa 6 
w Zambrowie, w Gimnazjum w 
Rutkach i Gimnazjum w Szumo
wie. Uroczyste otwarcie: 14 czer
wca, godz. 15.00, hala sportowa 
Miejskiego Gimnazjum nr l w 
Zambrowie. 

W finale zmierzy się 16 dru
żyn, zwycięzców gimnazjad woje
wódzkich. Podlaskie reprezen
tuje zespół Miejskiego Gimnaz
jum nr l w Zambrowie. 

,. 

~Jeśli kupisz teraz Mercedesa Klasy C* 
wyruszysz nim na wspaniałe wakacje 

do CANNES!!! 
• oferta obejmuje pojazdy z puli promocyjnej. Aktuahla do wyczerpania zapasów 

_____ ~M=ercedes-Benz 
Auto Porllasip. . 

Al. 1000-Lecia Pal1stwa Polskiego 8, 15-111 Białystok 
Salon (085) 662 31 41, Serwis 676 1772, Części 662 31 31 

Przedstawiciel na Marian 0501 668 008 
fak.3908 
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ZAPROSILI NAS: 

• Zastępca dyrektora Forum Europejskiego Fundacji 
im. Stefana Batorego w Warszawie - do udziału w pu b
licznej dyskusji ph . Zaw6d: dziennikarz w cyklu debat 
Zaufanie publiczne poza,polityką . ' 

• Dyrektor Biw'a' Ogólnopolskiego Konkursu Histo
rycznego Krąg oraz prezes Zarządu Głównego Towarzy
stwa Kultury Kurpiowskiej "Kierec" w Warszawie - na 
uroczyste podsumowanie Konkursu. 

• Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w 
Ostrołęce - na uroczystość wręczenia dyplom6w ukoń

czenia studi6w. 

• Wójt gminy, dyrektorzy Publicznego Gimnazjum i 
Szkoły Podstawowej w Nurze, rodzice, nauczyciele i 
uczniowie oraz prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budo
wnictwa, Komunalnego w Ostrołęce - na uroczystość 
wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali 
sportowej przy podstaw6wce i gimnazjum. 

• Biblioteka Publiczna w Jeleniewie i Starostwo Po- I 

wiatowe w Suwałkach - na spotkanie ph. Tam, w moim 
kraju, z okazji 160. rocznicy urodzin Marii Konopnic
kiej. 

• Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Woj
ska w Bialymstoku - na Międzynarodową Konferencję 
Naukową ph. Enigma znaczy tajemnica. Wywiad polski 
w I i II wojnie światowej. 

• Wydział Komunikacji Społecznej Podlaskiej Regio
nalnej Kasy Chorych w Białymstoku - na konferencję 
prasową dotyczącą podziału nadwyżki finansowej za 
2001 rok. 

• Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Woje
wództwa Podlaskiego w Bialymstoku - na uroczystość 
wyświęcenia siedziby Sejmiku Wojew6dztwa Podlaskiego 
i Urzędu Marszałkowskiego. 

• Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Pań
stwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - na sympoz
jum poświęcone informatycznym systemom wspomaga
nia kierowania akcją ratowniczą. 

• Marszałek województwa podlaskiego, radny powia
tu augustowskiego Krzysztof Anuszkiewicz i starosta po
wiatu wysokomazowieckiego - na Zgromadzenie Zało
życielskie Wsp6lnoty Samorządowej Wojew6dztwa Pod
laskiego. 

• Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, 
Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w War
szawie i Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "Zam
brów" - na finał Krajowej Gimnazjady w Koszyk6wce 
,Chłopc6w. 

• Dyrektor Wojewódzkiego Podlaskiego Ośrodka Do
radztwa Rolniczego w Szepietowie i przewodniczący Ko
mitetu OrganizaC}jnego - na . IX Okręgową Wystawę 
Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym. 

• Przewodniczący Rady Miejskiej i burmistrz Zam
browa - na uroczystość wręczenia miastu Sztandaru. 

• Burmistrz Zambrowa, dyrektor Caritas Diecezji 
Łomżyńskiej i ks. Henryk Gołaszewski - na otwarcie 
Ośrodka Wsparcia Rodziny . ze świetlicą socjalno-tera
peutyczną ijadłodajnią. 

• Poseł Marek ZagórsI? --:-:pa uroczyste otwarcie biu
ra poselskiego w Sok6lce. ' ," 

~ Przewodqiczący Komisji Kultury, OŚWiaty"Zdrowia, 
Promo"ji Rodziny i Porządk:ą. Publicznego &ady ipowi'a_ 
tu Lomżyń~kiego , -' na posiedzenie komi~jL'ora7: uro
czyste :'podśu:mowanie wsp6:łżawodnictw~ ·spó~t.owego 
szk6ł ' podstawowych i giiiihilz:j6w w mijają~ym roku 
szkolnym. ' 

• Dyrektor, Rada Pedagogiczna i wychowankowie 
Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży - na jubileusz lO-lecia 
&~ , 

• Dyrekcja, Rada Pedagogiczna" Rada Rodziców i 
uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego i~. Marii Ko:, 
nopnickiej w Łomży--:-, na jubileusz l O-lecia szkoły. 

• Prezydent miasta i przewodniczący Rady Miejskiej 
Łomży - na uroczystą sesję samorządu. 

Dziękujemy. 

!fi KONTAJ(JY 

WiększośĆ przedsiębiorców unika 
przynależności gdziekolwiek 

Uboga Izba 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Bia

łymstoku ma 10 lat. Jest najstarszą orga
nizacją zrzeszająca przedsiębiorców by
łego województwa białostockiego. Na tle 
innych licznych związków 'biznesowych 
Izbę wyróżnia posiadanie nowoczesnego 
i dobrze wyposażonego budynku, po
wstałego dzięki pomocy miasta i brytyj
skich funduszy pomocowych. 

Jednak obchody dziesięciolecia IPH 
nie wypadły zbyt okazale. Na dziedzińcu 
przed siedzibą zebrała się niewielka 
grupka członków i zaproszonych gości. 
Byli wiceminister, wojewoda, wiceprezy
dent miasta; zdawkowe gratulacje. Trze
ba przyznać, że wpływy Izby w mieście i 
województwie są więcej niż umiarkowa
ne, ,choć jest to i tak najbardziej wido
czna w środowisku organizacja prywat
nych przedsiębiorców. 

Jej początki związane są z nazwiskiem 
pierwszego prezesa Marka Świsłockiego, 
właściciela Irrmy handlującej meblami i 
zajmującej się wyposażeniem wnętrz. 

Przed dziesięcioma laty mówiło się, iż 

pomysł zał~żenia Izby zrodził się z powo
du ogromnych kłopotów prezesa z po
datkami. I rzeczywiście, w pierwszych la- ' 
tach wydawało się, że IPH powstała po 
to, aby walczyć z aparatem skarbowym. 

Prezes Świsłocki stawał na czele wszy
stkich inicjatyw środowisk biznesowych. 
W 1999' r. został nawet przewodniczącym 
Sejmiku Samorządu Gospodarczego Wo
jewództwa Podlaskiego. Dziś już chyba 
nikt o nim nie pamięta. Chodziło o to, 
aby we wszystkich regionach powołać ta
kie ciała gospodarcze, które miały ściśle 
współpracować z wojewódzkimi władza
mi samorządowymi i stać się częścią sy
stemu władzy w kraju. Jednak aby tak się 
stało, konieczna była ustawa o samorzą
dzie gospodarczym, nakładająca obowią
zek przynależności do którejś z uzna
nych organizacji biznesowych. Parla
ment nie zdecydował się na to i Sejmiki 
zamarły po pierwszych inauguraC}jnym 
sesjach. 

Firma prezesa Świsłockiego ostate
cznie zbankrutowała, a jej właścic!el 

zniknął z Białegostoku. Podobno jest za 
granicą. Nowy szef IPH, Witold Kar
czewski, rozpoczął pracę od podstaw. 
PróJ)uje połączyć bardzo rozdrobnione 
środowisko białostockich przedsiębior-

ców. Większość ż nich unika przynależ
ności gdziekolwiek. Pozostali są członka
mi wielu klubów, stowarzyszeń, związków 
o różnym charakterze. Na dobrą sprawę 
trudno je nawet wyliczyć, bo co jakiś czas 
powstają nowe. 

Sytuacja organizaC}jna białostockich 

przedsiębiorców pod tym względem 

przypomina polską prawicę. Wprawdzie 
nie ma tu klasycznych rozłamów, ale śre
dnio raz do roku ktoś zakłada nową or
ganizację, zarzekając się przy tym, że nie 
chodzi mu o nic innego, jak o integrację 
środowisk gospodarczych. Zresztą, do 
powśtawania zamieszania przyczynia 'się 
też sama IPH. Niedawno z jej inicjatywy 
powstało Podlaskie Forum Gospodar
cze, które miało ostatecznie połączyć 

wszystkie rozproszone inicjatywy stowa
rzyszeniowe. Tak się nie stało. Efekt jest 
taki, że pojawiła się nowa nazwa, co 
wprowadziło dodatkowe zamieszanie. 

Białostocka Izba chętnie organizuje 
spotkania z ministrami (cykl "Rozmowy 
o gospodarce"); znacznie gorzej radzi 
sobie natomiast na lokalnym podwórku. 
Władze Białegostoku nie traktują repre
zentacji biznesu zbyt poważnie. Rzuca 
się to w oczy, zwłaszcza przy okazji loka
lizacji kolejnych hipermarketów. Lokalni~ 
przedsiębiorcy i ich organizacje tworzą 
pisma i stanowiska kierowane do Zarzą
du Miasta, a ten i tak robi swoje. 

Kierownictwo IPH zdaje sobie sprawę, 
że osiągnięcie jakiegoś postępu w swojej 
działalności jest możliwe tylko wówczas, 
gdy parlament zdecyduje się wreszcie 
uchwalić ustawę o tzw. powszechnym sa
morządzie gospodarczym. Wówczas Izba 
stanie się częścią ogólnokrajowej struk
tury i nabierze znaczenia "z urzędu". Je- ' 
dnak ani rząd, ani parlament do tego się 
nie palą. Przebywający niedawno w Bia
łymstoku na zaproszenie Izby minister 
gospodarki Jacek Piechota nie jest entuz
jastą uszczęśliWiana przedsiębiorców na 
siłę. Powtarzal: najpierw dogadajcie się 
między sobą. 

Białosto~ka Izba Przemysłowo-Han

dlowa przetrwała 10 lat. W ciągu tych 
dziesięciu lat straciła wiele ze swego 
pierwotnego rozpędu. Jednak najtrud
niejszy czas ma jeszcze przed sobą. 

JAN ONISZCZUK 

" ' 

OK,NA i DRZWI 
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DUZYWYBOR' 
OKNO 034 wym. 1 ,46x1 ,43 

od 670 PLN brutto 

RKCENTA 
PRZE,DSIĘBIORSTWO HANDLOWo-USŁUGOWE 

Łomża, Aleja Piłsudskiego 115 tel.lfax (0-86) 218-79-44 
'Ełk, ul. Mickiewicza 42 tel. (0-87) 610-98-12 

Fak: 3947 
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Międzynarodowy Festiwal Teatru w Walizce w Łomży urósł do rangi wydarzenia . 

~ - W teatrze wszystko jest 
~ nieprawdziwe, ale wydaje 
się prawdziwe - mówi Piotruś 
MilmIski z pierwszej "b" Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Graj ewie. 
- Teatr to bardzo wspaniale 
miejsce! , 

- Mnie zawsze ciekawi, jak 
zrobiona jest lalka i jak się poru
sza - dodaje Daniel Budenas z 
tej samej klasy. - Kiedy oglą
dam przedstawienie, wyobrażam 
sobie, że to wszystko dzieje się 
naprawdę. Najbardziej lubię 
różne przygody. 

- Ja lubię, kiedy w teatrze 
grają tylko ludzie - odcina się 
Justynka Sarnacka, ich klasowa 
koleżanka. - Lalki to lalki! Nie 

, kulturalnego 
l 

Co jest wazmejsze: piękna 
twarz czy dusza? Na to pytanie 
odpowiada spektakl "Śnieżka" 
Państwowego Teatru Lalek w 
Sliwen. Choć nikt nie rozumie 
po bułgarsku, wszyscy rozumieją ' 
odwieczne przesłanie: patrz na 
świat sercem. Uroda plastyczna 
przedstawienia i znakomite ak
torstwo to atuty spektaklu, któ
rego rekwizyty mieszczą się w 
walizce. 
~ - Bywa, że coś bardzo 
~ maleńkie bije na głowę 
wielkie, bo to wielkie jest puste, 
żadne - mówi Adam Kilian, wy
bitny scenograf, przewodniczą
cy jury Festiwalu. - Nigdy nie 
zapomnę spotkania teatrów z ca
łej Europy, które zjechały do 

Gdyby politycy jako dzieci chodzili do teatru, świat byłby lepszy 

Serce w walizce 
lubię udawania, bo to nie jest w 
porządku. 

- Spektakle łomżyńskiego 
Teatru Lalki i Aktora oglądaliś
'my w naszym mieście, mamy 
także teatrzyk klasowy - mówi 
wychowawczyni pierwszej "b" 
Grażyna Lach: - WIaśnie pracu
jemy nad inscenizacją tekstu 
"Pod słońcem". Teatr to dla 
dzieci wielkie przeżycie i wspa
niala, zabawa. Wspólnie robimy 
lalki, wspólnie pracujemy nad 
koncepcją przedstawienia. Trze
ba widzieć tę radoŚĆ! 
~ Kurtynę, odwieczny tea
'"~ traIny symbol, do festiwa
lowej wallzki "scltowali" twórcy 
spektaklu "Cuda i dziwy" z Tea
tru im. Hansa Christiana Ander
sena w Lublinie. Ba, aktorzy gra
ją także na Widowni. , 

Oto kurka, która uciekla 
babci na lotnisko, wskoczyła do 
aeroplanu i ... Co to była za przy
goda! Abecadło z pieca spadło i 
lokomotywa, stojąca na stacji. 
Alejakal 

- Teatr jest narzędziem do 
poznawania świata - mówi WIO": 

'dzimierz Fełenczak, dyrektor lu-' 
belskiej sceny. - Gdyby polity
cy jako dzieci'chodzili do teatru, 

. świat na pewno byłby lepszy. 
Oto biedna chatka, a w niej 

biedni dziad i baba. Ich ostatnią 
nadzieją na poprawę losu jest 
groch, który sieją w swym ogro- . 
dzie. Wyrasta dorodny. Cieszą 

się gospodarze. Ale ich radość 
jest krótka! Oto ktoś podkrada 
ich zielony skarb. Dziad posta
nawia przyłapać złodzieja; czu
wa w ogrodzie dzień i noc. I 
wreszcie udaje się schwytać ra
busia, którym okazuje się żuraw. 
Ale żuraw niezwykły. Ludzkim 
głosem prosi dziada o wolność i 
w zamian daje mu tajemniczy 
worek. Dziad przystaje na tę 

propozycję. Odtąd bieda.z chat
ki natychmiast odchodzi. Spek-

. takl "Dziad i żuraw", oparty na 
ludowej baśnibialoruskiej, wy
stawiany jest przez Bialoruski 
Teatr Lalek w Mińsku od 1939 
roku. I wciąż niesie to samo 
przesłanie. 

t~ Łomżę ogarniają ciemnO" 
~ ści. Na Starym Rynku to
warzyszący Festiwalowi "Ostatni 
marsz" Teatru Prawdziwego z 
Bielawy. Ogień, strzały, fajer
werki, muzyka. Inspiracją spek
taklu stały się autentyczne wyda
rzenła 111l Wyśpic' Bali: w 1906 ro
ku wojska holenderskie zaatako
wały tubylców. Balijczycy nie 
poddali się. Nikt nie ocalał. Le
genda o ich bohaterstwi~ trwa. 

Najeźdźcy pokonują ciala, 'lecz 
nie są w stanie zwyciężyć dusz, 
które w huku wystrzalów unoszą 
się do raju ... 

Na pewno widzieliście go 
choćby raz w życiu. Oto Stra
szko, czyli poczciwy polny strach 
na wróble, z dzwoneczkiem sym
bolizującym serce. Straszko na
leżycie wypełniał swoje obowiąz
ki, lecz kiedy zbliżala się jesień, 
gospodarz zupełnie o nim za
pomniał; nie był mu już potrzeb- ' . 
ny... Ale Straszko nie poddaje 
się. W ucieczce przed zimą spo
tyka zbierające się do odlotu bo
ciany. Jeden z nich jest chory; 
nie zabiorą go ze sobą, więc ... 
Ale Straszko ratuje boćka od 
śmierci. I oto gdzieś, w szcze
rym polu, pozostają sami. Dwie 
samotne, nikomu nie potrzebne 
istoty; dwa samotne serca. 
, - Ten spektakl ma zrozu
miałe dla wszystkich przesłanie: 
serce jest jak słońce, które ' 
ogrzewa i rozjaśnia wszelkie 
ciemności życia - mówi Stani
sław Żelezkin z Teatru Lalek Og
niwo w Moskwie, jeden z wyko
nawców spektaklu "Legenda o 
dobrym sercu". - Zawód akto
ra lalkowego podobny jest do 
profesji ·lekarza, ,który oprócz 
ciała powinien uzdrawiać także 
duszę· . 

Łucka. Jedne miały obsadę bar
dzo liczną, inne mniej. A teatr z 
Polski, w osobach mamy, taty i 
ich 6-letniego synka, był tak 
"maluśki", jak Jezus ze znanej 
pastorałki, którą adaptowali we
dług własnęj wizji. Scena wielko
ści pudełka do butów, gdzie za 
żłobek służyła Chrystusowi 
"piętka" chleba, mieściła w so
bie tak wielką siłę, tak wielką 
emocję, że rzuciła na nogi kon
kurencję, jury i publiczność. Do
kąd zmięrza współczesny teatr 
lalkowy? Odpowiem słowami ' 

Hamleta: "Oto jest pytanie"! 
Ale jedno jest pewne: pomimo 
cudów techniki i wszelkich zwią
zanych z nią atrakcji, teatr jest 
nieśmiertelny. Najkrótszą defi
nicję umowności teatru usłysza
łem właśnie od mojej sześciolet
niej wnuczki Zosi, kiedy zastana
wiałem się, jak zaaranżować na
szą koiejną sceniczną zabawę. 
Widząc moje zakłopotanie, po
wiedziała: "Dziadku, nie martw 
się, bo teatr jest na niby". To 
wcale nie przeczy temu, że każ
de dziecko, bawiąc się w teatr, 
bawi się · na serio; że teatr na ni
by mówi prawdę. I właśnie to je
go przesłanie zawsze było, jest i 
będzie zwycięskie. 

GABRIEIA SZCZĘSNA 
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ŚWINKA I RESZTA I 
Tylko w drugiej połowie ma

ja 2002 roku w powiecie łom
żyńskim (grodzkim i ziemskim) 
państwowy powiatowy inspektor 
sanitarny odnotował 23 przypad
ki ospy wietrznej, 14 różyczki, 7 
salmonellozy, 4 szkarlatyny. Mi
mo postępu w medycynie choro
by zakaźne są wciąż groźne. Ata
kują zarówno dzieci, jak i doros
łych. 

Świnka nie jest przypadło
ścią wyłącznie wieku dziecięce
go; im człowiek starszy, tym jej 
przebieg bywa cięższy, prowa
dzący do groźnych powikłań: za
palenia opon mózgowo-rdzenio
wych, zapalenia jąder i jajników 
(co w konsekwencji może prowa
,dzić do bezpłodności), zapale-
nia 'trzustki, głuchoty. ' , 

- Za zdrowie swoje i ' blis
kich powinniśmy odpowiadać 
sami - mówi dr Jolanta Per
kowska, państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny w Łomży. -
Nowoczesna medycyna polega 
przede wszystkim na pronIakty
ce. Dlatego namawiamy do 
szczepień ochronnych tzw. zale
canych. Trzeba za nie zapłacić, 
ale koszty ewentualnego lecze
nia i powikłań są nieporówny-
walne. , 

Współczesna medycyna dy
sponuje licznymi szczepionkami 
(różnią się jakością, składem, 
sposobem podawania), które 
wciąż są najskuteczniejszym spo
sobem ochrony przed choroba
mi zakaźnymi. Dostępne są ró
wnież coraz popularniejsze tzw. 
szczepionki skojarzone, zabez
pieczające dziecko przed kilko
ma chorobami jednocześnie. 

Z LISTAMI 
DO UNII 

Dostosowując się do wymo
gów Unii Europejskiej, l lipca 
2002 roku Poczta Polska podzie
li wszystkie listy na prioryteto
we, dorxczane o wiele szybciej 
za niewiele wyższą niż obecnie 
opłatą oraz ekonomiczne, dorę
czane i opłacane jak obecnie ja
ko zwykłe przesyłki. 

, Przesyłki nadane jako prio
rytetowe (np. listy, kartki pocz
towe, druki, ankiety) w każdej 
placówce Poczty Polskiej do 
godz. 17.00 w mieście wojewó
dzkim, do 16.00 w powiatowym, 
do 15.00 w pozostałych miejsco
wościach, dotrą do adresata na
stępnego dnia roboczego. Listy 
priorytetowe za granicę zostaną 
przekazane w Europie najpóź

niej trzeciego dnia po nadaniu, 
do krajów na innych kontynen
tach - najpóźniej szóstego 
dnia. I 

Warunki zakwalifIkowania li
stu jako priorytetowego: umie
szczenie obok adresu niebieskiej 
nalepki z napisem "Priorytet 
Prioritaire" lub napisu tej samej 
treści, zaś nadawcy, ' używający 
maszyny do "frankowania" i wy
syłąjący listy "masowo", mogą 
umieścić drukiem , cyfrę ,,1" 
obok znaczka pocztowego. 

!tł, KONTAIOY 

DO PRZODU! derlich, kierownik Zakładu Ra
diologii Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży. 

- To szczególna konceleb
ra. Celebranci ubrani są w cier
pienie. Krzyż swoich cierpień 

niosą do Chrystusa - mówił 

ksiądz biskup Stanisław Stefa
nek, ordynariusz diecezji łom
żyńskiej, podczas mszy świętej w 
intencji chorych na raka i ich ro
dzin. 

Nabożeństwo zainaugurowa
ło V edycję Czerwcowych Dni 
Walki z Rakiem, organizowa
nych przez Stowarzyszenie Ko
biet z Problemem Onkologi
cznym w Łomży. Pasterz łomżyń
skiego Kościoła z wielką troską 
zwracał się do dotkniętych cho
robą, którzy w różny sposób 
przezwyciężają ból i słabość cia
ła. 

Czerwcowe Dni to cykl im
prez, poświęconych pronIaktyce 
raka piersi. Oprócz prelekcji i 
wykładów Stowarzyszenie zorga
nizowało koncert z udzialem 
Hanki Bielickiej i dziecięcej re
wii "Sylaba" z Wyszkowa. 

Hanka Bielicka, jak zwykle, 
tryskała humorem. Ze sceny żar
towala ze swego wieku, zarażała 
śmiechem i entuzjazmem do ży
cia. Porównała siebie do krajo
wego telewizora, w "którym ob-

- Pozmlj moc i przeŻY,j na
miętność, czyli poznaj 'nowego 
Seata Ibizę - zachęcal Mariusz 
Gosk, właściciel salonu samo
chodowego Seat w Łomży, w 
czasie premierowej prezentacji 
nowego modelu. 

Ibiza jest najlepiej sprzeda
jącym się samochod~m w histo
rii Seata. To zasługa najnow
szych rozwiązań techniCznych, 
wyposażenia w liczne urządże
nia zwiększające bezpieczeństwo 
(poduszki powietr7ine dla kie
rowcy i pasażera" poduszki bo
~zne, systemy ABS, TCS), nowo
czesnego wnętrza. Sympatyków 
motoryzacji intęresowały wszy~ 

stkie szcze,g~ły nowego modelu. 
Na zdjęciu: Mariusz Gosk w 

czasie prezentacji Ibizy 

raz JlłŻ nie nąjlepszy, ale za to 
fonia Jaka!'" Wszystkich widzów 
nazwała swoimi dziećmi, bo 
przecież wszyscy wzrastali przy 
jej "szybkim gadaniu". "Życie 
jest cudowne. ŻY.icie, grzeszcie, 
przepraszajcie, ale idźcie do 
przodu", mówiła ze sceny Han
ka Bielicka. 

Ambasadorka Rzeczypospo
litej Łomżyńskiej (tak nazwał 

Hankę Bielicką prezydent Jan 
Turkowski) wystąpiła w Łomży 
za darmo. Cały dochód z kon
certu zostanie przeznaczony na 
zakup specjalistycznej przystaw
ki do biopsji piersi. 

- Przystawka jest doskona
łym przyrządem do wykonania 
biopsji w momencie, gdy guzek 
nie jest jeszcze widoczny w ba
daniu USG, a już wykryło go ba
danie mammograficzne. Jest je
dnak bardzo droga, kosztuje 20 
tys. dolarów. Wierzę, że dzięki 
entuzjazmowi i zapalowi Stowa
rzyszenia Kobiet z Problemem 
Onkologicznym uda się go ku
pić. A szybka diagnoza raka 
sprawi, że przestanie straszyć, 

bo będzie całkowicie wyleczalny, 
jak... zwykły kaszel - powie
dział dr n. med. Wiesław Wen-

Nie pomylił się w przypu
szczeniach. W ' czasie koncertu 
Irena Dobrakowska, szefowa 
Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia 
Aptek "Multi Pharme" S.A., 
przekazała ,,Amazonkom" czek 
wartości pięciu tysięcy złotych. 

- Gdyby tysiąc firm z Łom
ży i powiatu łomżyńskiego wpła
ciło tylko po sto złotych, mogli
byśmy prawie natychmiast kupić 
przystawkę, która przedłużyłaby 
życie wielu kobietom - przeko
nywała Irena Dobrakowska 
("Kontakty", włączając się do 
publicznej zbiórki na ten nie
zwykle szlachetny cel, chętnie 

opublikują listę ofiarodawców). ' 
- To człowiek człowiekowi 

najbardziej potrzebny jest do ży
cia. Nie musi być wcale boga
czem, by ofiarować drugiemu 
coś cennego. Wystarczy odrobi
na uwagi i serca. Wtedy nawet 
łzy będą smakować jak szczęście 
i pozwolą na , przyjęcie każdego 
dnia jak daru losu - mówiła 
prezes Stowarzyszenia Anna 
Dąbrowska, sama zmagająca się 
z nawrotami choroby. 

W czasie Czerwcowych Dni 
zostala zorganizowana wystawa 
obrazów Haliny Drożyner, człon
kini Stowarzyszenia. Na jej płót
nach pogodne pejzaże, spokoj
ne w kolorach bukiety kwiatów ... 

- Po chorobie, gdy się było 
o pół kroku od tamtej strony, ży
cie jest zupełnie inne. Malowa
nie jest dla mnie lekarstwem, 
spokojem, oderwaniem i wielką 
przyjemnością - poWiedziała 

Halina Drożyner. 
V Czerwcowe Dni znów 

zwróciły uwagę na groźną choro
bę. Są dzwonkiem alarmowym, 
że trzeba skorzystać z porady, z 
badania, podzielić się nawet naj
mniejszym niepokojem z onko
logiem, aby móc, jak powiedzia
ła żartobliwie Hanka Bielicka, 
cieszyć się życiem, grzeszyć, 

przepraszać i iść do przodu. (m) 
Na zdjęciu: Halina Drożyner 

ijej obrazy 

NAMIĘTNOŚĆ NA KÓŁKACH 
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Świadectwem dojrzałości jest odpowiedzialność 

- Wchodzicie w dorosłe ży

cie w ciekawych czasach: na 

przełomie wieków - mówi dy

rektor Zyta Brysacz. 

- Właśnie zakończyliście 

zwycięski bój o świadectwo doj

rzałości - dodaje wicedyrektor 

Jan Pilch. 

W Liceum Ogólnokształcą

cym im. Stanisława Konarskiego 

w Zambrowie czas bilansu. 

Za chwilę ' rozdanie świi\

dectw maturalnych, nagród za 

wyniki w nauce, pracę społe

czną, sukcesy sportowe. 

Za chwilę ostatnie chwile ra-
",li' ' • J ' 

zem. Także najlepszej IV "b" w 

komplecie. 

- Czuję radość, że już coś 

udało mi się osiągnąć - mówi 

Magda Galas. - Nasza szkoła 

była dla mnie także szkołą życia, 

która utwierdziła mnie w prze

konaniu, że trzeba dążyć do celu 

mimo trudności; że trzeba być 

wiernym swoim zasadom i idea

łom. Coś za mną, coś przede 

mną; coś skończyło się ' na zaw

sze, coś dopiero się zaczyna. Ale 

żal mi rozstawać się z klasą, bo 

takiej zgranej; takiej wspaniałej 

nie ma na całym świecie! 

Magda marzy o stUdiowaniu 

biotechnologii. Musi się udać! 

- Naszej klasy będzie mi 

brakowało chyba do końca ży

cia! - potwierdza słowa Magdy 

Piotr Peck~; dotychczasowy 

przewodniczący Samorządu 

Uczniowskiego. - Nie zapomnę 

takich wspaniałych nauczycieli 

jak pani Teresa Kokoszka, nie 

zapomnę naszej szatni w podzie

miach. No, moich spóźnień na 

lekcje też! 

Urząd przewodniczącego 

przekazał zastępcy Adamowi 

Łojkowi z II "b". To odpowie

dzialny "facet", więc Piotr jest 

spokojny. 

- Co to znaczy świadectwo 

dojrzałości? Na pewno nie jest 

to dokument ze źdjęciem i pod

sumowaniem naszej czterolet

niej nauki - móWi. - ŚWiade
~twem dojtzałośĆi jest przede 

wszystkim odpowiedzialność. 

• • 
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Piotr wybiera się na dzienni

karstwo, stosunki międzynaro

dowe lub prawo. 

Studencki indeks ' ma pry

muska Magda Rębiś, oczywiście, 

także ze wspaniałej IV "b", fma

listka XVI Olimpiady Wiedzy 

Ekologicznej. Średnia z czterech 

lat - 5,23, średnia z egzaminu 

maturalpego - 5,6! Magda ma

rzy o studiach na Wydziale Far

macji Akademii Medycznej w 

Warszawie. 

- Cztery lata w liceum mi

nęły bardzo szybko i dzisiaj nag

,le ogarn,ął. mnie smute!<, bo to 

już n~prawdę pożtCgnanie , ~ . ze ; 
szkołą, i z klasą - mówi. -

Przecież Już nigdy nie spotkamy 

. się w tym samym składzie ,! 

- Zn,am ich i jestem pewna, 

że wiele w swym dorosłym życiu 

osiągną - mówi o swych ucz-

/ niach z IV "b" Jadwiga Koszy
kowska. - To moja dziewiąta 

klasa, którą doprowadziłam .do 

matury. Zawsze w takiej chwili 

pojawia się i radość, i łzy, a po

tem niesamowita pustka ... Mam 

kontakt z moimi wychowankami, 

śledzę ich losy. Bo nauczycielem 

nie przestaje się być nigdy. Bo to 

najpiękniejszy zawód. 

Błyskają lampy aparatów fo

tograficznych, bukiety kwiatów 

wędrują z rąk do rąk. A szkolny 

zespół pod kierunkiem Mieczy

sława ~rysacza śpiewa: 

;W tym lice,u,m, w tym licewp 

pozostaje nasza młodość. 

W tym liceum, w tym liceum 

. pozostają nasze serca. 

Maturzyści z zambrowskiego 

,;ogólniaka" wysypują się na 

szkomy dziedziniec. 

Jeszcze jedno wspólne zdję

cie ńa tle budynku. 

Jeszcze jedno wspólne zdję

cie z nią, z nim? z nimi ... 

Jeszcze jedno potwierdze

nie słów poetki: "Nic dwa razy 
się nie zdarza". 

Na zdjęciach: prymuska 
Magda Rębiś i wspaniała IV "b" z 
wychowawczynią Jadwigą Koszy
kowską. 

ZUZANNA PROROK 
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Jeżeli człowiek jest pełen złości na swój 
los, to zniczy, że jeszcze ma chęć walki 

~Iaczego 
nie chcą żyć? 

Małgorzata Bandach, 
doradca zawodowy z Powia
towego Urzędu Pracy w 
Łomży: - Po urodzeniu dziec-

I 
ka byłam bezrobotna. Codzien-
nie odbywałam wiele rozmów, a 
potem siedziałam w łazience i 
płakałam. Totalny dół! Taka sy
tuacja jest prawie jak choroba 
nowotWorowa. Każdy myśli:' "Le
CZęf się u specjalistów, ale ) pe
wnie umrę. To kwestia czas:.i." Z 
tym, że tutaj każdy wierzy w cud. 
I cud się zdarza. Ale trzeba być 
aktywnym. 

Brak pracy jest na pewno je
dną z przyczyn samobójstw. Do 
tego często dochodzi alkoho
lizm. Przykład: chłopak, pry
mus, kiedyś gwiazda kłasowa z 
wielkimi planami, a teraz od 
znajomych zbiera pieniądze na 
wódkę. Czuje się zupełnie prze
grany. A przecież mógł coś zro
bić ze swoim życiem. Miał więk
sze atuty od innych. 

Do mnie należy mobilizacja 
• bezrobotnych do działania. Bo 
muszą zacząć od siebie. leżeli 
człowiek traktuje mnie jak wo
rek treningowy, jest pełen złości 

, "Błogosław Boże tym, którzy 
uczyli mnie żyć, wierzyć i ko
chać", napisał ks. dr Andrzej Po
gorzelski na pamiątkowym ob
razku z okazji 25 lat kapłaństwa. 

Święcenia kapłańskie ks. An
drzej Pogorzelski przr.jął 4 czer
wca 1977 roku z rąk biskupa 
łomżyńskiego Mikołaja Sasinow
skiego. Wcześniej ukończył Te
chnikum Budowlano-Drogowe w 
Białymstoku i odbył dwuletnią 
służbę wojskową. 

Z tytułem technika wstąpił 

do Wyższego Seminarium Du
chownego w Łomży. Doktorat z 
nauk mozoficzno-teologicznych 
zrobił w czasie studiów na Pa
pieskim Uniwersytecie Św. To
masza z Akwinu w Rzymie. Od 
1985 roku jest redaktorem na
czelnym Łomżyńskich Wiado
mości Diecezjalnych, wydawa
nych przez łomżyńską kurię, 

współpracownikiem Pisma 
Okólnego Episkopatu . Polski, a 
od 1986 roku wykłada w Wyż
szym Seminarium Duchownym 
w Łomży teologię fundamental
ną i język niemiecki. Prowadzi 
seminarium magisterskie w In
stytucJe Teologicznym w ~omży, 
który jest filią Uniwersytetu im. 

, 
na swój los, to znaczy, że jeszcze 
ma chęć walki. Że znak minus 
można w nim przerobić na plus. 
Najgorzej z tymi, którzy się już 
nie złoszczą. Czasem kieruję ich 
do psychologa, ale są temu nie
chętni, kojarzą go z psychiatrą. 

Depresja często dotyka pa
nie po czterdziestce z podstawo
wym lub zawodowym wykształ
ceniem. Po ,25 ' latach '. zakład . 
upada, ona zostaje' bez pracy, a 
dziecko po szkole średniej jest 
też bezrobotne. I co dalej? Albo 
pani, lat 49, ze średnim - wy
kształceniem,po kłótni z szefo
wą została nagle zwolniona z frr
my. Wp~dła w głęboką depresję, 
bo doszły i sprawy hormonalne, 
otrzymała półroczne zwolnienie 
lekarskie. Gwałtownie szukała 

pracy. Tym~zasem każdy pytał: 
"De pani ma lat?" Mówił: "Za
dzwonię". Nie dzwonił. Zasypia
ła na poduszce mokrej od łez, a 
rano szła pod prysznic, robiła 
makijaż i znów biegła do walki. 
Była dobrym, doświadczonym, 

dyspozycr.jnym pracownikiem. 
Wreszcie ktoś docenił te atuty. 

(an) 

Kardynała Wyszyńskiego w War
szawie. 

Od trzech lat ks. dr Andrzej 
P~gorzelski jest dyrektorem Ka
tolickiego Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego im. Kardy
nała Stefana Wyszyńskiego w 
Łomży. 

- Całym sercem kocham 
młodzież. Mam wiele satysfakcji, 
gdy mogę komuś uczynić coś 

dobrego, a zwłaszcza młodzieży. 
W tej katolickiej szkole kształtu
je się świadomość, młodzież do
jrzewa i inaczej patrzy na rze-

!i KOHTAKTV 

Z komórką w pole 
- Telefon jest tak samo po

trzebny rolnikowi jak lekarzowi. 
Nagły wypadek, kontakt z cho
rym dzieckiem pozostawionym 
w domu, konieczność wezwania 
weterynarza, poszukanie jakiejś 
uszkodzonej części do maszyny. 
Albo też dla zwykłej - wygody. 
Rozwiązaniem jest telefon ko
mórkowy w zasięgu ręki, w kie
szeni - przekonuje Krystyna 
Chojnowska, prezes Zarządu Re
gionalnego Związku Rolników 
Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Łomży. 

Krajowy Związek RKiOR w 
wyniku negocjacji z producenta
mi utworzył tzw. "Linię R", ułat
wiającą rolnikom zakupy niektó
rych kosztownych produktów. . ~' , 

W ubiegłym roku w ramach· 
"Linii R" rolnicy nabywali samo-' 
chody Daewoo. W ł>yłym woje
wództwie łomżyńskim z tej móż- ' 

liwości skorzystało 267 rolni
ków; .za nowego poloneza płacili 

prawie trzy tysiące taniej. Kilku
nastu rolników nabyło maszyny i 
ciągniki. . 

- Rolnicy są na tyle dużą 
grupą nabywców, że trzeba się z 
nimi liczyć i można negocjować 
ceny. Teraz przyszedł czas na te
lefony komórkowe. Tę grupę 
odbiorców dostrzegł operator 
sieci cyfrowej Plus GSM - mó
wi prezes Zarządu. 

W ramach "Linii R" rolnicy 
nabywają telefony w promocr.j
nej cenie (tylko za l zł), promo
cja obejmuje także abonament, 
który wynosi tylko 15 źł miesię
cznie, a koszty połączeń są o po
łowę tańsze. 

Do końca maja z nowej pro
pozycji skorzystało już ponad ty
siąc rolników . 

Do zakupu z upustem upo
ważnia opłacony podatek rolny 
(bezpłatne zaświadczenie wydaje 
ZRKiOR, tam też można uzys
kać szczegółowe informacje na 
temat "Linii R", tel. 2163179). 

Konkursowy Krąg 
Rozstrzygnięta została III 

edycja Ogólnopolskiego Kon
kursu Historycznego "Krąg", 

zorganizowanego przez Cen
trum Edukacyjne "Catherine" w 
Warszawie. Tegoroczny "Krąg" 

odbywał się pod hasłem "Moja 
ojczyzna Europa". 

Laureatami z Podlaskiego, w 
poszczególnych kategoriach, zo

' stali: szkoly podstawowe - II 
miejsce f nagroda ogólnopolska 
za test (wycieczka do Brukseli) 

.Emilian Dubiejko, uczeń 

czywistość, tu podejmuje decyz
je o dalszym swoim życiu. Ra
zem z kadrą · pedagogiczną sta
ram się, by ich wybory były traf
ne - powiedział ks. dr Andrzej 
Pogorzelski. 

Uroczystej, jubileuszowej 
mszy świętej przewodniczył ks. 

. biskup łomżyński Stanisław Ste
fanek. 

W dniu jubileuszu ks. A. Po
gorzelski powtórzył słowa z listu 
św; Pawła do Tymoteusza: 
,;Dzięki składam Temu, który 
mię przyoblekł mocą, Chrystu
sowi l ezusowi, naszemu Panu ... " 

Szkoły Podstawowej nr 5 w Bia~ 

łymstoku, nagroda wojewódzka 
za test i I miejsce (wycieczka do 
Wiednia) - Weronika Śmiarow
ska, uczennica SP w Dobrzyjało
wie, wyróżnienie - Marta Gro
mek, uczennica SP 5 w Zambro
wie oraz wyróżnienie za pracę 
indywidualną Katarzyna 
Ostrowska, uczennica SP 9 w 
Bialymstoku; gimnazja - nagro
da ogólnopolska za test i II miej
sce (wycieczka do Brukseli) -
Sylwia Mielnica ze Zbójnej, na
groda wojewódzka za test i I 
miejsce (wycieczka do Wiednia) 
- Zuzanna Mrozowska z Gonią
dza, wyróżnienie - Anna Natu
siewicz z G14 w Bialymstoku, na
groda wojewódzka za pracę in
dywidualną i I miejsce (wycie
czka do Wiednia) - Izabela Po
piołek ze Zbójnej, wyróżnienie 
- Katarzyna Bartosiewicz z G l 
w Łomży; licea - nagroda woje
wódzka za test i I miejsce (wycie
czka do Wiednia) - Diana Ła
piIlska z LO w Łapach, wyróż
nienie - Przemysław Skrodzki z 
LO w Kolnie i Łukasz Świerżew
ski z I LO wŁomży, wyróżnienie 
za pracę indywidualną - Urszu
la Przyborowska z III LO w Su
wałkach. 

Nagrodę za najlepszą pracę 
o tematyce kurpiowskiej (wycie
czka do Paryża), przyznaną 

przez Zarząd Główny' Towarzy
stwa Kultury Kurpiowskiej "Kie
rec" w Warszawie, otrzymała 

Magdalena Pisiak, uczennica 
klasy piątej Szkoły Podstawowej 
w Lemanie. 

Podsumowanie Konkursu w 
klasyfikacji ogólnopolskiej odbę
dzie się 15 czerwca 'w Muzeum 
Niepodległości w Warszawie, a 
"części" podlaskiej - 19 czer
wca w 'Skansenie Kurpiowskim 
im. Adama Chętnika w Nowo
grodzie. 



l 
r 

PiętnastQlatki, które mają za SQbą "ten pierwszy raz", używają 
substancji psychoaktywnych, są negatywnie nastawiQne 

do, szkQły, mają riiewielkie ambicje . 

Najwcześniejszą praktyką 

seksualną jest masturb.acja; na
silenie następuje po 14. roku 
życia. -I to zarówno wśród 

. dziewcząt, jak i c~opców. 
·Preludium do pełnego ży

cia seksualnego jest petting, 
czyli wzajemne, intymne pie-
szczoty. , 

Z badiiń dr. Zbigniewa Iz
debskiego wynika, że przed . 
ukończeniem 18. życia podjęło 
je 52,8 proc. dziewcząt i 74,4 
proc. chłopców. Znaczna część 
badanych (niemal co drugi 
chłop~ec i co trzecia ąziewczy
na) podejmowała pieszczoty 
połączone -z masturbacją lub 
wzajemną masturbacją. 

. Debiut ' seksualny to mo: 
men t, na który , zl:lecydowana 
więk~zość nastolatków czeka z 
niecierpliwością i ciekawością, 
ale też często z pewnym niepo
kojem. Młodzi myślą o tej chwi- _ 
li, ale mają na jej temat różne 
wyobrażenia. To, jak przebieg-

. nie pierwszy akt seksualny i ja
kie pozostawi wrażenia, ma du
że znaczenie w życiu człowieka , 
i niewątpliwekonsekwencje dla 
jego późniejszego funkcjono
wania. Jeżeli tplodzi decydują 
się na rozpoczęcie współżycia; 
najlepiej by było, żeby ich par-

tnerem była osoba przez nich 
kochana, żeby w tym związku 
czuli się bezpiecznie i żeby 
wspomnienie "pierwszega ra-·' 
zu" było korZystne. Niezwykle 
istotne jest też, aby mieli możli-

-wie dużą wiedzę ma temat sek· 
su: wszystkich przr.jemności z 
nim rlviązanych, ale też moili- . 
Wych konsekwencji. Jeżeli mło
dzi zdecydują się na pierwszy 
krok, powinni odpowiedzieć ' 

sobie na kilka istotnych , pytań: 

,~zy naprawdę tego chcę? Co na 

to mój system wartości? Czy to 
jest ta właściwa osoba? Muszą 
się zastanowić i podjąć próbę 
odpowiedzi na te pytania, aby 
później niczego nie żałować. 

(Doktor: Zbigniew Izdebsh 
jest pedagogiem, pracuje w Za
kładzie Poradnictwa Młodzieży 
i Edukacji Seksualnej WSP w 
Zielonej Górze ,oraz w Katedrze 
Biomedycznych Podstaw Roz
woju i Wychowania Uniwersyte-

/ tu Warszawskiego) . 

Seksolałki 
'. 

środki z Funduszu 
" Dzięki ofercie PEF. "JAA~' i jednego z największych banków 

. macie Państwo mozliwość uzyskania środków na realizację życiOWych planów: 
• zakup mieszkani~ • zakup domu, działki gruntów rolnych 
• remont, budowa • cele inwestycyjne • refinansowanie 

PRZYKłADOWE RATY: 
10.000 - I 10,29 zł 

JUŻWKRÓICE 

NOWY 'K~EDYT GOI'ÓW 

Olsztyn 
ul. Wyszyńskiego 5"B", p. 100 

tel. (08'9) 534 49 02 
539 10 62 w. 38 

Elbląg 

ul. Stary Rynek 37/1 
tel. (055) 642 2235 do 36 

Łomża 

ul. Berna 13 
tel. (Oę?) 215 35 40, 

ZATRUDNIMY PRACOWNIKA 

Dzięki dociekliwości dzien
nikarzy prasy, radia i telewizji 
udało się ustalić bezspornie, że 
największą i najlepiej zorgani
zowaną organizacją przestęp-

- czą w Polsce jest klan lekarzy. 
Teraz, w dalszym śledztwie, 

chodzi o wykrycie, która z ma
cek tej rozgałęzionej mafii jest 
naj groźniejsza i stanowi naj
większe zagrożenie dla zdrowia 
ludzi oraz ' rmansów publi
cznych. 

Wydaje się, że najbardziej 
zaawansowane dochodzenie w 
tej, bulwersującej opinię publi
czną ' sprawie, przeprowadził 

Państwowy . Zakład Ubezpie
czeń. 

Jak wiadomo, instytucja ta, 
w chwilach wolnych od tropie
nia przestępców, zajmuje się 

ubezpieczeniem firm i ludzi od 
różnych nieszczęść i wypadków . 
Ubezpieczeni w niej są także 

pracownicy służby, zdrowia. 
Normalni, uczciwi _ ludzie, . 

zamieszkali w Łomży czy w Su~ 
wałkach, dotknięci; dajmy na 
to, wypadkiem w ' pracy, stają 
przed wysoką, oceniającą sto
pień utraty zdrowia komisją 

. PZU w miejscu swego zamie
szkania: Od reguły tej jest je
den w)jątek. Stanowią go leka
rze i to tylko łomżyńscy. Na ko
misję powypadkową muszą jeź

dzić do Białegostoku. Ocena 
ich stanu zdrowia w Łomży jest 
zakazana. 

O ile medycy z Suwałk, po 
werdykcie suwalskiej komisji, 
ql-ają prawo odwołać się do 
wyższej instancji PZU , w Bia
łymstoku, lekarze z Łomży mo- ; 
gą dochodzić swoich racji już 
tylko przed sądem. 

Takie różnicowanie praw 
obywatelskich przez czcigodne
go ubezpiedyciela wydaje się 
na pierwszy rzut oka niespra
wiedliwością i urzędniczą sa
mowolą. Jeżeli jednak bliżej za
stanowić ,Się nad c'ałą sprawą, 

można tylko podziwiać chy
trość i przebiegłość PZU , w 
obronie swego mienia. Niewąt
pliwie agentom ubezpieczenio
wym udało się ustalić, że to 
właśnie w Łomży zagnieździli 
się sami bossowie lekarskiej 
mafii. Tak ' więc, gdyby leka
rzom łomżyńskim pozwolić na 
orzekanie o wysokości uszczer
bku na zdrowiu swoich kole-

I 
gów p,o fachu, niechybnie w 
ciągu kilku tygodni doprowa
dziliby największego polskiego 
ubezpieczyciela do kompletnej 
ruiny i b.mkructwa. . 

Byli prezesi PZU, Wiecze
rzak i J amroży, chociaż z zawo
du też lekarze, wobec dokto
rów z Łomży' to ciepła kaszka z 
mlekiem. Nie dorastają.im na
wet do pięt. Dlatego już siedzą. 

WIESŁAW WENDERLICH 
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Polska w Europie, Europa w Polsce 
"Integracja europejsl5-a wyzwaniem dła Polski i Europy" to hasło Mię

dzynarodowej Konferencji Naąkowej, która odbędzie się w Łomży 15 ""' 
16 czerwca. Organizatorami spotkania są: Akademia Społeczna, Wyższa 
Szkoła Zarządzania i Pr~edsiębiorczoścC im. Bogdana Jańskiego, Cen
trum Informacji Katolickiej Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Akademic
kie Koło Socjologiczne WSZiP oraz Parafia Ojców Kapucynów w Łomży. 
W konfererlcji wezmą udział pracowuicy naukowi Katolickiego Uniwersy
tetu w Leuven, Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Fran
ki, Uniwer~etu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie~ Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego. , 

Wśród tematów spotkani.a, które odbędzie się w Wyższej Szkole Za
rządzania i Przedsiębi~rczości im. Bogdana Jańskiego (ul. Krzywe Koło . 
9): edukacja w zjednoczonej Europie, wspólna droga Ukrainy i Polski do 
UE, polski rynek pracy a migracje Polaków do krajów Unii, wybrane 
aspekty polityki prorodzinnej w krajach UE, etyczne aspekty integracji 
europejskiej, kanclerze powojennych Niemiec a zjednoqenie Europy. 

W ńiedzielę, 16 czerwca, o godz. 10.00 w Auli im. Kardynltia Stefana 
Wyszyńskiego rozpocznie się msza święta w interlcji Europy. 

, ' 

Przekrę~. pO turecku ' 
Ofiarą ulicznej transakcji jubilerskiej stał się l,<.olejny białostoc~anin, 

przypłacając to utratą 10 tysięcy dolarów. 
W samo południe, w centrum miasta, mężczyzna mówiący po rosyj

sku poprosił białostoczanina o wskazanie miejsca, w którym mógłby 
sprzedać złote monety tureckie. W tym momencie do rozmawiających 
podszedł inny nieznajomy, bardzo zainteresowany ich nabyciem. Jednak 
oznajmił, że najpierw wartość monet sprawdzi u złotnika. Wrócił i oznaj
mił: to doskonała transakcja. Natychmiast kupił 20 i 1- żalem stwierdził, że 
na więcej nie ma pieniędzy. Zaproponow;ł więc, by białostoczanin kupił 

I 
pozostałe monety od "wschodniego", a-on je później od niego odkupi. I 
ta~ się stało. Białostoczanin podjął z barku dolaro~e' oszczędności i na
był od Rosjanina 80 monet. Niestety, w umówionym miejscu, gdzie miało 
dojść do ich odkupienia, nikt się nie zjawił. Z ostatnią nadzieją p~szedł " 
do jubilera. I tu nadzieja prysła: tureckie złoto okazało się zwykłym tom
bakiem. 

Po raz kolejny policja radzi: to, co złote i srebrne, kupujmy tylko w 
s~lepie jubilerskim. 

G~ześ W Korei 

Około 10 tysięcy złotych na ratowanie życia i zdrowia lO-letniego 
Grzesia, ucznia Szkoły Podstawowej nr ro w Łomży, który musi przejść 
operację w Korei Południowej, udało się zebrać podczas festynu zorgani
zowanego przez liczne grono ludzi dobrej woli na obiektach rekreagj

nych spółdzielni "Perspektywa" w Łomży. Na koncie, na którym rodzice 
chłopca zbierają pieniądze na operację, jest już blisko 190 tysięcy złotych 

(w tym 10 tysięcy dolarów przekazane przez papieża Jana Pawła II). Po
trzeba jednak jeszcze około 400 tys. 

HURTOWNIA OPAŁU MA'REXIM 
DOBRY, TANI WĘGIEL 
PO REWELACYJNIE 
N'ISKICH CENACH ,':, 

SEZONOWA 
SUPEROBNI,ŻKA CEN 

, . , \ 

, '~ 

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

I 
Taki nasz Judym z Ko

strów - Anna Żochowska ścisza-
I ' 

głos. Pochyla się nad stołem i 
mówi: - Były takie dni, że na ce
buli tylko , żył. Sama widziałam, 
jak smażył na oleju. Ani się 

ubrał, ani zjadł dobrze. Zeszłą zi
mę u rias spędził; bo żona się go 
wyrz~kła. Dlaczego to robi? 
Hm... Tak sobi~ myślę, że jest 
ambitny: jak , zaczął, tak chce 
skończyć ... 

Do kuchni wchodzi Kazimierz' 
' Busma; Anna Żochowska mil
knie. 

- To prezent dla pani -
Busma kładzie' przede mną nie
dużą książkę. Na kolor~wej 
okładce Kazimierz Pułaski. Pędzi 
na koniu, }V ręku uniesiona szab-
la ... 

- Niech pani tylko przeczyta 
- , zachęca. - Na stronie czter-
dziestej drugiej jest dowód, że 

. rodzina Pułaskich miała w Ko
strach majątek! A teraz niech pa
ni WY,jrzy przez okno: pole to, aż 
po-·horyzont, należało właśnie do 
Pułaskich! Dziś na tej ziemi stoi 

mis~ dom gościnny! 

Dom pobudował Kazimierz 
Busma. Z patriotyzmu. Do Oj
czyzny, do Kazimierza Pułaskie

- go. J z miłości. Do ludzi. I do Pa
na Boga. 

II 
Kostry Podsędkowięta, nie

duża wieś między Klukowem a 
Wyszonkami. Pięćdziesiąt "komi
nów" i sklep z monopolem. 
Większość mieszkańców to starzy 
ludzie. Sporo samotnych.' Gar
stka dzieci. Z Kostrów do gminy i 
szkoły osiem kilometrów, do ko
ścioła pięć. Ostatni raz Kazi
mierz Busma był na mszy w ze
szłą niedzielę. ' Poszedł pieszo. 

Jak zwykle. Z Wróblewskimi. 

- Chodząc pieszo, dziękuje
my Panu, Bogu, że mogliśmy za
mieszkać w Kostrach. To taka na
sza zapłata za spełnione marze
nia - Wiktoria Wróblewska sta
wia na stole kawę. Przywiozła ją z 
dalekich kazachskich stepów. Ale 

kawa nie jest kazachska, tylko eu
ropejska. 

- Zachodnia moda dO,tarła 

aż do naszej Damsy- śmieje się . . 

N a świat przyszła w drewuia
nej chalupce W Kazachstanie. '" 
Miała dwa latka, gdy skończyła 
się wojna. Z dzieciństwa pamięta 

Z szafy zdejmuje stary, dre
wuiany krzyż. W krzyżu zapisana 

' jest rodzinna g~henna. Od Ka
mienia Podolskiego, po Kazach
stan. 

- Mama !iuzo opowiadała o 
tej podróży przez piekło. Jak 
Sowieci zapędzili do wagonów, 
jak jechali dwa tygodnie, jak wy
ciągała ten krzyż i prosiła o łas

kę ... ,Mama zawsze powtarzała: 

"Pamiętaj, nosisz w sobie polską 
krew" ,- wspomina Wiktoria. 

Nigdy o tym nie zapomniała. 
Prz'ez całe dorosłe życie chciała 
zobaczyć Polskę. Marzyła o tym 

wspólnie z Adamem .. Pobrali się 
w maju 1966 roku. Było zimno, , 
padał deszcz i ludzi~ m6wi1i, że 
małżeństwo nie pfzetrwa długo. 

- Chwała Bogu,żr.jemy zgo
dnie ~ dodaje Wiktoria. Adam 

potakująco kiwa głową, Po pol
s1<u znają tylko kilka słów. 

- Zrusyfikowali nas w Ka
zachstanie - tłumaczą; I zape
wniają: ,Jeszcze trocltę, a będzie
mypięknie mówić mową ojczy
stą"· 

Mową ojczystą nie mówil ich , 
syn Walery, synowa Nadieżda, 

trzech wuuków: Antoni, Andrzej i 
Aleksiej oraz siostra Sofia. 

- Nauczą się, nauczą. Tó tyl
ko kwestia czasu - uspokaja Ka
zimierz Busma. 

III 
Dom z pustaków stoi pośrod

ku pola. Pole należało do rodzi
'ny Parczewskich. Wcześniej był 

tu majątek Pułaskich. Pradziad 
Kazimierza Pułaskiego, polsko
-amerykańskiego bohatera naro
dowego, wżenił się w Kostry Pod
sędkowięta za sprawą dziedziczki 
Marianny Kostrzanki. Dziś pole 
należy do Polskiego Stowarzysze-
nia Patriotów w Solidarności. 

Prezesem Stowarzyszenia jest je
go założyciel: Kazimierz Bus~a. 
Nad werandą wisi tablica. Infor-
muje, że tutaj mie~ci się siedziba 
Stowarzyszenia i "Dom Gościn
ny" dla repatriantów. Od ponad 
miesiąca ~pierwsze piętro: duży 

salon, cztery pokoje, kuch~ię i 
łazienkę zajmuje ro.dzipa Wrób
lewskich. Trzy pokolenia, osiem 
osób. Do Kostrów jecliali p,ocią
giem pięć dnL Zabra!i ze sobą te
lewizor, ubrania" Jedzenie, ro
dzinne fotografie i święte obrazy. 
Przr.jechali, żeby życie zacząć od 

biedę i sz~ptaną po cichu mowę ~ ··nowa. 
polską. Był jeszcze strach i skry- -;- To ?ie była łatwa decyzja. 
wana wiara w Boga. . _ W .Kaza~hst~ie zostali, przr.jacie-

Ch '1' ' . h ' I le l znaJomI, zostało kawał nasze-- rzcI l nas po CIC u, po .. . . . 
. h l' , d k ' .. Ka' . d go zyCIa - wzdycha W\ktona. CIC u sz Ismy o omunlh z e ,'" ,;J 

Boz'e Nar d' d al" Nie zaprzecza: ' trochę tęskni o zeme spę z Ismy w 
konspira~ji - wspomina. za swoją wsią, za ~tepami. .. 

- Wiemy jedno: nasze dzieci 
i wuuki lepszą przyszłość mają w 



Można być szczęśliwym, że inni są szczęśliwi 

Polsce - z przekonaniem wtrąca 
Adam. 

Synowie chodzą już do pod
stawówki, najmlodsży Andrzej 
pas spędza z mamą. Każdego 
łanka w pobliże domu z pusta
ików zajeżdża . szkolny autobus. 
Zawozi dzieciaki do szkoły w KIu
kowie. 

Walery znalazł pracę u rolni
r a za Ciechanowcem. Rolnik ma 

O krów. Nadieżda, żona Walere-

~
o, jeszcze nie pracuje. Adam, 
ajstarszy z rodu Wróblewskich, 
ahaczył się w gminie. Jako hyd-

< raulik. Wiktória otrzymuje kaza
chską emeryturę: w przeliczeniu, 
30 dolarów miesięcznie. W Dam
sie była kraw.cową. 

Siostra Wiktorii, Sofia, szuka 

IV 
Dom z pustaków ma swoją hi-

wojski 
udym 

storię. Kazimierz Busma był już 
na emeryturze, gdy 9trzymał od 
Boga znak. Tym zQakiem 'był po- . 
mysł na budowę domu spokojnej 
starości. W Kostrach Ż)je kilku
nastu starszych, samotnych ludzi. 
- Całe swoje życie czekałem na 

ten znak. Obiecywałem Panu Bo
gu, że mu podziękuję za· to, że 
uratował mnie przed śmiercią. 

No i Pan Bóg powołał mnie, że
bym pomagał ludziom. 

Pomaga. Sprzedał traktor, sa
mochód, kawałek ziemi oddał 

pod pole namiotowe. Od dwuna
stu lat całą emeryturę oddaje na 
budowę domu. Kupuje farby, 
drewno, cement ... 

- Przepraszam ~oją żonę, 
że od dwunastu lat nie mam dla 
niej czasu... - mówi ze smut
kiem w głosie. 

Ożywia się po chwili . .opowia
da, jak za pi~niędzmi wydeptuje 
ścieżki. Pierwsze sto złotych na 
budowę wpłacił . ksiądz--- Franci
szek Woronowski. Potem dOFz!J' 
cili się parafianie, wójtowie oko
licznych, gmin, opieka społeczna, 

minister rolnictwa ... W roku 1995 
postawił pierwsze piętro. To był 
czas, gdy do Polski zjeżdżać za
częli repatrianci z Kazachstanu. I 
znów otrzymał znak od Boga. 

- Ten dom służyć będzie na
szym rodakom - zadecydował 

ostatecznie Busma. 

v 
Wróblewskich poznał przy

padkowo. Dwa lata temu był na 
spotkaniu w Warszawie. Do mar
szałka Stelmachowskiego zjechali 
rodacy z Kazachstanu. "Dajcie 
mi dobrych ludzi, niech zamie-

, szkają w Kostrach", prosił Bus
ma. Od Franciszka Bogusławskie

go, prezesa Polonii w Kazachsta
nie, dostał adres Wróblewskich. 

I 
Najpierw do Kostrów zaprosił 

Walerego, potem Wiktorię. Rok 
temu był u nich w Kazachstanie. 
Nie miał żadnych wątpliwości: 

Wróblewskich trzeba ściągnąć do 
Kostrów. Zrobił wszystko, by 
dom był gotowy na wiosnę. 

Skrzyknął sąsiadów, pomagali 
chętnie. Kazimierz Bazylewicz z 
Lubowicza Wielkiego dojeżdżał 

codziennie dwa kilometry, żeby 
malować ściany. Anna Żochowska 
z Kostrów Śmiechów oddała tele
wizor. Ktoś przyniósł s'zafę, ktoś 
krzesła, trochę pomógł starosta. 
Pom<,tgali Antoniakowie, Augu
stowscy, Rosochaccy, Tr'yniszew
scy... Wiosną pierwsze piętro 

"Domu Gościnnego" gotowe by
ło na przr.jęcie lokatorów. Wrób
lewscy zjawili się z bagażami 23 
kwietnia. W salonie czekał na 
nich obficie przygotowany stół. 

- Ludzie w Kostrach są go
ścinni, serdeczni, kochani... Ma
jąc takich sąsiadów, łatwiej przy
jdzie nam żyć - Wiktoria nie 
krY.ie wzruszenia. . 

• I Od chwili przY.iazdu mieszka: 
nie Wróblewskich pełne jest go
ści . . Każdego dnia rodzinę z Ka-

zachstanu odwiedzają sąsiedzi. 

Zdzisława Putkowska codziennie 
podrzuca mleko i świeże jajka. 
Anna i Józef Żochowscy przycho
dzą "na poga~uszki". Kazimierz 
Bazylewicz nie traci czasu: do 
zrobienia jest jeszcze drugie pię
tro. W przyszłości zamieszkają tu 
kolejni repatrianci. Póki co, nie
duży pokoik nad Wróblewskimi 
zajmuje Kazimierz Busma. Wrób
lewscy mówią o nim "nasz dzia
dek" i traktują jak członka rodzi
ny. Kilka dni temu Kazimierz od
dał im swój materac. 

Teraz śpi na drewnianym łóż
ku. 

- Nie main dużych wyma
gań. Jestem szczęśliwy, gdy 
szczęśliwi są inni - mówi. 

VI 
Każdego ranka, nim wszyscy 

wstaną, idzie do kaplicy. Zrobił ją 
kilka lat temu. Wcześniej był tu
taj punkt skupu buraków. W kap
licy na honorowym miejscu wisi 
święty obraz Matki Boskiej . Ma 
sto, może trzysta lat. Namalował 
ją na płótnie nieznany artysta. 

\ - Ponad sto lat temu w Ko
strach cholera była. Ludzie ob
nieśli Matkę Boską . po wsi, cho
roba zginęła - opowiada Kazi
mierz. -'- W czasie wojny, 22 lip
ca 1944 roku, Matka 'Boska ura
towała naszą wieś od pacyfikacji. 
Niemcy zagonili nas do stodoły, 
wycelowali karabiny. Wcześniej \ 
kobiety z . obra~em po Kostrach 
poszły. 

Przeżyliśmy. To był prawdzi
wy cud., 

Kazimierz Busma jeszcze kil
ka razy ucie.kał przed śmiercią. 
Miał 22 lata i był na linii strzału. 
Niemieckie kule mieszały się z 
radzieckimi. Wtedy obiecał Panu 
Bogu, że kiedyś podziękuje Mu 
za uratowanie życia. Obietnicy 
dotrzymał. 

- Największe bogactwo ma 
człowiek wtedy, kiedy pomaga 
drugiemu człowiekowi - mówi. 

Anna Żochowska z podziwem 
kiwa głową: "To wr.jątkowy czło
wiek. Taki nasz swojski Judym z 
Kostrów". 

Kazimierz Busma ma 80 lat i 
trzy marzenia: dokończyć budo
wę domu, zaprosić kolejną rodzi
nę z Kazachstanu, na placu przed 
domem postawić pomnik Kazi
mierza Pułaskiego. 

Na zdjęciach: Kazimierz Bus
ma oraz ,rodzina Wróblewskich 
przed "Domem Gościnnym " w 
Kostrach 

j' , " 

DANUTA P. MYSTKOWSKA 
Fot. Gabor Lórinczy 
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Roman Polański dostał na Festiwalu w Cannes Złotą Palmę za "Pianistę". O filmie 
m6wisię również jako o kandydacie na Oskara. Mikroskopijny udział w sukcesie ma 

\ . człowiek "Ko'ntakt9w" 

Gdy w marcu 2001 r. RQ
man PQlański kQńczył w Berli
nie pierwszą fazę ' zdjęć dO' 
"Pianisty" , na ' warszawskiej 
Pradze wyrastałO' gettO'. Nad 
całQścią prac czuwał Alan Star
ski, sc~nQgraf Spielberga przy 

Na legendarnej Pradze wi
ta nas QPustQszały, Qdrapany 
hudynek pO' spółce handlQwej. 
Włada nim teraz niepQdzielnie 
ekipa PQlańskiegQ. PrzygQto
wała kawę i herbatę. Jest 
mrQźna, słQneczna SQbQta. 

na ulicy zaczyna tQczyć się ży
cie. 

Powtarzamy tę scenę kilka
naście razy. W krótkich okre-
sach QdpQczynku J>rawie . 
wszyscy palą papierQsy i PQdli-

~ czają pptencjahle zarQbki. 

"Liście Schindlera". PQra na rekwizyty. Pan Ju-

DO' filmQwegQ getta mamy 
na pieszO', dwie przecznice. Lu
dzie przystają i z ciekawQścią 
kQmentują nasz wygląd~ Wy
glądamy naprawdę żałQśnie . ~ 
DO' tegO' większQŚĆ z nas tO' 
chudzielcy w autentycznych ła
chmanach. GettO'. U szczytu 

. muru, który Qddzielał "ar)j-

- Ślusarz jestem z zawQdu, 
ale w tej chwili na przymuso-27 marca dQstałem telefQn lek dQstaje walizkę, ja mam tQ

z agencji fil~Qwej: "Zdjęcia 31 ' , wym, ,bezpłatnym urlQpie. Ta- ' 
ki już ze mnie człQwiek, CO' tO' 
nie umie siedzieĆ w dQmu z 
załQżQnymi rękami. Tutaj chQ
ciaż zarQbię - QPQwiada szpa
kQwaty mężczyzna w średnim 

marca. Zbiórka na ' ul. Cheł-

~skiej w Warszawie Q siódmej. 
Proszę się ubr';lć na «cebulkę,': 
ciepłe kQszula, kalesQny. MQże 
być zimnQ ... " 

Kilkaset Qsób kłębi się w je
dnym z budynków na Cheł

mskiej. Ciągle dochQdzą nQwi. 
Czekamy pO' kQstiumy. DO' te
gO' QbQwiązkQWo- QPaska z 
gwiazdą Dawida 'Qa przedra- ' 

mię· 

. Mężczyźńi ZQstają itez litQ
ścipQzba\v:ieni włQSów, wąsów 

i bród. KQbiety również cier
pią niewymQwnie, gdy zmywa- ' 
ją im makija~e i każą Qdkleić 
tipsy. Nikt jednak się nie skar
ży. Hm... 120 zł za dzień zdję

ciQWY! 

Pan Julek, starszy mężczyz
na nie wylewający za kQłnierz: 
-;- Od dziesięciu lat nie mam 
stałej rQbQty, a przY filmie tO' 
idzie zarQbić. Tu parę zet, tam 
parę zet, grQsik do grQsika i 
będzie bryka! W "DQmu" gra
łem i w "Piłsudskim"... Tam 
PQdszedł dO' mnie jeden z tych 
ważniaków z filmu i mówi, że 
zagram repQrtera. WYQbraża
cie sQbie, p~Qwie, ja repQrte
ra!? Mnie chQdzi tylkO' Q staty
styczne pieniądze, przecież nie 
będę wygłupia! się jak-byle ak
tQrzyna? Ale nie, tamten gada 
dO' takich samych jak Qn waż
niaków, że jestem dQbry, że 

mu bardzO' pasuję. Wkłaoają 

mi więc na głQwę kapelusz, da
ją w łapę kamerę i każą sztur-
mQwać Belweder! "Hurra!!!", 
krzyczę i szturmuję. Niezły 

Cyrk, panQwie, jak BQga kQ

<;-ham, niezły cyrkl. .. 

Gramy! 
PQdjeżdżają autQbuśy. 

- DO' któregO' mamy wsia
dać? 

.-:.. J edIii do gazu, drudzy 
dO' pieca! - kQmentuje rQzter
ki debil z-..petem w zębach. CO' 
ciekawe, ~Qbi wrażenie dQbrze 
zadQmQwiQnegQ na Cheł

mskiej. 

-Jedni do gazu 

drudzy, do pieca 
hół z kapy i pQduszkę w środ
ku, ktQŚ inny Qtrzymał związa
ne sznurkiem rQdzinne kQn- , 

terfekty. Niektórzy będą nieść 
, przed kamerą rQwery, dziec,ię

ce wózki, lampy. WszystkO', CO' 
w . getcie . prze~tawiałQ jaką
kQlwiek wartQść. . Będziemy 

kręcić scenę przejścia ' war
szawskich Żydów z tzw. dużegO' 
getta dO' małegO'. Przez spe
cjalnie dO' tegO' wybudQwany 
mQst. 

ską" Warszawę Qd przeznaczQ
nej na zagładę, kawąłki szkła i 
kQlczastego drutu. Na "ar)j
skiej ulicy", przecinającej ' get
tO', stQi, w . pełnej gQtQWQści, 

przedwQjenny garbus, furman-
. ka i dwa tramwaje. Wzdłuż 
murów spaceruje granatQwa 
PQlicja. PO' PQwitaniu , i kilku 
wskazówkach drugiegO' reżyse
ra zaczynamy zdjęcia. Idziemy 
wQlnym krokiem przez mQst 
na drugą strQnę. JednQcześnie 

Dni Łomży 

wieku. -

- Proszę zdjąć Qkulary
uPQminają C,Q chwilę rekwizy
tQrzy; -Przeciskają się między 

ludźmi, brudząc im płaszcze i 
twarze _czarną mazią. - PQpra
wiają kapelusze, uspQkajają 

dzieci. 
Od najmniej ważnegO' 

człQuka ekipy dO' samegO' PQ
lańskiegQ mQŻlla usłyszeć tylkO' , 
dQbre słQWQ. Nikt na nikogO' 
'nie krzyczy i słychać nieustan
ne "Przepraszam". PrQfessiQ~ 
nal! 

W kQńcu PQj awia się reży
ser. Tę samą scenę przejścia 
przez mQst nakręcimy z całą 

rodziną Szpilmanów. J est też 

odtwórca głównej roli, Adrien 
Bwdy. Statystki starają się sta
nąć jak najbliżej aktQra. Jedna 
z nich, nast~[atka, prQsi .0' 

mQżliwQść zrobienia zdjęcia. 
PQlański: - A gdzie pani 

QPaska? 
I ' 

Dziewczyna z apara~em rQ-
bi się rumiana na twarzy: -'
Mam, mam! - . 'PQkazuje PQ
Ijlńskiemu. - TylkO' się zawi
nęła! 

KQniec. 

ARKADIUSZ 
PANASIUK 

) Trwają Dni ŁQmży. W prQgramie jeszcze: 
13 czerwca -:;- • koncert Łomżyńskiej Orkie

stry Kameralnej, sala Podlaskiego Urzędu Woje
w6dzkiego (ul. Nowa 2), godz. 18.00; 

14 czerwca - • otwarcie wystawy pokonkur
sowej pn. "Łomżyńskie podwórka", Galeria Bo-' 
nar (ul. Wojska Polskiego 3), godz. 10.00 • uro
czysta sesja Rady Miejskiej, Ratusz, godz. 12.00 
• koncert zespoł6w wokalnych ph. ,Jak w niebie 
wesoło", Park im. Jakuba Wagi (ul. Wojska Pol
skiego), godz. 19.00; 

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publi
cznej (ul. 3 Maja 6 a); godz. 10.00 • VII Zlot 
P~jazd6w Zabytkowych, Stary Rynek; godz. 
16.00 • wystawa Klubu Fotografik6w Łomżyń
skich ph. "Łomża- zaulki, klimaty, tajemnice", 
Galeria pod Arkadami, I Stary Ęynek; godz. 
18.00 • koncert Studia Piosenki PopArt ph. 
"Iść w stronę słońca", sala widowiskowa 'Podlas

,kiego Urzędu Wojewódzkieg.o (ul. Nowa 2), 
godz. 19.00; 

15 czerwca - • podsumowanie konkursu 
ph. "Komiksowa ilustracja legendy o Łomży", 

I 

16 czerwca -'-. Studio Lato Radia Białystok, 
muszla koncertowa (ul. Zjazd), godz. , 
14.00-22.00. 



- Idzie mnie już na dzie
więćdziesiąty piąty, a nie umiem 
siedzieć bez zajęcia - mówi Sta
nisława Niedźwiecka z kurpiow
skiej Baby w gminie Łyse, mi
strzyni wycinankarka. I na 
oczach przybyłych na tradycr.iny 
festyn do skansenu w Nowogro
dzie zabiera się do dzieła. , 

Na górce, w pobliżu chaty, 
gdzie rozsiadł się stary ul, na za
bytkowym kołqwrotku obrabia 
bursztyn mistrz Zdzisław Bziu
kiewicz z Wyku w gminie Ka
dzidło. Obok jego żona Laura, 
mistrzyni koronczarka. 

Przy wiatraku rżnie od serca 
kapela l anka Suchodoły. 

Leci piosenka nad. Narew, a 
w skansen owej kuźni lecą skry. 
Kuje żelazo póki gorące mistrz 
kowalski Edward Królik z Nowo
grodu. Ale dzisiaj, i w skansenie, 
i w życiu, kuje właściwie tylko 
"na pokaz", bo kowal to zawód 
ginący, czyli ~iI!potrzebny. 

- leszcze .ktoś trafi się z ko
niem przed żniwami i przed zi
mą, ale to już nie te czasy, kiedy 
do mojej kuźni jednego dnia 

PRZYPADKI ŁOMŻYŃSKIE 

, Przesianie 
Nuty 

Jeleń w skoku! Z podwórza 
Doceniam .trud łomżyńskich 

animatorów kultury AD 2002, 
bez wątpienia o dużej kulturze 
osobistej, niestety, prawie bez 
pieniędzy i przytłumionych kło
potami codzienności. Słyszałem, 
że teraz to można mówić o kul
turze łomżyńsko-zbójnickiej, 

czyli łomżyńskiej na wygnaniu w 
Zbójnej. 

Bywały lata, kiedy w Łomży 
rodziły się pomysły bulwersują

ce. Pamiętam dobrze czasy wo
jewody Kazia Cłapki Geśli kto 
ma z nim kontakt, niechaj prze
śle pozdrowienia i ode mnie), 
który zachowywał się jak , nad
narwiański wulkan Etna. Co pe
wien czas wyrzucał z siebie po
mysły, te dziwiły, ale jednocześ
nie i inspirowały. Chyba szczyto
wym osiągnięciem wojewody był 
pomysł z wioską poetów pod 
Łomżą. Że się podśmiewano, to 
fakt, ale i pisano, dyskutowano, 
pojawiły się jednak nowe pióra i 
twarze. Dziś jest przyzwoicie, ty
le że siermiężnie i nudnie, jak u 
teściowej na imieninach, która 
zamiast szampana podała zupę 
mleczną. A kultura wymaga 
wrzenia, dobrej intrygi, twórcze
go zamętu, szalonych (nie zna
czy wcale - lepperowskich) po
mysłów. 

Konieczne jest też wyszuki
wanie i promowanie talentów, 
wszak szczęśliwie mamy za sobą 
słuszne hasła o przewadze mas 
nad jednostką. Jeśli się mylę, to 
proszę o sprostowanie, ale za
nikły w Łomży znaczące konkur
sy literackie, nie ma nagród ' i 
stypendiów twórczych (choć jest 
tylu VIP-ów z miejscową metry
ką), cyklu wydawnictw. Nawet w 

najgorszych latach ucisku i dys
kryminacji Łomży, miasto poka
zywalo swoją siłę duchową, do
wodziło, że ma niepowtarzalną 
to~samość i zdrowe ambicje. 

Podam jeden mały przykład, 
bo oto udało mi się aż w Często
chowie kupić kolejny tomik z 
przedwojennej serii "Biblioteka 
dobrych książek". Przepisuję 

dane z karty tytułowej: "Wycho
dzi raz na iiiiesiąc. Red. i wy
dawca ks. A. Roszkowski, kiero
wnik literacki A. L. Szymański", 
czcionkami Druk. Diec. w Łom
ży. Podano także warunki prenu
meraty (cena pojedynczego to
mu zł. 1, czyli tyle, co kilogram 
cukru), adres (Łomża, ul. 
Okrzei 13). Ten tom nosi numer 
kolejny XVI (Czesław Xawery 
Jankowski, "Sieć z czerwonej 
przędzy") i rok wydania 1937. 
Bohater powieści Wpadł w sidła 
bolszewizmu, ale dzięki prawym 
ludziom i wielkiej miłości po
wrócił na przyzwoitą drogę. Kry
tycy mogli kręcić głowami, że to 
książka z rzędu pospolitych i 
nadto z kluczem, ale zaczytane 
kartki świadczą, że cieszyła się 
wzięciem wśród ówczesnych czy
telników. A przy okazji odwie
dzający Bibliotekę . Gminną w 
Dmeninie (gdzie to jest? - taki 
stempel widnieje na stronach 
nabytego egzemplarza) dowie
dział się o Łomży. 

No to raz jeszcze zapytam, 
gdzie i kiedy mogę przybyć na 
zebranie w sprawie wydania al
bum'u o pięknej Łomży? Jeśli ko
mu sił braknie, niech spojrzy na 
herb miasta: jeleń w skoku! 

ADAM DOBROŃSKI 

Po raz siódmy spotkali się w 
Czeremsze (pow. hajnowski) mi
łośnicy muzyki folkowej. Na im
prezę ph. _Z wiejskiego podwó
rza, wymyśloną przez znakomity 
zespół "Czeremszyna", zjechali 
śpiewacy i instrumentaliści z 
różnych stron kraju oraz z Biało
rusi, Niemiec, Ukrainy. Główny 
cel znanej już w Polsce imprezy 
to popularyżowanie kultury róż
nych narodów, uczenie szacunku 
dła tradycji. Towarzyszą jej .ró
wnież warsztaty muzyczne i eko
logiczne oraz . kiermasz ręko

dzieła ludowego .. 

Oprócz uczty duchowej oko
ło tysiąca wielbicieli nut "Z wiej
skiego podwórza" jak zwykle 
otrzymało coś także dła ciała: re-

. gionalne potrawy. Kutia, kaszan
ka, babka ziemniaczana, pieróg 
drożdżowy, wiejskie sery, kiełba
sa i chleb smakowały wszystkim. 

- Z każdym rokiem przyby
wa n~ i uczestników, i publi
czności - mówi Tamara Kierde-

. lewicz, ' dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Czeremsze. 
- Ludzie czekają natę imprezę, 
chcą i umieją się bawić. Mimo 
fatalnej pogody zabawa na za
kończenie imprezy trwała do 
białego rana. 

'Czeremcha, przygraniczna 
osada kolejowa, powstałą na po
czątku XX wieku. Dzisiaj ma 
około 2700 mieszkańców; jest 
miejscem niezwyklym nie tylko 
ze względu na genezę. To ró
wnież mozaika kulturowa: pol
ska, ukraińska, białoruska, ros}j
ska, litewska, żydowsk~, tatar
ska. Czy może być lepsze miej
sce do obcowania z tym, co dob
rze znane i nieznane zupełnie, 
chociaż tak bliskie? 

prZ)jeżdżało czterdziestu gospo
darzy. Całe podwórko koni! -
wspomina. - Trzeba było się 

spieszyć, więc kuło się podkowy 
od wschodu słonka do zapalenia 
żarówki. Człowiek się starał, że

by nie stracić .klienta, bo wtedy, 
to jest w latach siedemdziesią
tych, w samym Nowogrodzie by-. 
ło nas pięciu kowali. Ale kowal
stwo to nie tylko podkowy. Kuło 
się też różne metalowe części do 
wozów i sań, pługi, narzędzia, 

siekiery, bramy. Każdy gospo
darz mógł wtedy powiedzieć: 
bez kowala na wsi ani rusz! Ba, 
kiedyś do jednego ~ moich maj~ 
strów przyszedł obolały człowiek 
ze Sławca. Raz, dwa! I po zębie! 
Po południu już w ogóle zapom
niał, że coś go bolało. Taki to 
pożyteczny fach. 

Edward Królik jest kowalem 
już .!?O lat. Naukę zawodu zaczy
nał u Władysława Skowronka w 
Now~grodzie, egzarDin c::zeladni
czy zdawał w Łomży, a mistrzow~ 
ski w Białymstoku. A potem, po 
zaliczeniu kursu pedagogiczne
go, miał uczniów swoich.' 

Garncarz też ma czarną ro
botę. Kręci się koło, a spod pal
ców "wychodzą" dzbany, dzban
ki i dzbanuszki oraz inne glinia
ne naczynia. Ludzie patrzą za
ciekawieni "jak to wszystko dzia
ła", "jak się wyciąga dzbanek", 
mając zajętą głowę, ręce i nogi. 

Obok . plecionkarz pracowi
cie tworzy słomiane kosze i ko
szyki. W sam raz na zakupy w 
skansenie: słoiki pysznego pu
szczańskiego miodu, bochenki 
"prawdziwego" wiejskiego chle
ba. 

Powiewają baloniki, chlodzą 
lody i jałowcowe piwo, lepi się 
cukrowa wata. 

A Narew porywa ze sobą od
wieczne przesłanie o ziemi, skąd 
nasz ród. (GS) 

DO KINA 
"MILLENIUM" 

Z "KONTAKTAMI" 

14 czerwca (piątek) - • Król 
Skorpion, godz. 17.00, 20.30 • 
Yyyreek kosmiczna nominacja, 
godz. 19.00; 

15 czerwca (sobota) - • 
Król Skorpion, godz. 17.00, 
20.30, 22.30 • Yyyreek kosmi
czna nominacja, godz. 19.00; 

, 
16-20 czerwca (niedzie

la-czwartek) - • Król Skorpion 
godz. 17.00, 20.30 • Yyyreek kos
miczna nominacja, godz. 19.00. 

• Król Skorpion, prod. USA 
reż. Chuck Russel. W rolach głó
wnych Dwayne "The Rock" Joh
nson, Kelly Hu, Steven Brand 
Bohater należący do ginącego 
gatunku Akkadianów przeciw 
stawia się złemu władcy Mem 
monowi, zmierzającemu do 
przejęcia kontroli nad starożyt 

, 

-
-

-
nym światem . 

Drodzy Czytelnicy! Trójka 
spośród Was, która w czwartek 
pierwsza zgłosi się do kina "Mil 
lenium" (N Łomży z tym nume 
rem "Kontaktów", otrzyma bez 

-
-
-

płatne bilety na film. 
-Bliższe informacje 'o reper 

tuarze oraz o przedsprzedaży 
rezerwacji biletów: tel. 216-75 

i 
-

-19. 

15 

-

KONTAIOY ~ 
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LEKARZ PRZED SĄDEM 

Codziennie " przed p,61~~irąi 
sądami to~o/ się tysiące proce
sów. Rozpoczęty 7 kwietnia w 
Łomży proces skupił uwagę pub
likatorów, choć dla postronnego 
obserwatora sprawa może wrda
wać się małej wagi. "Gazeta Wy
borcza", skupiająca 30 procent 
rynku czytelniczego, zamieściła 

relację na pierwszej stronie, 
kończąc na następnej dużym ko
mentarzem. Powtórzyło to wiele 
pism, w tym również "Kontakty". 
Sprawa stała się wiadomością 
dnia w komunikatach radio
wych. Z relacji prasowych wyła
nia się wina lekarzy i Szpitala, 
dopuszczających do tzw. "złego 
urodzenia". 

Dlaczego uruchomiono tak 
potężną machinę propagando
wą? Odpowiedź j est prosta. W 
Polsce są określone koła, które 
głoszą, iż aborcj a powinna być 
legalna i nie obwarowana żadny

mi warunkami. J est to elemen t 
zgubnej polityki środowisk, któ
re założyły sobie totalną liberali
zację wszys tkich działów polskie
go życia. Nie kryje tego Wanda 
Nowicka, prezes Federacj i na 
Rzecz Kobiet, w wypowiedzi dla 
"Gazety Wyborczej". O ile libera
lizacja j est dobra w ekonomii, to 
w innych dziedzinach życia pro
wadzi do wypaczeń . Zrozumiały 
to dawno bardziej cywilizowane 
kraje, k'tóre starają się wrócić do 
surowych ograniczeń. 

Uważamy, że w naszym kraj u 
n iezrozumiałe i głęboko nieety
czne są postulaty i działania 

skraj nych środowisk femin isty
cznych, zmierzające do pozba
wienia och rony prawnej dziecka 
poczętego. W omawianej spra
wie, w publikatorach występuje 
wiele przekłamań. W złym świet
le stawia się lekarza, najpewniej 
w celu wywarcia wpływu na orze
czenie sądu. Zjawisko wywiera
nia preąji prasowej, wcześniejsze 
skazanie, można bardzo często 
spotkać w polskiej prasie wobec 
środowisk nie mających stoso
wnych instrumentów do prowa
dzenia obrony. 

Prawda j est taka, że postępo

wanie lekarza było prawidłowe, 

całkowicie profesj onalne, oparte 
o dobrą znajomość prawa. Otóż 
j est bogata dokumen tacj a spra-

~ KONTAIOY 

wy toczącej się od dwóch lat, na 
początku umorzonej w prokura
turze, a potem dwukrotnie 
przed dwoma instancjami sądu 
lekarskiego. 

Po pierwsze, oskarżony lekarz 
nie 6iał żadnych wątpliwości, że 
nie chodzi o skierowanie na ba
dania, jak to zostało przedsta
wione przez media, ale o znale
zienie pretekstu, który miał do
prowadzić do zabicia nienaro
dzonego dziecka. Ten niewygo
dny fakt został przez media 
ograniczony do pytania, czy le
karz miał prawo odmówić kobie
cie skierowania na badania pre
natalne? Pierwsze dziecko skar
żących urodziło się z wadą gene
tyczną, polegającą na nieprawid
łowym rozwoju kości długich, 
hypochondrodysplazją, Przepro
wadzono wówczas badania w 
pracowni genetyki " ...u.ademii 
Medycznej w Krakowie. W ak
tach sprawy znajduje się między 
innymi opinia Profesora Jacka 
Zaremby. stwierdzająca: "wyniki 

. badań molekularnych przepro
wadzonych w Krakowie wskazu
ją, że na zastosowanie analizy 
DNA do oceny stanu zdrowia 
płodu nie można liczyć - przy
najmniej w kraju". Wadę u pło
du można dopiero wykryć pod
czas badania ultrasonograficzne
go między 20. a 24. tygodniem 
ciąży, a do takiego badania le
karz udzielający porady jest zna
komicie przygotowany, zaś Szpi
tal w Łomży posiada dobrej ja
kości aparaturę ultrasonografi
czną. Przypomnijmy: w chwili 
powstania konfliktu skarżąca 

matka była w piątym tygodniu 
ciąży. Dodatkowo trudno zakła
dać, że po urodzeniu pierwsze
go dziecka nie udzielono w Kra
kowie Wystarczającej porady ge
netycznej. Zazwyczaj poradnia 
genetyczna przejmuj e opiekę 
nad rodziną obciążoną genety
cznie i w każdej kolejnej ciąży 

pacj en tka może zgłaszać się bez 
potrzeby wstępnych skierowań. 

Po drugie: według "Ustawy o 

planowaniu rodziny, ochronie 
płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania 
ciąży" , przerwanie ciąży może 

być dokonane wyłącznie przez 
lekarza, w przypadku, gdy ciąża 
stanOwi zagrożenie dla życia i 
zdrowia kobiety ciężarnej, bada
nia prenatalne lub . inne prze
słanki medyczne wskazują na 
duże prawdopodobieństwo cięż
kiego i nieodwracalnego uszko
dzenia płodu albo nieuleczalnej 
choroby zagrażającej jego życiu. 

Według tego prawa wada ge
netyczna, jaką dotknięte jest 
dziecko (hypochondrodyspla
zja), nie usprawiedliwia przerwa
nia ciąży. Pomińmy polskie pra
wo, a sięgnijmy do tłumaczenia 
podręcznika amerykańskiego 
autora Petrikovsky. B.M. "Chm 
r.oby płodu, diagnostyka i postę! · 
powanie". Autor nie wymieni.a 
tej wady genetycznej j ako wska
zanie do przerwania ciąży. Trud
no posądzać autora o względy 
ideologiczne, nie ten krąg kultu
rowy. Poświęca książkę "rodzi
com, którzy przeżyli holokaust i 
komunizm". Przejście przez to
talitarne systemy, pogardy dla ży
cia człowieka, dają głęboką ref
leksję i przekonanie, że trzeba 
podjąć walkę o każde życie lu
dzkie, w tym dopiero poczęte . 

Po trzecie: dzieci skarżących 
wymagają pomocy fizycznej, ale 
mogą osiągnąć stopień dobrego 
funkcjonowania w społeczeń

stwie. Działania państwa powin
ny cechować się polityką proro
dzinną, uwzględniającą pomoc 
rodzinom dzieci niepełnospra

wnych. Ważny j est rozwój orga
nizacji pozarządowych . Organi
zacje takie, j ak "Mali Ludzie 
Ameryki" , zapewniają opiekę so
cjalną osobom dotkniętym taki
mi schorzeniami i wywierają 

wpływ na optymalizację ich try
bu życia. Podobne stowarzysze
n ia działają w Australii i Wielkiej 
Brytan ii. 

Po czwarte: nie j est zrozumia
ła filozofia, według której moż-

Żubrzyca z młodym sieje postrach wśród mieszkańców przypu~ 
szczańskich wsi w gminie Dubicze Cerkiewne. Żubry wychodzą z lasu 
nawet kilkanaście kilometrów na pola, gdzie niszczą zboża, a pod 
wieczór z upodobaniem idą na pastwiska między krowy. Rolnicy ma
ją problem z dojeniem, bo żubrów nie daje się przegonić. Dorosły 
żubr (ważący blisko tonę) jest w stanie rozwijać szybkość dochodzą
cą do 50 km na godzinę i przeskoczyć ogrodzenie prawie dwumetro
wej wysokości. Mieszkańcy skarżą się wójtowi, a żubr panuje. 

na tolerować jedynie życie "uda
nego" dziecka. Natomiast dzieci, 
które mogą być podejrzane o 
niepełnosprawność, nie mają 
prawa do życia, a rodzice mogą 
zlecić służbie zdrowia obowiązek 
spełnienia tego zamówienia. 

W takim wypadku mamy pra
wo odmowy, zgodnie z Kodek
sem Etyki Lekarskiej i przysięgą 
Hipokratesa, która nie zmieniła 
się od czasów starożytnych. 

Zbrodni pozbawienia życia 
podejmować nie będziemy. Nie 
dajemy życia i nie mamy prawa 
go odbierać, nasza Służba pole
ga na jego ratowaniu. 

Dotyczy to również eutanazji. 
Wobec agresywnego jej propa
gowania, trudno przebić się z 
wiedzą udowadniającą, że pro
szą o nią ludzie głównie pod 
wpływem depresji, wymagający 
wszechstronnej pomocy. ' 
. Na szczęście, ostatnio sędzio

wie Trybunału w Strasburgu nie 
wyrazili zgody na eutanazję Dia
ne Pretty. Skład sędziowski, od
rzucając skargę pani Pretty, pod
kreślił , że każde 'państwo ma 
obowiązek chronić życie swych 
obywateli, co wyklucza obowią

zek pomagania w samobójstwie . 
Pozostajemy z nadzieją, że 

niezawisły Sąd w Łomży w ró
wnie mądry sposób rozstrzygnie 
opisywaną sprawę. 

dr n. med. Henryk Perkowski 
Katolickie Stowarzyszenie 

Lekarzy Polskich 
Koło w Łomży 

Od redaktora: stanowisko dr. 
Henryka Perkowskiego, nieste ty, 
niewiele ma wspólnego z rzeczo
wością. Krytykując ideologię li
beralizmu, przeciwstawia jej swo
j ą. W dodatku gmatwa sprawę , 

stawiając znak równości: bada
nia prenatalne - aborcja. Tym
czasem, po odrzuceniu ideologi
cznych emocji, problem dla le
karza, stosującego prawo i etykę 
lekarską, był p rosty. Zgodnie z 
prawem kobiety do badań pre
natalnych, miał obowiązek j ej ta
kie badan ia umożliwi ć. Gdyby 
po badaniach kobieta zwróciła 
się o dokonanie aborcji , również 
zgodnie z prawem (powołując 

się choćby na argumenty przyto
czone przez dr. Henryka Per
kowskiego) mógł odmówić. I ża- . 
dnej sprawy by nie było. 

WŁADYSŁAW TOCKI 

PODZIĘKOWANIE 
Dyrekcja, nauczyciele i ucz

niowie Zespołu Szkół Specjal
nych w Łomży serdecznie dzię
kują Hurtowni "Hary" za wspa
niałe upominki i nagrody, które 
uatrakcyjniły festyn rekreaC)1ny, 
zorganizowany z okazji Dn ia 
Dziecka. Również Hurtownia 
"Negresco" przygotowała dla 
uczestn ików festyn u smaczne lo
dy. Niezawodny Powszechny Za
kład Ubezpieczeń SA w Łomży 
ufundował sprzęt sportowy. 

Czesław Rybicki 
Zespó ł Szkół Specj alnych 

Łomża 



BORKOWO 
• W turhieju piłki , nożnej, 

rozegranym na przyszkolnym 
boisku 8 czerwca, uczestniczyło 
7 zespołów reprezentujących 

Ludowe Zespoły Sportowe po
wiatu kolneńskiego. Turniej 
rozegrany systemem "każdy z 
każdym" wygrała drużyna z Za
biela, wyprzedzając w klasyf'tka
cji punktowej zespoły z Małego 
Płocka i Janowa. 

HAJNÓWKA 
• Niezmienną sympatią mie

szkańców i zdążających do Bia
łowieży turystów cieszy się "brą
zowy" żubr ze skwerku w cen
trum , Hajnówki. Uroczyste od
słonięcie w ubiegłym roku' pom
nika "puszczy imperatora", jak 
określił to niezwykle zwierzę 

sam Wieszcz Adam, połączone 
zostało ze świętem wojsk lądo

wych, co przydało wydarzeniu 
w}jątkowej rangi. Skwerkowy 
król puszczańskich ostępów z je
dnakową cierpliwością znosi 
próby sił i prz}jacielskie pokle
pywania. Te drugie podobno 
wróżą rychły powrót przed jego 
pehie dostojeństwa "brązowe" 

oblicze. Tradycją stały się w mie
ście także rodzinne spacery "do 
żubra" . 

JELENIEWO 
• ,,0, jak ślicznie tam dale

ko/P od tym lasem nad tą rze
kąt/Jak się słorlko w wodzie zło-, 
ci!/Co tam w łąkach jest stokro
ci/Co tam zboża, co tam chat ... " 
Fragment znanego wszystkim 
,Janka Wędrowniczka" stał się 

mottem spotkania ph. "Tam, w 
moim kraju" z okazji 160. ro
cznicy urodzin Marii Konopnic
kiej. Zorganizowały je Biblioteka 
'Publiczna w Jeleniewie i Staro
stwo Powiatowe w Suwałkach, 

rodzinnym mieście poetki. 

PITAGORAS 
Z PNIEWA 

Damian J akacki z Pni ewa 
jest laureatem konkursu mate
matycznego "Pitagoras" w gru
pie uczniów klas piątych. Drugie 
miejsce zajął Łukasz Kropie
wnicki (SP nr 5 w Łomży), a 
trzecie: Emilia Tadaj (SP Czapli
ce), Emilia Jachimowicz (SP 5), 
Mateusz PIona (SP Jarnuty) i 
Krzysztof Kazimierski (SP 5). 

Wśród uczniów klas szóstych 
zwyciężył: Piot~ Kubicki (SP 5), 
drugie miejsce z~ęli: Rafał Gra
bek (SP 5) i Jacek Urbanowski 
(SP 9), a trzecie: Łukasz Korona 
(SP 9) i Aleksandra Michaluk 
(SP 5). 

W konkursie matematy
cznym "Pitagoras", ,zorganizo
wanym przez Publiczne Gimnaz
jum nr 9 im. Rodziny Lutosław
skich w Łomży, wzięło udział 

prawie stu uczniów z powiatu 
łomżyńskiego. 

Nagrodę dla Piotra Kubic
kiego, naj lepszego matematyka 
w grupie uczniów klas szóstych , 
ufundował tygodnik "Kontakty". 

KOLNO 
• Maciek Popielarz, chory na 

raka mózgu, jest już w USA. 18 
czerwca poddany -zostanie 
skomplikowanej operacji w Me
dical Center Nowy Jork. Jej po
wodzenie zadecyduje o jego dal
szych losach. Operacja kosztuje 
około 80 tys. dolarów, które 
zbierano w publicznych zbiór
kach, przed kościotami diecezji 
łomżyńskiej , na koncertach, w 
placówkach oświatowych. 

• Kolejne biuro poselskie 
(po biurach Sojuszu Lewicy De
mokratycznej i ligi Polskich Ro
dzin) utworzył Poseł na Sejm RP 
z ramienia PSL, Edmund Boraw
ski. Siedziba: budynek Zarządu 
Powiatowego PSL, ul. Wojska 

Polskiego 5 (poniedziałki i piąt
ki, godz. 10.00-14.00). 

LEMAN 
• Wieś, reprezentująca po

wiat kolneński, zajęła trzecie 
miejsce na dorocznym Turnieju 
Aktywizacji Społeczności Wiej
skiej. Panie okazały się najlep
sze w lepieniu pierogów, zaś 

mężczyźni wykazali się najwięk
szym zasobem wiedzy o Unii Eu
ropejskiej. Bardzo dobrze za
prezentował się zespół folklory
styczny, prowadzony przez dy
rektora szkoły Leszka Czyża. 

NUR 
• Rozpoczęła się długo ocze

kiwana budowa hali sportowej 
przy wspólnej siedzibie Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum Pub
licznego. Oficjalna uroczystość 

I 

Miłosierdzie bloku 
Rozpaczliwy lament z kontenera nr 13 rozbrzmiewał przez dwie 

doby, jednak nie zaniepokoił nikogo z mieszkańców bloku nr 5 (pani 
Ewa z sąsiedniego bloku sądziła, iż jest to swiergot nieznanej odmia
ny ptaków). Waldemar Konopka przechodził obok bloków (spieszył 
się do pracy w pobliskim muzeum), zajrzał do kontenera, a tam na 
stercie obierzyn z ziemniaków,_ przysypane popiołem, płakały dwa 
ślepe kocięta. Szybko przyniósł pudełko i wydobył je z kontenera. 
Ośmioletnia Ula Zamojska z młodszym bratem Kamilem poznali, że 
są to dzieci kotki. miesżkającej w piwnicy sąsiedniej klatki. Postano
wili zanieść je do matki. 

- Ten pan, co tam mieszka, kazał nam się wynosić - mówi z 
przejęciem Ula. 

, Koty w pudle zostały pozostawione pod blokiem w mroźny, 
kwietniowy dzień. Ktoś "litościwy" wrzucił im kawałek szmaty i wsy
pał garść piasku. Czekała je trzecia (pewno ostatnia) doba życia na 
dworze. 

- Wzięhibymje, ale wnuczka ma uczulenie na sierść - mówi je
dna z mieszkanek bloku - słyszałam, że koty płaczą, ale nie chcia
łam, by wnuczka dowiedziała się o nich, jest taka wrażliwa ... Zresztą, 
mamy takiego sąsiada, co zlikwidował 16 kotów, które dokarmialiś
myz nież}jącąjuż paniąJasią z dontkujednorodzinnego. Kot w na
szym bloku nie ma szans. Tę kotkę, przybłędę, też chciałyśmy z są
siadką z klatki uSpić, ale była w ciąży, więc nie miałyśmy sumienia .. . 

'Wieczór przyniósł kociętom odmianę. Zostały usłyszane przez 
przechodzącego człowieka i przygarnięte. Były odwodnione, przezię
bione, miały pozlepianą sierść, nie miały nawet siły ssać smoczka. 
Obecnie są dwumiesięcznymi piękuymi kotkami. Są do oddania w 
naprawdę dobre ręce, bo swoją porcję nieszczęścia od ludzi już 
otrzymały. 

kamienia węgielne
go odbędzie się w poniedziałek, 
17 czerwca (godz. 10.00). Prze
widywany termin oddania hali ' 
do użytku: koniec 2003 roku. 
Koszt budowy: l milion 400 ty
sięcy złotych. Finansują: budżet 

gminy oraz Urząd Kultury FizY
cznej i Sportu. Konieczna bę
dzie pożyczka. 

PORYTE, 
• Proboszcz ks. Janusz M. 

Kotowski, dekanalny wizytator 
lekcji religii, zorganizował spot
kanie z prof. dr hab. Marią Ryś, 
zastępcą dyrektora Instytutu 
Psychologii, kierownikiem Ka
tedry Małżeństw iRodziny Uni
wersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, au
torką, podręczników szkolnych i 
medycznych. ' 

, RAOZllÓW 
• Tradycyjny Bieg Ekologi

czny z okazji Światowego Dnia 
Ochrony Środowiska zorganizo
wało Gimnazjum. To łączenie 

prz}jemnego z pożytecznym, 

czyli czynnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu z wiedzą. Na 
trasie Biegu, w którym uczestni
czą także nauczyciele, czekają 

różnórodne zadania zarówno 
dotyczące znajomoscl form 
ochrony środowiska, jak i spraw
dzian praktyczny (np. rozpozna
wanie gatunków drzew, naślado
wanie odgłosów zwierząt). Wszy
stkie konkurencje przygotowują 
sami uczniowie. Bieg Ekologi
czny nie jest jedyną tego typu 
akcją Gimna~um w Radziłowie: 
organizuje Szkolny Dzień Ekolo
gii i Dzień Ziemi oraz konkursy 
przyrodnicze, współpracuje z 
Biebrzańskim Parkiem Narodo
wym i uczestniczy w programie 
ph. "Moje środowisko", którego 
rezultatem ma być tzw. zielona 
księga gminy. 

HARRIS W 
SZCZUCZYNIE 
IWYSOKIEM 

MAZOWIECKIEM 

Sławny uzdrowiciel Clive 
Harris będzie w Szczuczynie i 
Wysokiem Mazowieckiem od 22 
do 24 czerwca. Jego Fundacja w 
Poznaniu zachęca przede wszy
stkim cierpiących z powodu no
wotworów, choroby Downa i in, 
nych ciężkich schorzeń. 

Bezpłatne bilety na spotka
nie z uzdrowicielem można 
odebrać we wtorek, 18 czerwca 
o godz. 9;00: w 'Szczuczynie 
(Miejski Ośrodek Kultury, ul. 
Grunwaldzka 2), w Wysokiem 
Mazowieckiem w Miejskim 
Ośrodku Kultury przy ul. Ludo
wej 19. Ilość biletów ograniczo
na. Organizatorzy spotkania 
uprzedzają, ze harmonogram 
spotkań' uzdrowiciela nie pozWa
la mu na p rz}jmowanie bez bile
tu lub spóźniających się na le
czenie. 
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Moja córka' ma niecałe 15 lat. 
Ostatnio dowiedziałam się, że jej 
koleżanka zaszła w ciążę i teraz 
rodzice będą chować swojego 
wnuka ze swoimi dziećmi. Do tej 
pory byłam o nią bardzo spoko} 
na. Dobrze się uczy, rzadko wy
chodzi na dyskoteki. Jednak od 
pewnego czasu kręci się koło 

niej starszy o kilka lat chłopak. 
Podobno tylko lubią wspólnie 
spędzać czas, bo oboje interesu
ją się muzyką. Jednak wiem, że 
nie mogę już ufać córce, bo ten 
chłopak chodzi do klasy matu
ralnej, jest dorosły, dorabia po 
szkole w sklepie swojego wujka. 
Parę razy rozmawiałam z córką 
o. możliwości zajścia w ciążę i 
podejmowaniu stosunków sek
sualnych. Uspok~ała mnie, że 

jest już na tyle dorosła, że nie 
powinnam się o nią martwić, bo 
wie o wszystkim. 

Zastanawiam się, czy nie po
winnam pójść z nią do ginekolo
ga. Może doradzi, jak się uchro
nić przed ciążą, zbada, czy wszy
stko jest w porządku. Nie wiem 
tylko, czy jest to dobry pomysł, 
bo w naszym ośrodku przY.imuje 
tylko mężczyzna. Czy powinnam 
ją namawiać na wizytę, czy po
czekać, aż będzie starsza? Boję 
się, żeby nie zaskoczyła mnie 
wiadomością, że "wpadła" i mu
si wziąć ślub. 

Halina 

Piętnastoletnia dziewczyna 
nie musi być poddawana bada
niom kontrolnym. Oczywiście, 

jeśli córka skarży się na jakieś 
bóle, ma bardzo silne miesiączki 
z narastającym bólem, można 
zastanowić się nad wizytą u leka
rza. Pierwsze badanie ginekolo
giczne jest zawsze wielkim prze
życiem dla młodej dziewczyny, 
zwłaszcza że ma się rozebrać 

przed obcym mężczyzną. Rozsą
dny lekarz, który uzna podczas 
rozmowy, że nie ma potrzeby ba
dania na fotelu ginekologi
cznym, ograniczy się do rozmo
wy i ewentualnie badania usg. 

]eślijednak Pani córka rozpo
częłaby współżycie seksualne, wi- , 
zyta u lekarza jest nieunikniona . 
Specjalista najlepiej doradzi, jaki 
wybrać sposób antykoncepcji. 

LEKARZ DOMO\NV 

Niedawno moja znajoma 
opowiadała o testach egzamina
cr.jnych szóstoklasistów: w klasie 
jej syna niemal połowa dzieci 
miala zaświadczęnie o dysgrafii. 
Dzięki temu te dzieci pisały test 
dłużej niż reszta rówieśników, 
pomagała im pani, choć nie po
winna. Podobno ta choroba sta
ła się bardzo modna wśród ucz
niów. Moja córka też pytała, czy 
mogłaby dostać takie pisemko. 
To ułatwia życie w' szkole, bo 
uczeń może zrobić Bóg wie ile 
błędó/w ortograficznych i nikt 
mu nie postawi złej oceny. Cór
ka dużo czyta, więc właściwie nie 
ma problemów z ortografią, ale 
martwię się o młodsze dziecko. 
Tomek jest bardzo ruchliwy, wo
li grać godzinami w piłkę niż za
brać się za książki. Czytanie nie 
idzie mu najlepiej. Czy jest. sens 
kierować go na badania lekar-

skie? Może dzięki temu zaświad
czeniu będzie mu trochę łatwiej 
wżyciu. 

Magdalena 

Coraz więcej dzieci uznawa
nych jest za dysgrafików lub dys
lektyków. Oba te schorzenia są 
bardzo podobne do siebie . Dys
leksja to zaburzenia objawiające 
się trudnościami w nauce czyta
nia u dzieci o normalnej inteli
gencji, natomiast dysgrafia to 
kłopoty z pisaniem li ter i trud
ności ' z rysowaniem. Można tak
że wyodrębnić dysortografię, 

czyli błędne pisanie l1ie wynika
jące z nieznajomości reguł orto
graficznych. Zazwyczaj są to spe
cyficzne błędy (mylenie liter po
dobf!ych pod względem kształtu, 
np. I, ł, t czy też opuszczanie, do
dawanie, przestawianie liter, lub 
całych sylab). Natomiast dyskal
kuli a to problemy w opanowa-

POD PARAGRAFEM 
Mieszkam w domu, w którym 

część mieszkań wykupili lokato-
, rzy, a część należy do gminy. Do
póki wszystkie mieszkania nale
żały do miasta, administracja 
osiedla wynajmowała dozorcę, 

był porządek, choć czasem mie
liśmy zastrzeżenią. Teraz wszy
stko się pogorszyło. Na scho
dach i na podwórku jest bała
gan, nikt nie dba o malowanie 
ścian czy terminowe wywiezienie 

POZNAJMY SIĘ 

Od kilku lat jestem sama. 
Nie marudzę, nie narzekam. 
Wesoła, energiczna z odrobiną 
melancholii. Szukam kultural
nego, miłego przr.jaciela w stoso
wnym wieku (wzrost po~żej 
170 cm). Może być nawet trochę 
nieśmialy, jestem odważna za 
dwoje. Odezwij się, podaj nu
mer telefonu. Nadchodzi lato, 
może zima zastanie nas j~ż we 
dwoje. 

Mam 46 lat Uestem średnie
go wzrostu), a w sercu ciągle 

maj. 

Blondynka 

śmieci. Czy są jakieś przepisy, 
które regulują taką sytuację? Na 
jakie rozporządzenia mogę się 
powołać podczas rozmów' z ad
ministracją? 

Marlena 

Utrzymaniem czystości i po
rządku powinien zajmować się 

zarządca budynku, czyli admini
strator. Właściciele mieszkań zo
bowiązani są do ponoszenia ko-

• 
Wdowiec (57/167), szczupły 

szatyn, z mieszkaniem. Pracuję, 
nie piję alkoholu. Poznam sym
patyczną Panią do lat 60, eme
rytkę lub rencistkę, bez zobowią
zań. Może być Pani ze wsi, która 
chciałaby się przeprowadzić do 
miasteczka. 

Może i do nas uśmiechnie 
się szczęście i przepędzi naszą 
samotność? Jeżeli pragniesz sta
łego związku, napisz. 

Optymista 

• 
Samotna emt;rytka (67/170), 

mieszkanka Łomży. Nie mam 
bliższej rodziny i żadnych zobo
wiązań ; Finansowo n.iezależna. 

Szukam Pana w odpowiednim 
wieku: prz}jemnego, uczciwego, 
spokojnego, z poczuciem humo
ru. 

Proszę o poważne oferty i nu
mer telefonu. To umożliwi nam 
szybki kontakt. 

Adela 

• 
Samotny Biały Żagiel 

(30/178). Piszę te słowa z na
dzieją, że już wkrótce przestanę 

niu prostych działań matematy
cznych!. np'. tabliczki mnożenia. 

Typowymi obja~ami tych za
burzeń są : opóźnienie w nauce 
czytania i pisania (szczególnie 
mylenie spółgłosek b-p p-g, n-u, 
m-w), trudności w nauce pisania 
(zwierciadlane przestawianie li
ter lub całych tekstów, brzydkie 
pismo, trudności w różnicowa
niu wyrazów podobnie brzmią
cych), trudności z przypomina
niem sobie nazw przedmiotów, 
mylenie kierunków lewo - pra
wo i zdecydowane opóźnienia w 
opanowaniu poprawnej pisowni. 

Warto pamiętać, że dzieci z 
tymi zaburzeniami są dziećmi o 
normalnej inteligencji, często 

bardzo zdolne. Trudności w pi
saniu i czytaniu nadrabiają, ko
rzystając z innych źródeł wiedzy, 
np. radia, telewizji. 

Jeśli ma Pani podejrzenia, 
że syn jest dysgrafikiem, trzeba 
zgłosić się do lekarza, który 
przeprowadzi niezbędne bada
nia. 

sztów, proporcjonalnie do swo
ich udziałów w nieruchomości. 

Wydatki na utrzymanie bu
dynku to nie tylko koszty związa
ne z codziennym sprzątaniem, 
ale także na remonty i bieżącą 
konserwację, opłaty za dostawy 
energii, wody i gazu, podatki i 
ubezpieczenia, wynagrodzenie 
zarządcy. Wysokość kosztów pO
szczególnych lokatorów powin
na ustalić wspólnota mieszkanio
wa. 

być samotny i obok mnie pojawi 
się inny żagiel. Jestem kawale
rem, katolikiem, mam pogodny 
stosunek do życia, nie piję i nie 
palę. Marzę o miłej dziewczynie, 
którą mógłbym pokochać z wza
jemnością na dobre i na złe. 

Zadzwoń do mnie, czekam: 
06916 18 279. 

Rafal 

z Łomży 
Z Rafałem tylko telefoniczny 

kontakt. Nie podal swego adre
su. 

• 
Oferty podpisane imieniem, 

nazwiskiem lub pseudonimem 
(ałe wówczas również imieniem i 
nazwiskiem zastrzeżonym do 
wiadomości redakcjD ,oraz peł
nym. adresem zamieszczamy 
bezpłatnie. 

Ust do "Serce szuka serca", 
ofertę lub odpowiedź na anons 
należy przesłać do red~cji. W 
przypadku 'Odpowiedzi, na ko
percie trzeba napisać, dła kogo 
jest prze~aczona (np. dła Jana, 
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 Ciechanowcu (pow. wy
sokomazowiecki) na ul. Kościel
nej kierujący motocyklem kawa
saki na łuku drogi stracił pano
wanie nad pojazdem, zjechał na 
chodnik i uderzył w budynek go
spodarczy. 17-letni motocyklista 
poniósł śmierć na miejscu. 

• W Wysokiem Mazowiec
kiem policjanci i funkcjonariu
sze Regionalnego Inspektoratu 
'Celnego przeprowadzili kolejną 
w tym roku akcję ujawniania 
przemytników. Skontrolowałi 36 
samochodów; w jednym znałeźli 
52 litry alkoholu bez polskich 
znaków skarbowych akcyzy. 
Wpadł także 20-letni mieszka
niec powiatu białostockiego, 

który w swoim oplu ukrywał pi
stolet wałter z profesjonałnie 
wykonanym tłumikiem i maga
zynkiem z 7 ostrymi nabojami. 
Ponadto numery identyHkacr.i
ne pojazdu nie zgadzały się z za
pisanymi w dokumentach. Męż
czyznazostałzatrzyman~ 

• W Szumowie (pow. zam
browski) nieznani sprawcy prze
cięli plandekę ciężarówki i 
ukradli 100 kartonów z obu
wiem wartości 18,5 .tysiąca zło

tych na szkodę estońskiej firmy. 
• W Grajewie z działki bu-

Flc)I'JII<~ 

c)LIC:::~...JI'I~ 
dowlanej przepadło 70 beton o·· 
wych krawężników i 2 betonowe 
rury łącznej wartości 1800 zło

tych. 

• W Łomży policjanci zatrzy
małi 39-letniego mężczyznę ,bez 
stałego miejsca zamieszkania, 
który w Jeziorku (gm. Piątnica, 
pow. łomżyński) włamał się do 
barakowozu. -

• W Łomży klient jednej z 
aptek, wykorzystując chwilową 

nieobecność pracownika, ukradł 
aparat do mierzenia ciśnienia 

wartości 480 złotych. Kiedy cho
wał łup do plecaka, dostrzegł to 
właściciel apteki i schwytał na 
gorącym uczynku przestępcę. 

Powiadomił policję. Zatrzyma
nym okazał się 29-letni mieszka
niecŁodzi. 

• W Łomży policjanci zatrzy
małi 17-letniego chłopaka, który 
w nocy na ul. Dwornej, ,wspólnie 

z innymi, Wybił szybę w oknie 
sklepu. 

• W}jątkowym okrucieó
stwem wykazał się buszująCy w 
nocy w ogródkach działkowych 
przy ul. Ciołkowskiego w Bia
łymstoku. Zaciekawiony zawar
tością skrzynki stojącej przy je
dnym z domków, wyłamał deski. 
W środku spała kotka z trojgiem 
potomstwa. Zwyrodnialec, naj
wyraźniej zawiedziony tym, ' że 
łupu nie będzie, podusił i skrę
cił kark kociętom, a broniącej 

ich matce wybił oko. Policja po
szukuje barbarzyńcy. 

Spłonęła agencja towarzyska na kółkach? 

• Dyrektor Szkoły Podstawo
wej nr 18 w Białymstoku powia
domił policję: w jednej z klas, 
podczas przerwy, uczniowie po
czuli zapach gazu. Natychmiast 
zjawili się funkcjonariusze, stra
żacy, lekarz i pracownicy pogo
towia gazowego. 'Po skontrolo
waniu stanu instalacji gazowej 
eksperci wykluczyli przeciek ga
zu. Tymczasem po południu do 
szpitala, z objawami zatrucia, za
częli zgłaszać się uczniowie 
"osiemnastki"; łącznie 22. Jak 
się okazało., sprawcą zatrucia ko
legów gazem pieprzowym był 

15-letni gimnazjalista. Powód: 
nieodparta ochota obejrzenia 
meczu Polska - Korea z nadzie
ją, że w ten sposób lekcje zosta
ną przerwane. 

Zemsta? 

W mlOlonym tygodniu w 
Augustowie spłonęły dwa sa
mochody: VW Bus około godzi
ny trzeciej nad ranem na osied
lu Śródmieście; polonez trzy 
dni później. 

- Późno w nocy obudziły 
mnie jak;.eś hałasy - opowiada 
mieszkanka bloku, przed któ
rym spalony został Bus. - Ot
worzyłam ~kno i zobaczyłam 

ogromną łunę. Wychyliłam się 

bardziej i zorientowałam, że na 
parkingu pali się samochód. 
N atychmiast zawiadomiłam 

straż pożarną. 

Ktoś słyszał wielki huk, ktoś 
inny krzyki i awantury. Jedna z 
kobiet wyznała nam, że widzia
ła półnagiego mężczyznę biega
jącego z nożem. 

- Wniosek od poszkodo
wanego wpłynął dopiero kilka 
dni póip.iej, nie mamy więc je
szcze, żadnych poszlak -' W}jaś
nia Ańdrzej fMurawski, rzecznik 
pnłsowy ' aUgustowskiej komeri
dypolicji. 

Z nieoficjalnych źró\deł do
wiedzieliśmy się, że samochód, 
ozdobiony ' wizerunkiem sekso
wnej kobiety, pełnił rolę agen
cji towarzyskiej na kółkach. 

Wśród . auguS.towian : . '.~rąż}i 
wieść, ' że 'podpalenie było ze
mstą. 

. Drugi z samochodów spło
. nął przy ulicy 29 Listopada. Po-

dobnie jak w poprzednim przy
padku, policja podejrzewa 
podpalenie. Sprawcy og.en 
podłożyli w nocy. Prawdopo
dobnie jest to wynik "gangster
skil;h" porachunków. (RKM) 
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• Na stacji kolejowej w Nur
cu Stacji (pow. siemiatycki), w 
nocy, policjanci' zatrzymali pija
nego pracownika kolei, nasta
wniczego, kierującego pociągi 

na odpowiednie tory. Odpowie
dzialny za .bezpieczeństwo ruchu 
30-letni mężczyzna miał w swym 
erganizmie prawie 2,5 prom. al
koholu! Za swą niefrasobliwość 
odpowie prz~d sądem; .grozi mu 
kara pozbawienia wohl.Ości. od 3 
miesięcy do 5 lat. 

• Na jezioro Serwy wypłynął 
łodzią 63-letni wędkar~ z Gliwic. 
Po kilku godzinach sYn zauważył 
łódź bez ojca. Powiadomił poli
cję. Płetwonurkowie wyłowili 

dało wędkarza. 

KARA ZA DZIECI 

Na dwa lata więzienia w za
wieszeniu na trzy lata został ska
zany przez Sąd Rejonowy w Bia
łymstoku ojciec, na rok więzie
nia w zawieszeniu na dwa lata -
matka trzyletniej Rebeki W. z 
Białegostoku. 

Rodzice Alicja i Robert W. 
stosowali wobec córki dietę we
gańską (żywili ją tylko produkta
-mi roślinnymi), co doprowadziło 
do niedożywienia i poważnego _ 
wycieńczenia dziecka, grożącego 
śmiercią. Sąd zdecydował wów
czas o umieszczeniu dziewczynki 
w Domu Małego Dziecka w Bia
łymstoku. 

Ojciec Rebeki tłumaczył w są
dzie, iż zachowywał się zgodnie 
z wyznawaną przez siebie religią. 
Najpierw nałeżał do .kościoła 

Adwentystów Dnia Siódmego, z 
którego został wykluczony za 
postępowanie wobec córki. Po 
wykluczeniu Robert W. założył 

sektę rodzinną. Do sekty, oprócz 
jego żony, należała jego matka 
oraz siostra, mieszkająca w Gra
jewie. 

Rodzina siostry Roberta była 
wielokrotnie tematem reporter
skich publikacji (pisały o niej 
także "Kontakty" nr 40/2001, 
4/2002). Siostra zaczęła stoso
wać zasady nowej religii szcze
gólnie w stosunku do swoich 
małoletnich synów. Wielokrotnie 
interweniował ojciec dzieci Ja
nusz S. Na'skutek tych interwen
cji matka sądownie miała ograni
czone prawa rodzicielskie. Mi
mo takiej decyzji sądu, w czasie 
nieobecności męża, w czerwcu 
ubiegłego roku, matka razem z 
syhami w}jechała zGrajewa. 

"Pra'Vie w tym ' samym czasie 
matka Roberta W. wykradła z 
Domu Małego Dziecka w -Bia
łymstoku Rebekę . -Dziewczynka 
była poszukiwana. Przez siedem 
miesięcy swoich synów szukał Ja
nusz S. z Grajewa. Znalazł ich w 
Rzeszowie. Teraz chłopcy są ra" 
zem z ojcem, matka w areszcie. 

Trzyletnia Rebeka W. jest ra
ze.m z matką. Małżonkowie Ali
c::ja: i Robert W. , mają ograniczo
ne prawa rodzicielskie i nie są 
już razem. Alicja, z którą obec
nie jest Rebeka, zabiega o sepa
rację. (m) 
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"TOPIENIE DELFINA" 
Był w Augustowie piękny, ma

lowniczy zakątek nad zatoką 
Wierszowiec nad Jeziorem Bia
łym. Botanik znalazłby nad nim ' 
rzadkie gatunki roślin. Ornito
log mógłby podpatrywać ptaki. 
Były tu ładne naturalne piaszczy
ste plaże, na które schodziła się 
cała ludność dzielnicy Lipowiec. 
PrzY sztucznej wysepce, usypanej 
z kory potartacznej, od osiem
dziesięciu lat cumowano łódki. 
Były górki 'i dolinki. Teren był 
naturalnie odgrodzony od świa
ta. 

Spoczęła na nim uwaga pra
cowników socjalnych możnego 

za PRL zakładu włókienniczego 
"Fasly", postanowili zorganizo
wać ośrodek wypoczynkowy dla 
załogi i nazwali go od pobliskie
go półwyspu "Lisi Ogon". Zna
leźli dobrego architekta. Wpaso
wał w otoczenie trzy parterowe 
pawilony, ładnie ukryte w sosno
wym lesie. Nie zdążyli zakończyć 
dzieła, kiedy nastąpiły przemia
ny i zakład padł. Zaczęto mają
tek rozprzedawać. 

Znalazł się dobry wujek Sam 
z Ameryki z walizką dolarów. Po 
pięciu latach ożywionej działal
ności inwestyC)jnej mamy teren 
d9kładnie splantowany, staro
drzew sosnowy wycięty, zasypane 
doli'nki, zrównane górki, trzciny 
- ostoja ptactwa - ogolone. 
Plażę obsiano amerykańską 

trawką, łatwą do strzyżenia, po
rozstawiano na niej paskudne 
plastykowe foteliki, pstre para
solki i co krok potworki "delfin
ki" jako kosze na śmieci. Miast 
niewidocznych, schowanych w 
lesie pawilonów, wznosi się je
den, za to potężny, sięgający sze
ściu kondygna~ji . budynek, o 
którym powiedzieć, że jest pre
tensjonalny i poczwarny, jest sta
nowczo za łagodnie. Pan Avny 
zrobił wszystko, by był widoczny 
z odległości kilku kilometrów. 
Pasażerowie płynący statkiem, 
ledwo wpłynie na Jezioro Białe, 
pytają załogę: "A co to za szkara
dzieństwo pojawia się na hory
zoncie?" Podobno wszystko, co 
robił ten jegomość, jest zgodne 
z prawem. Dziwne. 

Od 1968 roku obowiązuje 
ochrona krajobrazu Kanału Au
gustowskiego. Obejmuje basen 
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Jeziora Białego, bo znajduje się 
ono na ciągu tej drogi wodnej. 
Wtedy pas ochronny wynosił 300 
metrów od brzegu, od 1979 ro
ku obowiązuje 200' metrów w le
sie i l km w terenie otwartym. 
Jak widać, inwestycje dobrodzie
ja z Ameryki wchodzą w strefę 
ochronną, dlatego żąda się, aby 
w strefach nadbrzeżnych maksy
malna wysokość budowanych w 
niej obiektów wynosiła 2,5 kon
dygnacji. Jakim więc cudem 
dzieło pana Avny szpeci krajob
raz? Inwestor twierdzi, że ma na 
wszystko parafkę wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Mamyż 
uwierzyć, że podczas opracowy
wania założeń Parku Kulturowe
go Kanału Augustowskiego i sta
rań o uznanie obiektu za świato
we dziedzictwo kultury, pan 
konserwator wydał zgodę na coś, 
całkowicie sprzecznego z tymi 
zasadami? Śmierdzi. 

Nadal ponoć obowiązuje pra
wo wodne, które zakłada dostęp 
wszystkim użytkownikom do 
brzegu jezior. Oczywiście, nie w 
przypadku "Delfina". Mieszkań
cy Lipowca utracili dostęp do 
miejsca cumowania łódek i do 
pięknych, mituralnych plaż. Mo
gą skorzystać ze sztuczn~j, po za- . 
płaceniu jednorazowo 3 złotych. 

Jakoś nigdy na obiekcie, dzi
wnym trafem, nie spoczęła uwa
ga inspektora pracy. Smród wy
dobywa się z szamba, w którym 
zginęło dwóch ludzi. Jak się oka
zuje z postępowań sądowych, 
winnymi są same ofiary. Nikt nie 
zainteresował się niecodzien
nym wypadkiem runięcia scho
dów. Słowem, wszystko jest tam 
cacy. Nawet Temida nie uporała 
się z przypadkami ginięcia i od
najdywania cudownego samo
chodów z topieniem kluczyków 
w jeziorze, aby uzyskać odszko- . 
dowania ubezpieczeniowe. Dob
rodziej wszak daje miejsca pracy 
dla stu, dwustu, może pięciu~et 
pracowników. Liczby te są wir
tualne i niesprawdzalne. Jak są 
traktowani zatrudnieni w hotelu, 
każdy może mieć wyobrażenie, 

kiedy się przypatrzy. Portierka 
nie wytrzyma więcej niż trzy mie
siące. Gdyby została, ma ,zape
wnioną kartę inwalidzką jak w 
banku. 

To nie władze grożą sądami 
panu Avny, to onże sam, wielki 
dobroczyńca miasta, grozi wiel
kimi odszkodowaniami. Szanta
żuje wyrzuceniem załogi na bez
robocie. Bezradni ludzie dadzą 
się nabrać na manipulację. I ma 
nowy pomysł, jeszcze bardziej 
szpecący krajobraz: centrum 
konferenC)jne, politycznie na
zwane podlaskim. Wie dobrze, 
że wygra, bo ma kupę kłaniają
cych się w pas i pędzących na je
go skinienie w lansadach lokai. 

Klucz w postępowaniu pana 
Avny leży w wypowiedzi: "hote
larstwo to dobry biznes i jest je
szcze duży rynek na te usługi". 
Zapewne dlatego zaprzestały 
działalności "Krechowiak", "Het
man" i popadający w ruinę "Kro
kodyl", a trudności przeżywają 
inne ośrodki. Wtajemniczeni 
wskazują, że przyczynił się do 
ich zguby i "Delfin", stosując ce
ny dumpingowe. Do dziś nie 
mogą zrozumieć, jakim cudem 
właściciel wychodzi na swoje. 
Wcale bym się nie zdziwił, gdyby 
pan menedżer już dawno posta
nowił zamknąć interes i dlatego 
dąży do zwarcia. Znalazł chyba 
sposób, aby mieć kozła lub jele
nia, na którym mógłby coś utar
gować i zwalić winę. Znajdą się 

tacy, którzy pomogą. Nie po to 
korzystali z bezpłatnych wycie
czek do RPA i kolaC)jek. Za tę 
zabawę zapłacą podatnicy. 

Wojciech Batura 
byly wiceprzewodniczący 

Zarządu 

Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Augustowskiej 

"IDZIElAS" 
Nie wiem, skąd redakcja 

("Kontakty", nr 20/2002) miała 
informację o braku sadzonek, 
ponieważ w Nadleśnictwie Łom
ża nikt o to nie pytał. Sadzonki 
są produkowane z wyprzedze
niem sadzenia: o rok - sosna i 
o 2-3 lata pozostałe gatunki. 

W oparciu o potrzeby lat 
ubiegłych i własne rozeznanie 
co do chętnych na wykonywanie 
prac zalesieniowo-odnowienio
wych, w roku bieżącym przygo
towaliśmy sadzonki na około 200 

ha, w tym na potrzeby indywi
dualnych właścicieli na około 
130 ha. 

Wobec zamieszania wokół 
realizacji (o zalesieniu w zamian 
za określone miesięczne kwoty 
- przyp. red.) ustawy, połowa 
chętnych zrezygnowała z sadzo
nek opłacanych przez Fundusz 
Leśny, zaś wydawanie decy~i rol
nikom od 15 kwietnia 2002 r., 
gdy część gruntów była już ob
siana, a optymalny termin sadze
nia się skończył, spowodowała 
wiele niepewności wśród właści
cieli. 

W rezultacie, w oparciu o za
łożenia i wymogi ustawy, zalesio
no w zasięgu Nadleśnictwa 'Łom
ża 23,63 ha, w tym: powiat łom
żyński - 11,76 ha; powiat zam
browski - 9,06 ha;' powiat 
ostrowski - 2,81 ha oraz 'z Fun
duszu Leśnego - 39 ha. 

Treść notatki sugeruje czytel
nikom, że jedną z przyczyn tak 
niskiej realizacji ustawy z 8 czer
wca 2001 r. o przeznaczeniu 
gruntów rolnych do zalesienia 
jest brak sadzonek w Nadleśni

ctwie, co nie jest zgodne z praw
dą· 

inż. Helena Puchała 
zastępca nadleśniczego 

Nadleśnictwa Łomża 

NA LINII ŻYCIA 
W nawiązaniu do publikacji 

zamieszczonej w cyklu "Na linii 
życia" w numerze ("Kontakty", 
nr 10/2002) wxjaśniam, że Pro
kuratura Okręgowa w .Łomży 

prowadzi wszczęte 18 stycznia 
2002 roku ' śledztwo w sprawie 
zgonu Janiny M., zaistniałego 10 
stycznia 2002 roku na terenie 
Szpitala Wojewódzkiego w Łom
ży. Prowadzone śledztwo zmie
rza do ustalenia przyczyn zgonu, 
prawidłowości leczenia, udzielo
nej pomocy oraz zgodności dzia
łań służb szpitalnych ze sztuką 

lekarską. W toku śledztwa 

zebrano materiał dowodowy w 
postaci zeznań świadków, doku
mentacji lekarskiej z pobytu Ja
niny M. w szpitalu oraz wcześ
niejszego jej leczenia. W dniu 
15.04.2002 roku prokurator za
sięgnął opinii Zakładu Medycy
ny Sądowej Pomorskiej Akade
mii Medycznej w Szczecinie w 
przedmiocie sposobu leczenia 
Janiny M. i związku przyczyno
wego pomiędzy leczeniem a jej 
zgonem. Opracowanie opinii 
ma potrwać około 2 miesięcy. 

Prokuratura Rejonowa w 
Łomży prowadzi wszczęte 

16.05.2002 roku dochodzenie 
dotyczące na!7łego zgonu Kazi
mierza Sz. Po zebraniu stoso
wnej dokumentacji oraz przesłu
chań świadków zostanie powoła
ny biegły kardiolog z Zakładu 
Medycyny Sądowej, celem usta
lenia prawidłowości działań le
karza Pogotowia Ratunkowego, 
wezwanego na interwencję. Po
stępowanie jest objęte nadzorem 
służbowym Prokuratury O~ręgo
wej w Łomży. 

Maria Kudyba 
rzecznik prasowy 

Prokuratury Okrę"gowej 
Łomża 



HURTOWNIA GlAZURY 

"KOMAX" 
oferta specjalna 

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

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

FACHOWE DORADZTWO 
RATY-DOWÓZ 

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

0-600-824-256 

BUDUJESZ LUB REMONTUJESZ DOM? 
Poznaj jakość, estetykę i cenę naszych wyrobów! 

POKRYCIA DACHOWE FIRMY -KOLBIS 
BLACHO DACHÓWKA: KOBALT -17,84 zł/m2 * 

TYTAN - 18,10 zllm2 * 

BLACHY TRAPEZOWE: TK18, TK3,5, TK45, TK55 
. AUTORYZOWANY' PRZEDSTAWICIEL KOLBIS . 

ŁOMŻA UL. SIKORSKIEGO 165 
Tel./fax (086) 216-58-56 *ceny netto 

PROMOCJA KOS SPALINOWYCHI 

o NOWOCZESNE [{] NIEZAWODNE 0 BEZPIECZNE 

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

Sprzedaż oraz obsługę serwisową prowadzą wyłącznie 
autoryzowani dealerzy firmy STIHL. 

. CO .-
N co 
co ... 
00 

<O 
8 
.l!! 
.5 
:§ 
.S 

Ci 
:c 

l 
Bialystok - 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 94 06; Grajewo - Wojska Polskiego 49, 
tel. 272 3344; 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 - 2eromskiego PKp, tel. 769 07 90, 
Inwalidów Wojennych 5, tel. 764 47 52; Ostrów Mazowiecka 
- Sikorskiego 28, tel. 7452564, Krótka 3, tel. 745 39 59; 
Rudka -·3 Maja 28~ tel. O 608 402 695; Wysokie Maz. -
1000-lecia 4, tel. 275 23 16; Zambrów - Wilsona 10,' 
tel. 271 69 07. 
• Szczegóły promocp u dealerów 

SALON i SERWIS MIECZYSŁAW WASILEWSKI 
19-300 Elk, ul. Sikorskiego 19, telJfaks (O 87) 621-41-31 

USŁUGI KOMUNALNE 
"BŁYSK" 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH 

Z POJEMNIKÓW: 120 litrów 

11 m3 , 
Kp-7 m3 

tel. 218·25·26 

te) Husqvarna 
pflO 

\ 

TRZY 
MODELE 
WYKASZAREK . 
.. 

f DO 300PLN TANI 

od 22.04.2002 do 22.06.2002 

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

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

ŁOMżA, ul. No~ogrodZka60, tel. (0-86) 216-69-10 

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

ZAMBRÓW, ul. Koiciuszki 19, tel. (0-86) 271-30-81 
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"Dziewczęta i Chłopcy! Pa
miętajcie, że start w barwach 
narodowych jest najważniej

szym Wyróżnieniem dla każde
go zawodnika. Bądźcie wierni 
moralnym wartościom sportu i 
ideałom olimpijskim. Prze
strzegajcie zasad fair play. Go
dnie rozsławiajcie Polskę na 
wszystkich stadionach świata. 

WierżyIny, że III Polonijne 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
im. Jana Stypuły łączą Was z 
Polską·" 

Apel III Polonijnych Igrzysk 
odczytała Magda Bieńczyk; za
wodniczka MKS "Medyk" 
Łomża, członek kadry olimpij
skiej Ateny 2004. Igrzyska w 
Łomży, zorganizowane przez 
łomżyński oddział Stowarzysze
nia kierowany przez Hankę Ga
łązkę, zbiegły się z Międzynaro
dowym Festiwalem Teatru w 
Walizce. Sportowcy, aktorzy, 
Jllłodzież i mieszkańcy Łomży 
barwnym korowodem przeszli 
wspólnie ulicami Łomży. 

Ruszyli z placu z bryczką, 

ciągniętą przez Baśkę, piękną 
kasztankę Edwarda Szczeciń

skiego. A na bryczce dzieciar
nia i walizka pełna lalek. 

- Hej ho! Hej ho! Na rynek 
by się szło! - powtarzał wielki 
chór pod kierunkiem aktorki 
Bogumiły Wierzchowskiej 
Gosk. 

Barwny korowód rusza ulicą 
Giełczyńską. Dotarł do Starego 
Rynku. 

Prezydencie, chcemy kluczy! 
Dziś się w Łomży nikt nie 

uczy! 
Chcemy bawić się wesoło! 
Zapraszamy pana w koło! 
Prezydent Jan Turkowski po-

jawił się na ratuszowym balko
nie, i za chwilę, z kluczami do 
bram miasta, dołączył do weso
łego zgromadzenia. 

- Wierzę, choć właśnie po
zbawiony zostałem · atrybutu 
"panowania", że przez ten czas 
Łomża będzie żyła swoim ryt
mem - mówi. - 2;awsze cie
szę się, kiedy młodzież ucze
stniczy w wartościowych impre
zach takich jak teatralna "Wa
lizka" czy polonijne igrzyska 
pamięci mojego serdecznego 
prz}jaciela Jana Stypuły. Cieszę 
się, że ten wspaniały koro,wód 
łączy ludzi w różnym wieku, z 
różnych stron. To wielka ra
dość widzieć radość. 

Rozległy się "dęte" dźwięki. 

Eleganccy muzycy z "mechania
ka", tworzący orkiestrę pod ba
tutą Borysa N9sarzewskiego, 
grali od serca. Do bryczki 
wsiadł prezydent Jan Turkow
ski i dzieciarnia. Baśka, wio! 

A potem cztery dni prawie 
osiemset dziewcząt i chłopców 

~ KONTAIOY 

Radość 
widzieć radość 

z Litwy, Ukrainy, Białorusi, 

Łotwy, Estonii i Polski rywali
zowało w ośmiu dyscyplinach 
sportowych. Jesteśmy 

szczęśliwi, bo w zapasach, w 
różnych kategoriach wagowych, 
startowało od nas dziewięciu 

zawodników zdobyliśmy 

osiem złotych medali - mówi 
trzynastoletni Dymitr Bondysin 
z Grodna (Białoruś). 

~ Jesteśmy pierwszy ~az w 
Polsce. U siebie w szkole tre
nujemy codziennie. Tu zdoby
łem swój pierwszy w życiu złóty 
medal - dodaje jego kolega ll
ja Tyrla (Grodno). 

Henryk Mancewicz, trener 
młodych zapaśników z Grodna, 
cieszy się, że w Polsce jego po
dopieczni mieli okazję poró
wnać się z innymi. Zdradza, że 
złotych medalistów będzie 

przygotowywał na olimpiadę w 
Atenach. Jest wdzięczny tren e-

rom z Łomży, Karolowi Łeb
kowskiemu i Andrzejowi Lu
trzykowskiemu, że jego zawo
dnicy mogli trenować z zawo" 
d~ikami polskimi. 

Walentyna Ratuszyńska z Ży
tomierza (Ukraina), opiekunka 
ukraińskiej grupy, jest lekarką, 
prezesem Stowarzyszenia Leka
rzy Polskiego Pochodzenia. Do 
Polski prz}jechała pierwszy 
raz. 

Andrzej Kondracki z Ukrai
ny, srebrny medalista w pływa
niu, chwali się, że poznał fajne 
koleżanki z Estonii i Polski. Da
niel Unie jus z Wilna zapewnia, 
że będzie podtrzymywał kon
takty z kolegami z Łomży; naj
bardziej podobał mu się kolo
rowy przemarsz przez miasto . 

- Sport łączy nas z ojczyzną 
- powtarzał Eugeniusz Ko-
ezan, opiekun grupy z Wilna. 

Tegoroczne Polonijne Igrzys- . 
ka Młodzieży Szkolnej nosiły 

imię Jana Stypuły, założyciela i 
pierwszego prezesa Oddziału 

"Wspólnoty Polskiej", który 
zmarł rok temu. Zespół Awi
żeńskiej Szkoły Średniej z Lit
wy otrzYmał puchar szczególny, 
Fair Play, ufundowany przez 
Teresę Stypułę. 

- To najważniejsza nagroda, 
jaka może spotkać człowieka. 
Fair play to godność, postawa, 
humanizm. Życzę wam, byście 
zawsze w życiu kierowali się ty-

mi za:>adami - powiedziała do 
młodzieży Teresa Stypuła. 

Na zakończenie Igrzysk na 
ścianie Domu Polonii odsłonię
ta została tablica poświęcona 
Janowi Stypule. 

- Chociaż mija pierwsza ·ro
cznica śmierci dr. Jana Stypuły, 
nie odszedł z naszych serc i z 
naszej pamięci. Szczególnie 
ukochał Polaków ze Wschodu. 
Zachwycał się ich patriotyz
mem i powtarzał: za wasz trud 
w piastowaniu języka, tradycji i 
kultury ojców, kłaniam się wam . 
nisko, po polsku, czapką do 
ziemi. Dziś my kłaniamy Ci się 
nisko za to, co zaszczepiłeś w 
naszych sercach - powiedziała 

prezes Hanka Gałązka w czasie 
odsłonięcia tablicy, wykonanej 
według projektu artysty plasty
kajanusza Czarnego. 

MARIA TOCKA 

Na zdjęciach: Teresa Stypuła, 
żona Jana, jego siostra i Hanka 
Gałązka, prezes Oddziału Sto
warzyszenia "Wsp6lnota Pol
ska" w Łomży, oraz drużyna 

Awiżeńskiej Szkoły Średniej 
(Litwa), uhonorowana pucha
rem Fair Play 
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MEDYCYNA 
PRYwATNY GABINET USG, Al. Pił
sudskiego 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, poniedziałek, 

I czwartek, piątek, tel. 0-604-43-60-76 
fak.3625-o 

ZDJĘCIA RTG ZĘBÓW i ZATOK, 
PANTOMOGRAFIA, Al. Piłsudskiego 
6, Łomża, godz. 13.00-17.00 

fak.3625-o 
USG SPECJALISTA RADIOLOG Ry
szard Wagner, Łomża, Aleja Legio
nów 94. Tarczyca, brzuch, prostata, 
piersi, narządy rodne, biopsja, 
(086)218-88-98, 0-602-584-466. RTG 
ZĘBÓW. 

. 2127-0 
MASAZ LECZNICZY, 0609 838 687. 

. ~2887-o 
PORADY GINEKOLOGICZNE, sek
suologiczne, tel. 0-504-87-10-47 

3915 

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

f-221-0 
SZVBY SAMOCHODOWE - montaż 
sprzedaż, Łomża, Al. Legionów 145a: 
tel. 21644-88, 218-1646 

2645-0 
HAKI HOLOWNICZE do wśzystkich 
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 
OMEGA 2.30 (1988) combi, ()..604-

, -876-166 
3565-60 

SKUTER- PIAGGIO, 219-1349 
I 3577-00 

PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ N-126 
(1986), 2200zł, (086)278-39-24 

3616-0 
SKODA OKTAWIA (1998), 0-60()"314-
-513 ) , 

3668-00 
OKAZ:JA! Ford Transit 9-os6b (1996), 
0-608-536-368 

3669-00 
SPRZEDAM TRAKTOR MTZ z prze
dnim napę'dem, tel. 0-604-15-20-65 

'3672-00 
SEI CEN1:0 SX (1999), 0-60044-28-1 f 
lub 218-22-98 

3776 
SPRZEDAM FIAT UNO 1,0 Fire, 3 d. 
(1997/98), 46,6 tys. km, czerwony, I 
właściciel, 13000 zł, tel. 216-46-18, 
0-609456-709 ' 

3777 
PEyGEOT205 l.l (1986 rok) nowy 
gaz, ' po remoncie 3300 zł, tel. 0-504-
416-368 

3779 
SPRZEDAM MOTOCYKL Cagiva 
Freccia X RC 12, (086)2191-178 

• , 3788 

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

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

BMW 5201 (1991) 19400,-
DODGE Car Van 2,6+gaz (1986) 11800,-
FIAT 126p (1994) 2900,-
FIAT 126p (1996) 4300,-
FIAT Cinquecento 700 (1995) 6600,-
FIATCinquecento 900 (1996) 9800,-
FIAT UNO 1,Oi (1997) 12600,-
FORD SIERRA 2,Oi (1-991) 9900,-
FORD ESCORT 1,3i (1996) 18400,-
HONDA CIVIC 1.5i (1990) 9400,-
MAZDA 626 2,0 diesel (1986) 5800,-
MITSUBISHI Galanl2,3 diesel (1986) 3600,-

• NISSAN CHERY 1.7 diesel (1986) 2900,-
POLONEZ CARO 1,6 + gaz (1995) 6900,-
POLONEZ CARO 1.6 + gaz (2000) 14700,' 
RENAULT Trafflc 2,5 diesel (1993) 12700,-
TOYOTA CAMRY 2,OT diesel (1989) 9700,-
VW JETTA 1.81 (1987) 7300,-
VW GOLF 1.8 (1988) 7400,-
VW GOLF 2,8VR6 (1993) 17400,' 
OPEL VECTRA 1.81 (1997) 30900,-
NISSAN SUNNY 1.4i (1991) 11400,-

SKUP ZA GOTÓWKĘ, ZAMIANA 

[,3650 
-

SPRZEflAM AUDI 1002,0 (1992 rok) 
benzyna, IVECO 50/10 kontener 
(1985), ładowność 3500, (086)216-55-
-36, ()"600-345-290 . 

3791 
SPRZEDAM FIAT PUNTO' 1.1 
(1999), I-właściciel, stan b, dobry, tel. 
()"607-913-14J ' 

3795 
SPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ na oso
bowy Peugeot Boxser Maxs, (1997), 
278-24-78,218-45-11 

3812 
SEICENTQ 0,9 (1999), 10,5 tys,km, 
czerwień-rococo , (086)473-09-73 

3813 
AUTO-GIEŁDA, Łomża, ul. Zjazd 
(ŁKS), 0-692-16-27-67 

3814 
CINQUECENTO 700 KAT (1995) , 
tel. 0-606-296-206 

3819 
FIAT CC 704 (1997), po 16,00 219()" 
-871 ' 

3820 
TICO (1997),2190-989 

3828 
FORD ESCORT L8D (1991), tel. 
2 l 8-30-73 po 16,00 

3835 
SPRZEDAM OPEL VECTRA 1,6 + gaz 
(1993) , tel. 218-10-16 

3845 
HONDA ACCORD 2.2 (1994/95), 
()..604-163-267 

3846 
MERCEDES SPRINTER 308D 
(1996), 0-606-343-386 

3846 
VW GOLF III 2.0GTI '(1995), tel. 
0-600-630-591 

3850 
POLONEZA (1990), leL216-98-74 

3853 
CORSA 1.2 (1994),0-501-66-18-78 

3855 
PILNIE SPRZEDAM Fiata 1'26p 
(1987), stan dobry, (086)2190-248 

3859 
PEUGEOT 206 srebrny 1,6 (2000 r.), 
pełne ,wyposażenie, 0606160604. 

, ~3868 

SPRZEDAM PRZVCZEPĘ campingo
wą N 126 N, tel, 2166-165. 

f-3873-0 .... 

Pani Jolancie 
Raszkiewicz-Binkowskiej 

Kierownikowi Działu Reklamy 

lI.yrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci brata 

ŚP. Marka'Janusza 
Raszkiewicza 

Składają 

Zarutd, Dyrekcja i pracownicy finny "TERRAZYf" w Łomży 

Fak,3618 

Astra Classie 
teraz nawet ... 
za31450PLN 
Ceno Astl}' CIassie os/ągnę/c dno. 
Twój wymarzony samochód 

, nigdy jeszcze nie był fak blisko 
Zapraszamy do salonu, 
Zobacz pelną ofertę 
modellAstl}' 

Opel. Tw6rcze myślenie -lepsze samochody, 

Dostępny w salonie Opel: 

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

126p (1989) , 2185-333. 
f-3870 

OPEL VEKTRA (1993) , 0600 896 
436. 
. ' f-3878-o 
ZUK SKRZVNIOWY (1985), 0502-
-279-085. 

f-3880 
SPRZEDAM AUDI 90 Coupe 2.2 GT , 
(1984),0600298405, . 

f-3887 
SPRZEDAM FIAT 126p (1989), stan 
b. dobry, 2181-789, , 

- f-3889 
POLONEZ ATU - Plus (1997), dużo 
dodatk6w, (086) 218-26-25, 

. f-3894 
ELEGANT 126p, (1995) dużo dodat
ków, (086) 218-33-17. 

f-3895 
CARISMA 1,8 16V. (1997), pełne wy
posażenie, Łomża 0602 796 239. 

f-3896 
OPEL VECTRA (1990) 2.0 CD 6-7 
579 428, 217-52-28, po 18,00. 

f-3897 
TANIO! NISSAN SUNNY 1,4 LX 
(1991/96) czerwony, tel, (086) 218-
-07-50 lub 0602-72()"659. 

f-3911 
AUTO-KOMIS Sz. Zambrowska 155, 
skupujemy samochody, tel, 216-3()"()6, 

f-3925 
ŁADA 1300 S (1983),218-70-60. 

f-3928 
ASTRAIT (1998), (086) 216-53-92, 

f-3930 
SPRZEDAM OPEL KADET 1,4 

,--0991), f19()"145. 
F-3932 

OPEL VECTRA 1.8 (1996), Ford 
Mondeo 1.8 (1995), VW Golf 1.90 
(1994) , BMW 316 (1992), 216-30-06 

3934 
SPRZEDAM PEUGEOT 306 (1995), 
0-602-76-28-16 3939-0 

Łomża 

ul. Poznańska 156 
(przy stacji paliw) 

" 218080 
NAGROBKI 
GRANITOWE 
duży wybór· atrakcyjne ceny 
napisy na szkle i granicie 

f-3618 

www.tapauto.com.pl 

Ostrołęka, ul. Warszawska 36 ' 
tel./fax 029 760-41-18 

f-3640 

TOYOTA COROLLA (1999), 0-502' 
-284-699 

3942-0 
UAZ, 216-44-81 

, 3945 
MAZDA 626 GLX (1986),2,0, benzy
na, instalacja gazowa, centralny za
mek, elektryczne szyby, lusterko, alu
felgi, 0-607-526-144 

3949 
AUDI A4 1.6 (1996), VW Golf IV 
(1999), Opel Vectra 2,0 (1996), Opel 
Vectra 2.0 (1999), VW Golf III 
1.9TDI (1996),0-604-14-29-39 

3952 
SPRZEDAM POLONEZ (1993) z ga
zem, (086)271-31-85 lub 0-502-684-
-278 

3953 
GOLF II (1987) - TANIO, 218-23-84 

3954 
126p (1992) - tanio, 218-23-84 

3954 

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

fak.! 725-0 ' 
PASY NAPĘDOWE, łożyska, pszczel· 
niacze do kombajnów Class, Fahr, MF 
i innych , "ALFA-TE CH", Łomża, Al. 
Legionów 143, tel, 218-53-76, 219-89-
-37 .. 

3310-00 
DZ/AŁKA 1000m2 z budynkiem go
spodarczym w Zawadach, (086)216-
~1~7 ' 

, 3489-00 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ budowlaną, ul. 
Krucza, 0-608-49-37-80 

3611-0 
SPRZEDAM PRZYCZEPKĘ, 0-504-
"397-984. 

3549-00 
SCHŁADZALNIK MLEKA 1000 litry 
(1996r) ,0-608-506-057 

. 3658-00 
NAJWIĘKSZY WYBÓR GLAZURY hi
szpańskiej, profili schodowych i pły
tek elewacy-jnych. Zapraszamy do s~e
pu "CERAM", ul, Wyszyńskiego, tel. 
218-01-81 przy Leader Price 
. 3715-0 

OKAZJA! TANI OPAŁ drzewny, 216-
-0141 

3748-.0 

SPRZEDAM BUTLE tlenową, Łomża 
216()..340 ' 

3769 

I 

, 

KOHTAm ~ 



II 
TEGO JESZCZE NIKT NIE MA: BflJli lillll • w standardzie profile 'czterokom'orowe 
- w standardzie okucia" TYTANOWE" OKNA Z JEDWABNEGO 

ZAKŁAD ?ROOUKCY JNY: 

- podnośnik skrz,ydła Jedwabne, ul, Polna 27 (baza GSI, 
lel/lax-(O·B61 217·22-11, leI, 217-23·00 

fak. 3802 

SPRZEDAM NAMIOT 5-osobowy, ta· ' WICHEI>·5, 2169·638 \ oraz alu felgi ,,15" do Audi B·4, DOM W CENTRUM Łomży, ()"503· 
-439·964 nio, tel, 218-44-93 3856 (086)21&48-92,0·502·932·708 

, SPRZEDAM JAŁÓWKI cielne, 0·505· , 3772 
UŻ\'WANE PIECE akumulaC}jne, 
(086) 218·49·69 

3773 
JAŁÓWKI HODOWlANE, 217()"639 

3778 
SPRZEDAM ZBIORNIK chłodzący do, 
mleka -600L sześcioletni, teL 
(086) 279-O3.()2 . 

378()..o 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ w okolicach 
Śniadowa, (086)473-82·79 . 

. 3782 
DZIAŁKI NAD Biebrzą, (086)2188· 
·919, ()"607·579-422 

3783 
DZIAŁKA 4200mkw ze stawem, Wola 
Zambrzyca, (086)475-05·77, 0-608-
·039·206 

3784 
DOM DREWNIANY do rozbiórki, 
(086)271-02-0) 

I , 3784 
SPRZEDAM PRASĘ wysokiego zgnio· 
tu polską (1995), .(086)2170·735 

3785 
SPRZEDAM PRZYCZEPĘ camping -:-
5500 zł, regał mahoń 700 zł, ()"504-68· 
·38·18 

3569 
KOMPUTERY: SPRZEDAż, SERWIS, 
modernizacje , najniższe ceny!!! Firma 
Komputerowa "GIGABAJT", ul, Ka· 
zańska 2, (086)218·97-02 

3852 
DESKI 4cm gr., 5m dl., 219·31·19 

3815 
SPRZEDAM CYKLINIARKĘ, 0·604-
·998·126 

3817 
SPRZEDAż MŁODYCH strusi, 0·603-
·069·316 

3822 

"PAJĄCYK" ul, GieIGzyńska wyprzedaż 
odzieży i obuwia dla dzieci. Zaprasza· 
my 

3824 

WITRYNĘ i WAGĘ zwykłą, 219-02-61 
3831 

SUKNIĘ ŚLUBNĄ, 219·90·50 
3834 

ATRAKCXJNY DOM wiejski, 219·17· 
·25 

3843 
SPRZEDAM ZBOŻE, 215·7&-02 

I 3844 
PŁYTKI CD·R 700MB 0,95 zł/szL, 
(086)218·97·02 3852 

-024-005 
3863-0 

SPRZEDAM DZIAŁKĘ Jednaczewo, 
0-(l0()..75Ml1 

, 3865 
SPRZEDAM ŻAGLÓWKĘ BEZ-4, 
0·60&-16()"004 

3868 
DZIAŁKĘ ZABUDOWANĄ 0,51ha w 
Kownatacl), 0·60&-82·08-92 

3871 
SPRZEDAM KOMBAJN ziemniaczany 
mai o urywany, tel, (029)644-43·94 
wieczorem po 21,00 

_ 3872 
SPRZEDAM TRAWĘ 4ha Podgórze, 
4730·862 po 18,00 

3885 
SUKNIĘ ŚLUBNĄ 36 - tanio, wózek 
dziecięcy - tanio, 473-09·06 

3886 
SUKNIĘ ŚLUBNĄ rozm, 38, 217·91· 
·24 

3890 
ZBIORNIK, DO MLEKA 550L Alfa 
Laval- tanio, (086)47·21·221 

3898-0 
SPRZEDAM SEGMENT pokojowy, 
wersalkę, teL 219-07·96 
. 3900 
ELEGANCKĄ SUKNIĘ ślubną - ta· 
nio, tel, 218·23·07, 218-87-08 po 20,00 

3905 
KOMBAJNY PRASY rolujące kostkują· 
ce, przyczepy do kiszonki, beczkowo· 
zy, (086)2191·009,0·501-408·363 

3910-0 
SPRZEDAM DRZEWO (olcha), tele· 
fon (086)21&-23·03 

, 3917 
PILNIE SPRZEDAM 3 tys. pustaków 
siatki, slupki, tel, 219&-289 wieczorem 

3924 
KROWY i JAŁÓWKI, (086)217·92·21 

3926 
DOJARKĘ i ZBIORNIK do mleka 
2500L, (086)217·92·21 

3926 
DZIAŁKA BUDOWlANA 960m Mar· 
ki k/Warszawy, 0·607·97-03·17 

3926 
PIEC C.O. olej + koks zamrażarkę \<Ia· 
pową, zmywarkę do naczyń, tel, 
(086)475·00·92 wieczorem 

3936 
ąECZKOWÓZ 5000L, prasa, wycina· 
ki,0·602·687·672 

3942 
ORYGINALNY BAGAżNIK na rowery 

BIURA HANDLOWE: 
KONARZYCE UL. ŁOMŻYŃSKA 110 (086) 21 .67614 
ŁOMŻA UL. MAZOWIECKA 1/11 TEL. (0,86),219 8168 
CZYŻEW UL. DUŻY RYNEK 7 TEL (086) 276 61 66 

r. 3397 

3944 

ODSPRZEDAM SKLEP mięsny w cen· 
trum ł,omży, kompletnie wyposażony, 
czynny, 21&-78·32 po 20.00 

3946 
I 

BLACHY OCYNKOWANE PŁASKIE 
- cena 19 zł/mb. ,,AKCENT", Al. Pil· 
sudskiego 115, tel, 218·79-44 
ramka 3947 

KUPIĘ 
AUTA POWYPADKOWE, ZNI. 
SZCZONE, (085)71]·71·54 

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

f-6813·0 

ROZBITE SAMOCHODY, 0·603·050· 
·603 
ramka f·209·0 

KUPIĘ DZIAŁKĘ budowlaną - oko
lice Kraski, tel, 218·44-93 

3772 
mo, (086)217·51·65 

3793-0 
ZŁOTO KUPIĘ, (086)473-15·91 

3863-0 
PADŁE BYDŁO, (086)279·12·]4 

3879-0 

LOKALE 
SPRZEDAM DOM rogowy .Os. Maria, 
Leszczynowa l, tel, 2]60·387 

3365-00 
DOM, stan surowy blisko Łomży -
sprzedam, 2]5·7&-28 

. 3452'00 
SPRZEDAM DOM w szeregówce, 2]&
·0()..95 po ] 7.09 

35]5'0 
SPRZEDAM SZEREGÓWKĘ rogową 
wraz z lokalem, 2] 60-065 

3537-0 
NIERUCHOMOŚCU "TYTAN", Polo· ' 
wa 45, www.tyszka.pnet.pl. (086)2]&
·62·26. zlecenia prryjmuj emy nieod· 
platnie. 

3559-00 
STANCJA, BIURA, gabinet, 2]&-3&-63 

3564-00 
"ARKADIA" - NIERUCHOMOŚCI. 
Łomża, Wyszyńskiego 2, (086)2]8·77· 
·79 

3592-0 
SPRZEDAM M·2 lub zamienię na 
M-4., tel. 473-12·26 po ]6.00 

3655-00 
ŁOMŻA - DO WYNAJĘCIA lokal 
305m2, al. Piłsudskiego, -bardzo dob
ra lokalizacja, idealny na hurtidetal, 
()"60()..828·855 

366&-00 
LOKALE 60m i 15m do wynajęcia, 
2]88-223 

3669-00 
WYNAJMĘ lub sprzedam lokal przy 
al, Legionów, Łomża, tel. 0-604-]5-20· 
·65 

3673-00 
SPRZEDAM M·4, ul, 3 Maja 6a, 0·692· 
·234-503 

368&-00 

. . 3694-0 
SPRZEDAM M·2,· Łomża , Oc608·02&
·612 

3697'00 
WYNAJMĘ LOKAL kosmetyczce; so
larium, tel, 2]&-29·86, 2]8·5.0·97 

372]'00 
. MERITUM '- NIERUCHOMOŚCI, 

Legionów. 7, . (086)218·93-98, 
www.n ieruchomosci.hi.pI.Działka 

1400m2 Stara Łomża. 
374]-0 

DO WYNAJĘCIA lokale handlowe, 
usługowe, biurowe ·centrum Łomży, 
608·609·663. 

3753-0 
SPRZEDAM M·5 i maszyny przemysło
we krawieckie, (08q)2]85·]77 . 

3757'00 
SPRZEDAM M·4, 2198·362; 060&-255· 
-908. 

f·3474-00 
KUPIĘ MIESZKANIE 45·60m2, do II 
p. , 0·600·820-171 

377] 
WYDZIERŻAWIĘ lub $przedam dom 
i budynki gospodarcze, Kupiski Stare, 
tel. (085)218·89-47 . 

3774 
PRZXJMĘ NA STANCJĘ dziewczęta, 
tel. (086)2]60·446 . 

3781 
SPRZEDAM M·5, 2188·744 

3789 
WYNAJMĘ STANCJĘ dziewczętom 
lub małżells~wu, 0·609·507·409 

3792 
DO WYNAJĘCIA powierzchnia biuro
wa ]53m2 w Łomży ul. Nowogrodzka 
1. Informacje: (086)21&-23-46 

3796 
SPRZEDAM.M·3, tel. 218-00·76 

3803 
SPRZEDAM PAWILON handlowy, 
pow. 200m2 w ' Łomży, 21&47-96 do 
]6.00,2]8·82·97 po 18.00 

3587 
ZAMIENIĘ 37mkw na większe, tel. 
473·54-02 

3808 
DO WYNAJĘCIA lokal 65mkw, Łom· 
ża, 21 &-38·28 

3816 
SPRZEDAM GARAŻ, Przykoszarowa 
10, tel, 219·]5·71 

• 3818 
LOKAL . DO WYNAJĘCIA, Wiejska 
2B,21&-97'12 . 

3823'0 
LOKALE DO WYNAJĘCIA, Łomża, 
0·604-40·20·41 

3825-0 
DO WYNAJĘCIA lokal pow. 60mkw, 
Legionów 67 (naprzeciw Statoil) , 
2160:940 

382? 
WYNAJMĘ M-4, 2]87·822 . 

3832 
LOKAL 65mkw w Łomży sprzedam 
- wynajmę, tel. 473·58·12 

3837 
M·4 SPRZEDAM, I piętro, 2188·520 

. 3838-0 
LOKAL DO WYNAJĘCIA 30m2, iiI. 
Giełczyńska 2; 215-0]-4] 

3854-0 

KUPIĘ MIESZKANIE, 0·5"03-311·70] 
3862 

SPRZEDAMM·2: tel. 2]8·57·22 
3893 



WYNAJMĘ M-4, po 16.00 218-55-78 
_ 3867 

. POSZUKUJĘ UMEBLOWANEJ kawa
lerki, 0-606-441-724 

3874 
M-2' ZAMIENIĘ na M-3 lub M-4, tel. 
219-07-31 

3876 
BUDYNEK 300mkw sprzedam, 0-600-
-896-436 

3878-0 
SPRZEDAM M-4, Słowackiego, I pię
tro , 0-607~069-729 

3882 
SPRZEDAM KIOSK -,- dobra lokali
zacja, 0-504-744-441 

3883 
M-3 DO WYNAJĘCIA, Kazańska, 216-
-37-66 

3891 ' 

SPRZEDAM PAWILON sklepowy z 
prawem wieczystego użytkowania 
działki 332m2 we wsi Kotowo Plac. 
Cena do uzgodnienia, tel. 217-20-45 a 
po 15.00217-21-68 . 

3892 

, D.O WYNAJĘCIA M-l, 216-75-77 , 
. 3901 

CZTEROPOKOJOWE umebłowane 
wynajmę, tel. 219-05-76 P9 15.00 

3902 
M-3 SPRZEDAM, tel. 2160-756 

3904 . 
MAŁŻEŃSTWO Z DWÓJKĄ dzieci 
poszukuje domu do wynajęcia w No
wogrodzie lub okolicy 0-501-695-676 
lub 0-692-157-905 

3906 
M-4 w centrum Łbmży sprzedam, 
216-21-66,0-602-32-81-12 

3909-0 
SPRZEDAM LQKAL handlowy 40m2, 
40000zł, tel. 217-83-02; 218-86-70 

3913 
LOKAL DO WYNAJĘCIA, 215-35-29, 
0-604-05-98-90 

3914 
M-4 'DO WYNAJĘCIA, tel. 0-504-87-
-10-47 

3915 
DWUPOK9JOWE 49mkw sprzedam, 
(086)219-84-17 

3919 
DO WYNAJĘCIA hala 400mkw w 
Łomży, (086)2160-755 

3920 
DOM z dużą działką Stara Łomża -
sprzedam, 2166-999 

3922 
Z POWODU W\JAZDU sprzedam 
M-3, I piętro, Łomża, tel. 218-23-93 

3923-0 
MIESZKANIE SAMOTNYM, (086) 
216-02-19 

3931 
SPRZEDAM M-4, 61m2, tel. (086) 

~ 219-88-33 po 16.00 
3935 

STANCJA,218-14-27 
3937 

TRZVPOKOjOWE do wynajęcia, 219-
-31-27 wieczorem 

3938 
LOKAL do wynajęcia: 218-17-81 

3940 

CIECHANOWIEC - CENTRUM 10-" 
kal 30m2 do wynajęcia, (086)2185-
-178 

3941-0 
LOKAL , HANDLOWO-usługowy 
220m2 do wynajęci a, tel. 0-604-14-29-
-39 

3952 

USŁUGI 

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

f"()29-o 

KOMPU'J,'EROPISANIE, oprawa, kse-
ro - "OPOKA", 216-48-39. ' 

f-3626-0 

NAPRAWA -LODÓWKI, PRALKI, 
218-07"()7,2180-916. 

f-323-0 
USŁUGI: koparko-ładowarką "Ostró
wek" wszelkiego rodzaju + samochód, 
216-33-34, kom. 0-601-94-20-52, 216-
-20-42 

. 1701-0 
SERWIS RTV, Śniadeckiego 17, 2180-
..()01 

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

2086-0 
WYWÓZ GRUZU, usługi koparką 
"Ostrówek". Malowanie, szpachlowa
nie, panele, sufity podwieszane, 
0-602-828-318,2160-625 

3442-00 
CZARNOZIEM, ŻWIR, piasek. Re
monty mieszkań wszelkiego rodzaju, 
0-602-828-318,2160-625' 

TYNKI,0-608-147-306 
3442-00 

2464-0 
WYPOŻYCZALNIA SAMOCHO- , 
DÓW, 216-32-42, 0-604-430-889 

2466-0 

VIDEOFILMOWANIE, 0605 371 606.' 
f-2924-0 

\ 

AUTO - GAZ montaż, tel. 215-35-
-31. 

[-2974-0 
TV-NAPRAWA, 2188-291. ' 

I , F-3039-o 
VIDEO FILMOWANIE, 0-607-379-807 

_ 3137-0 
TARCIE DREWNA trakiem przewoź
nym, 0-504-101-766, 2189-859 

3184-0 

PROFESJONALNY MONTAŻ samo
chodowych instalacji gazowych. OJu
goletnia praktyka, dogodny system ra
talny, wysoka jakość urządzeń, ul. Se-
natorska 13 (przy III Liceum) , 216-
-69-48 

3294-0 

DOCIEPLANIE BUDYNI\ÓW, 219-
-29-13,0-504-38-75-75 

3330-00 
SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, 

, 

PANELE, ŚCIENNE 
PODŁOGOWE 

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

tel.(086) 219 90 03, 21990'12 

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

3366-00 
VIDEO FILMOWANIE, 217-92-67 

3379-0 

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

3388-00 

PODŁOGI: ·- układanie , cyklinowa
nie, polerowanie, woskowanie, olejo
wanie~ 0-607-323-887 

342400 
POSADZKI BETONOWE tynki ce
men lowo-wapienne wykonujemy 
agregatami, (086)219"()5"()2, (086) 
218-20-68, 0-606-901-868, 0-606-901-
-862 

3466-0 
ZESPÓŁ LAMIKO, 0-604-31"()2-77 

3467-0 
SZPACHLOWANIE - MALOWA

, NIE, 2176-294, 0-505-826-748 
, 3629-0 

USŁUGI HYDRAULICZNE, Łomża, 
218-01-14 

3688-0 
KREDYIY GOTÓWKOWE, (086)216-
-39-33 

3712-0 

MEBLE, ZABUDOWY, 216;29-21, 
0-600-142-184 

3748-0 

OGRODZENIA Z KAMIE'NIA, 0~607-
:70-38-70 

3760-00 

fak.3644 

VIDEOFILMOWANIE, 2189-101. 
. 3615-0 

ZESPÓŁ NATTANIEJ profesjonalnie, 
0-608-835-768 

3784-0 
TELENAPRAWA RTV, 218-30-45 

3811-0 
ELEWACJE TYNKI, murarstwo (do 
uzgodnienia), 0-602-22-83-71 

3836 
USŁUGI BUDOWLANE, 0-608-531-
-766 

3844 
SZPACHLQWANIE, MALOWANIE, 
glazura, terakota; tel. 218-Q6-24 

. 3857-0 
NAPRAWA: pralki, lodówki, zamra-
żarki, 219-03-33 . 

3860-0 
KOMINKI, tel. (029)74-56-923, kom. 
0-608-532-668 

. 3872-0 
M\JNIA - CZYSZCZENIE dywanów, 
tapicerek, Legionów 60C, 2188-030 

3878-0 
PRANIE DYWANÓW, tapicerek, 
0-504-274-384 

UKfADANIE, . 
0-692-818-162 

388i 
CYKLINOWANIE, 

3884-0 
ŁAZIENKI od A do Z profesjonalnie, 
(086)219-19-77,0-600-120-463 

. 3888 

-
CENTRALKI TELEFONICZNE, do-
mofo ny, alarmy, 0-502-28-46-99 

3941-0 

Ponadto oferujemy atrakcyjne 
kredyty ratalne. 

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

lU 



IV 

l GLAZURA, TERAKOTA malowanie, 

< :~.ac.~:.I::,:~,~:9-18-71' 3943~ 
r,::;-;:;;::-;:-;:;::::-:::~-=------- - "~" \rNICĘ NA PRAK1YKĘ - ku
NAJTANIEJ NIEMCY. (086)2188-223 / ucz •• łirzedawca, tel. 21~77-57 
0-602-59-59-64' , chark;'!!n 3827~ 

okolicznościowe, 2ill:',;'{f;.tl~ 'cJ. i~prezy 
3669~ " I .. ~_ dzieckiem, tel. 218-

ZAOPIEKUJĘ SI~ ' 
-08-93 . ~>AN" BUSEM 9-osobowym 

~),;604-621-841 ' 
218-34-58, 

3770~ 
218-30-88, 

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

f-281~ 
WYNAJEM BUSÓW, 216-24-20. 

, f-337~ 
PRZEWOZY - HANNOVER, każda 
qiedziela. Polska 0600-564-429, Niem
cy 0174-803-64-45. 

. f-2819~ 
BELGIA, NIEMCY - W}jazd sobota, 
(085)7376-300,0-606-336-751 

187-0 
ROBIN MIKROBUSY 8-17 osób. Wy
najem ul. Bema 37, tel. 215-35-31. 

f-297~ 
"MISTRAL" - BUSY, 8-17 osób, 2] 7-
-90-48 

3125~ 
NIEMCY BUSEM, (086)217-62-15, 
0-608-611-628 

3469~0 

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 

Tłumac'z Przysięgły 

Juliusz Świredo 
Łomża, ul. Kołłątaja 2/3 

Tel.lfax (086)218-88-44 

r. 3475 

NAjl }t!.., 
0-608-576-!f't-. BUSEM, 

BUSEM,219-31-]9 3794-0 

HANOVER, BREMEN, ~ 3815 
(086)216-93-98,0-603-534-666 . c~ld 

383\:1-<.' 
WYJAZD NIEMCY: niedziela, powrót 
- poniedziałek; czwartek, powrót
piątek, 47-30-318, kom. 0-1'60-68-88-
-714 \ 

_ 3907 
PRZEWÓZ OSÓB, 2187-906, 0-602-
-110-161 . 

391~ 
HANNOVER OSOBOWYM - nie
dziela, 0-602-6&7-672 

, 3950 

PRACA 
KOSME1YKI - możesz dorobić. tele
fon 2184-198 

fak.3627~ 
AGENT CELNY - szkolenie, licen
cja Państwowa, praca, Białystok, lipo
wa 4, (085) 732-91-58 wew. 45. 

f-3072-0 
ZATRUDNIĘ KRAWCOWE, 216-58-
-28 

3567~0 
1YNKARZY GIPSOWYCH, 0-69]-368-
-433,0-691-639-472 

3699~0 
"ORIFLAME" - praca konsultantki 
- nastolatki - promocja, (086)2] 7-
-59-27,0-606-641-643 . 

3751~ 
ZATRUDNIĘ LUDZI z wykształce
niem średnim, wiek (25-45 lat), tel. 
600-052-540. 

f-3680 
ZATRUDNIĘ mgr farmacji technika 
farmacj i, 0-602-115-681 

3786 
ZATRUDNIĘ w barze jako pomoc na 
kuchni, tel. 271-08-22 ' 

3804 
BARMANKA POSZUKUJE pracy, 
4730-823 ' 

3806 
DYSPOZYOJNYCH ZATRUDNIĘ -
wymóg samochód ' osobowy, tel. 
(029)746-82-88 3810 

Nie jesteśmy jedyni ale takich warunków ... l.' .' : "·I'11.
1m., WAliriTii1.4Jl\ilUl'lm ,.Bt.ąiJ!k N' . N-kt' " '~J!ilfi.nl'Bat't~f i~. ~e proponuje I . 

n<:>- ,zakup I budow~ b'ldż remon~ domu, ~ •• 1"*!~4łIi1.' 
~~:Jy~a~~:Sz~~i~e~~}~ f:n~ ~~~Ela~ę imW&'ł~t:' ~sL_~~~*~ti~'fI.~ · 

. kredy~ysamQChodowe Ul USD, CHF, EU/ł.O, PLN 
bez poręczycieli ~,:f._: zmoż1iwościąprzewalu/Q'wania ~ 

. /~ na samochody nowe i uiY't'illle "'ą.-
oprocent:owanl e od 5,65% - na sp/alę innegoQU/okredylU a.~ 

oprocenlowa/deod 5,9 do 7,2% ~ (\ol 

okres kredytowania do 30 lat: na 100% war/ości pojazdu, betporęc1J1clell ~8 
mozliwość sfinansowania nawet u,prosT.cT.otlaprocedura(lakteIJautywane) ··d 
100% inwestycji okreskredy/owania od6 miesięcy do 8 lat 4i" 
ulga kredyt:owa-karencja w spłac ie dblglokressplatynasamochodyuQlwane i·~ 

moż.liwość wykupienia atrakcyjnego - :.::: 
np . kwota kredytu mieslłC2na rata pakieluube:piecze,; 0 C"OC,NW) w PZU .s~ 
50 000 ł 289 ł możliwość promocyjllego zakupu aula -

. Z od Z pod,.<b.enj.po~udowolne;d.ok"Dml,.gl"do,,,,. 

op. kwota kredytu miasi"czna rata 
l'o1.kle 
towauy!tw() 
1'Inan""". Sil 

10 000 zł od 145 zł 
lOnUa Al. Legionów 44 (Centrum Handlowe 4+) ~J 

Tel. (086) 21-66-961 , 21-81.-658 :a:i'!}~ 

~F~ł-~-
partner 
Pełen zakres usług fotograficznych 

• ~otografip studyjna (~Iuby, chrzty, itp.) 
• fotograAa reklamowa 
• reportaże z uroczystości 
• zdj<?Cia do dokumentów 
~ wywoływanie filmów, obróbka zdj~ 
• sprzedaż albumów, ramek i aparatów 

fotograAcznych 

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

f.3177 

3829 
"Ę do pomocy 

PRZ\]MĘ MĘŻCZYZNl5-28-30-90 
przy gospodarstwie, 0-5Ć Ak

3
t
833

l pracy. ua-

AGENT CELNY szuka A6 3841 
ne uprawnienia 218-5h.'~-KÓW ~ , IW I'H _ przy 
ZATRUDNIĘ F IAC~0w, kom;; 0-607-
docieplan ' b · · i u86) 215-7a-60 
, ') lU : ' 3861 
M2.-~?6.:E0 l .. DNIĘ, 216-44-18, 
0-504-75-1Z-lJV 

3877 
ZATRUDNIĘ AJiSOLWENTA, praco
wnika - m)jnia, 2188-030 

3878~ 
ZATRUDNIMY . KIEROWNIKA w 
branży sanitarnej i budowlanej oraz 
magazyniera - sprzedawcę, 219-03-
-] 5 ' 

3899 
ZATRUDNIĘ TAPICERA, krawcową z 
doświadczeniem, 218-53-58 

. , 3903 
MOŻESZ DOROBIĆ - ko~metykL za
dzwoń,O-501-267-378 

39]2 
HURTOWNIA W ŁOMŻY poszukuje 
pracowników. Praca w Łomży, tel. 
473-17-86 

3921 
FIRMA "MILISZKIEWICZ" zatrudni 
emerytów, (086)2182-505 

3955~ 

NAUKA 
POLICEALNE STUDIUM INFOR
MATYCZNE, TURYS1YKI, dzienne, 
zaoczne NOT, Łomża 216-64-72. 

f-2852~ 
PRYWATNA SZKOłA MUZYCZNA · 
- zapisy, Łomża 218-42-21. 

. f-2869~0 

WAKAOJNE KURSY językowe, NOT, 
(086)216-64-72 

3272~ 
MATEMATYKA - KORJ<:PETYCJE 
uczniom i studentom, również w cza
sie wakacji, (086)2187-463,2187-779 

3592~ , 

Motorola 
V50L 
z futerałem 
I zeste\Nem 
słuoha\Nko\Nym 

~' 

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 pWlktach ", .. waty sieci E ... 

~ KONTAJaY 

KOREPETYCJE: ję.;yk angielski, 218-
-05-85 

3787 
WAKAC'(JNY INTENSYWNY kurs ję
zyka angielskiego, (086)216-93-91 

3830 
POLICEALNE STUDIUM językowe 
- angielski - zajęcia weekendowe, 
(086)216-93-91 

3830 
OBOZY JĘZVKOWE i wypoczynkowe 
- ceny promocyjne,(086)216-93-91 

3830 
NIEPUBLICZNE NAUCZYCIELSKIE 
Kolegium]ęzyków Obcych - egzami
ny wstępne - 8 i 9 lipca 2002r. Infor
macje: (086)216-93-91 

3830 
NAUKA GRY w tenisa ziemnego z in
struktorem, 0-501-281-935 

3977 

ZWIERZĘTA 

SPRZEDAM SZCZENIĘTA pekińczyki 
i owczarki niemieckie, 0-602-747-368. 
2188-254 

3858~ 
SPRZEDAM 2 suczki - BERNARDY
NY, 219-11-84 

3864 
LĄBRADORY, JAMNIKI, owczarki 
niemieckie, (086)279-12-14 

3879~ 
SPRZEDAM YORKI, (086)2187-308 

3922 

INNE 
USA WYCIECZKI, (089) 527-30-07. 

. f-3078-0 
PRZ'(JĘCIA OKOI..,ICZNOŚCIOWE, 
wesela, spotkania biznesowe, ceny 
promoc)jne! Hotel "BARANOWSKI", 
tel. (086)215-25-00 

3118-0 
PRZEKŁUWANIE CIAłA, 219-81-57 

I 3470-0 
DOM WESELNY, 2180-164 

3671-00 
WCZASY: . czerwiec - wrzesiell 15zł, 
lipiec - sierpień 20zł, (058)67-40-
-190 

3775 
MAZURY - domek letniskowy, 
0-1033-89-757-2803 

3848 

f.3801 



NOWOŚĆ!!! 12~~ł na rynk~i 

Okna i drzwi na całe życie .. . 
OKUCIA Z POWŁOKĄ TYTANOWĄ 

Produkty TERRAZYT to perspektywa długiego i wygodnego korzystania z ich zalet. 
Najwyższa jakość, profesjonalny montaż, serwis posprzedażowy 
-wszystko to zapewnia Państwu wysoki komfort użytko ania. 
Najwyższa jakość w połączeniu z niską ceną to nasz d~»tkowy atut. 
Dwudziestoletnie doświadczenie i nowoczesna techn(:-::~i a sprawiają, 
że dajemy Państwu od lat niezawodną GWARA~ ~JĘ JAKOŚCI. 

~
" ~ssuĄ>~o 

i ISO ~ 
o 9001 ;c 

.; 
SGS 

®lliOOrrl lr illJcr7Z\YYB 
u , Okno 034/035 waga. o wymiarach 1465 x 1435 tylko 599 zł 

Przvimuiemv W rozliczeniu 
aula uŻVWane 

Infol i nia: Q-8 01 666 999, interne t: www. seat.pl 

Nowy styl SEAT-a 
,,~--......... 

Nowy SEAT Ibiza 
Gdy moc lączy się z namiętnością, 

powstaje co ś niezwykfego. 

Uruchom ciekawość i wyobraźn i ę. 

Nowy $eal lbiza . Wszystko w detalach 

zaprojektowane od nowa. 

Przyjdź, zobacz. do tknij. 

Drzwi otwarte: 14-16.06 
Nowa Ibiza do wygrania! 

www.nowaibiza.seat.pl 
SEAT 

a ut o e moció n 

MARGO O~ROłĘKA t 

Al. legionów 152 ul. Hallera 22 
leI. (0-86)219-07-89 AUTORYZOWANY PARTNER tel. (0-29)760-03-33 

Mobil POMOC DROGOWA 24h 
AUTO HOLOWNIK ASSISTANCE 

tel. +48604 420-420 całodobowy 
',3849 

SZTUKA TWORZEN I A SAM OCHODÓW nowy RENAULT traI.Ja. 

Wybierz rozsądnie. 

Oto 1)(11'16<1 do l~dowo! eni a . Nowy Renault 

lhalia w zmodernizowanej formie . Wyr:ltiilO

w,mt wnl'lrt': i now,l linia nadwozia. Najwi\'k

szy IJ3ga ż nik w tej klilsic. Wysokj stopl~ń bcz
jlieadlslwa. [)o wyboru silniki: 1.4 IłV 7!) KM, 

1.41fN98KM, 1.!.> dCiG5KM, 1.6 16V 107 KM. 

Tp w:v.yslko w nowej cenie : at l;lk~yjl1y rabal w 
1}(lI ~Clcniu 1 o!crl ~ kredytową. Hcn:lUl t Tlwlia 
l3 70'"1b ttny, rt'Yta po roku, bl'lOU5l'!ck. 
Uśmlt::chnrj sil'. jcs.1 powód. 

www.renau lt.colll.pl 

Prowadź z uśmiechem. 

już od 23 730 zł* 
Renault Cl'(~dit ('o.ska . 

Janusz Zawadzki 
ul. Przykoszarowa 14a, 18-400 Łomża 

tel. 218-27-20, 216-42-99; fax 216-45-94 

OKRA 
DRZWI 

ROLETY ŻALUZJE M08XITIBRY MA1ł.KIZY 

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

696.00 Pln + Vat 

ł:ĄCZNI E Z MOSKITI ERĄ (GRATIS) 

Usługi 
IlAmontowo 
Budowlane 

-WOJAN- S,C. 
A.I\.Knklk 

18 liCO Łomżo 
ul. M. Kopemlka 21 

le l.ifax (ll6) 2 16 4.'> 26 
tai. Kom . O l:04 221 092 



fi 
Łomża Al. Piłsudskiego 70 
tel. 218 43 22 fax. 219 84 84 

, "QMgl:! 
Inwestuj w pnyszłość 

1034-035 

BEZOŁOWIOWE PVC 

... bardziej bezpieczne, ciche, ciepłe i TANIE /1/1 

Zambrów ul. Mazowiecka 2 
Nowośe 

VINDOV Łomża ul. AI.Legionów 42 tel.086! 218 93 63 
VINDOV Kolno ul. Sobieskiego 4 te1.086! 278 40 20 
VINDOV Wysokie Maz. ul. Mystkowska 1 tel .086! 275 00 89 

te1.086! 271 3451 
Okucia Winkhaus autopilot TYTANOWE> Białystok ul. Wyszyńskiego 2!1 lok.15 

• NA ZAMÓWIENIE 
Białystok ul. Sienkiewicza 81!3Iok.9 

Łomta ul.Pollgonowa 8 C (086) 218-85-35 
Grajewo ul. Kolejowa 6 C (086) 272-34-94 
Ełk ul.Łukaslewlcza 2 a C (087) 621-16-43 

I>-mail: atestpol@wp.pl 

oferuje ~~. 

"lr.'~J PLYIYG1PSOWO-KAIITONOWE IJ 'ilU, TYNKI RĘCZNE I MASZYNOWE 

J(Q)l3!mmO· BLACHY SZWEDZKIE 

(:::t e~LlX. 

g KEUI6u. 

; .'IH!iii1'" 
::J~~~~:IPIIJIiiio 

DACIIÓWKOWE 
TRAPEZOWE 

CHEMJA BUDOWLANA 
KLEJE 00 GLAZURY 

FUGI 

ORYNNOWANIE 
DACHÓW 

SVSTI:MY DOCIEPLEŃ 
NA WUNIE l 

NA STYROPIANIE 

SKŁAD FABRYCZNY 
CERAMlKJ BUDOWLANEJ 

LEWKOWO 

; 
R 

~ · Dt:lRKEN 

~-.... 

uatWOOL 

~ 
~. 

,ĄąUA', \INE 

m....o.. 
LODI O_ 

El 
hrlłłiu fpr-;Tf , l 

i~~~I!~~ 

SIDING I PODSUFITKA 
RÓżNEXOWRY 

STYROPIAN 

FOLIE DACHOWE 

FARBY WEWNĘTRZNE 
I ELEWACYJNE 

WLASNY MlJ:SZALNIX 

WEŁNA SZKLANA 
I MINERALNA 

FALISTE PLYTY 
BITUMICZNE 

CEGLYI PLYIKI 
KLINKIEROWE 

NlEIIllECKIE 
I AUSTRIACKIE 

PANELE I'ODŁOGOWE 
IBOAZER~JNE 

OKNA DACIIOWE 

Konarzyce /budowlana 
2. 135/10 1635 Konarzyce/ budowlana 

Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2002 r. o godz. 10.00 w pokoju Nr 5 
Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1 a. 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu 
Gminy do dnia 17.06.2002 r., godz. 9.00. 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu na poszczególne 
nieruchomości bez podania przyczyn. 

Szczegółowe informacje dotyczące ww. działek można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Łomża, pokój Nr 1 i 14. 
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