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Okna i drzwi na cale życie ... 

al ~I .., III lWa/,epSZe ' ••• I na/tansze ••• 
Uwaga! 
Okno 034/035 o wymiarach 1465 x 1435 li) 

<'? 034/035 """ 

tylko 599 zł netto ~ 
~~~~ 

Nowość! Okuc ia 

~~ 
• 

prOmOCja 
drzwi zewnętrzne 

(wewnątrzlokalowe) 

OGŁOSZENIA 

O PRZETARGACH 

PUBLICZNYCH 
ZAMIESZCZONE W "KONTAKTACH" 

bezpłatnie 
zamieszczamy w internecie! 

• 1465 

Z powłoką tytanową! 

,F~t-~ 
partner 
Pełen zakres usług fotograficznych 

• fotogrofio studvjno (ŚlubV, chrztv, itp.) 
• fotogroRo reklomowa 
• reportaże z uroczvstoŚc i 
• zdjęcio do dokumentów 
• wvwoh,Jwanie Filmów, obróbko zdj",ć 
• sprzedaż olbumów, romek i aporatów 

fotograAcznvch 

PRZEWOZY 
AUTOKAROWE 

- KRAJ, ZAGRANICA 

test-P.2! 
Łomża ul.Poligonowa 8 C: (086) 218-85-35 
Grajewo ul. Kolejowa 6 C: (086) 272-34-94 
Ełk ul.Łukasiewicza 2 a C: (087) 621-1 u .......... . 

JEDYNY W REGION IE SKŁAD FABRYCZN Y 
CERAMIKI LEWKOWO 

ZAPEWNIAMY 
TRANSPORT 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
CERAMIKI BUDOWLANEJ 
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: ~ ~T;;;"era-l p·rzylllku·pn·ie Almery l rocznika 2002 masz wybór. 
N N Zapłać ty lko 70% jej wartości, a pozostałe 30% ureguluj 
U') po I'Oku bez odsetek. Albo wybierz jeden z dwóch pakietów 
N akcesoriów o wartości do 4350 złotych . 

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

Szczegóły u autoryzowanych dealerów Nissana. 

SALON i SERWIS MIECZYSŁAW WASILEWSKI 
19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 19, tel.lfaks (O 87) 621 -4 1-31 
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KOHTAJ<W 
TYGODNIK REGIONALNY 

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

Nowym Jorku, Chicago i Toronto 

Adres: 
. 18-400 Łomża, Aleja Legionów 7 

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

www.kontakty-tygodnik.com.pl 
redakcja®kontakty-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, 
Wladyslaw Tocki (red. naczelny) tel. (0-86) 216-40-22 

Oddział w Białymstoku: 
ul. Lipowa 14 

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

Jan Oniszczuk 
lelJfax (0-85) 744-65-61 

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

Slawa Zamojska, Piotr Laskowski, . 
Bożena Dunat 

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

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

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

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

Wydawca: 
Spójka· Dziennikarska ~ Gratis' sp. z 0.0. 

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

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

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

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

Biuro ogłoszeń "Kontaktów": 
Kierownik: Alina Michalowska 

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

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

Kolno: 
Kolneński Dom Kultury 

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

Ostrołęka: 
Agencja ,INFGRMEDIA' 

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

Ostrów Mazowiecka: 
,BORAM' Aldona Mierzejewska 

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

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

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

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

Wysokie Mazowieckie: 
WYPOżrCZalnia Kaset Video, VIDKIG' 

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

Zambrów: 
Agencja ,Globtour' 

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

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

sieć wlasna wydawcy 

Obróbka zdjęć barwnych: 
Gabs-Foto, Łomża, Stary Rynek 16, tel. 2/6-77-16 

Skład: 
STudio Maciejewscy 

Bialystok, ul. Mickiewicza 56 
telJfax (0-85) 732-34-84 

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

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

tel. (0-85) 732-91-74 
e-mail: pogor@csk.pl 

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

Za treść ogloszeń redakcja i wydawca 
nie ponosi oopowiedzialności. 

Ty który stwarzasz jagody 

królika z marchewką 

lato chrabąszczowe 

cień wielki małych liści 

serce choćby na chwilę ... 

spraw, by widzieć koło codziennego stroskania 

o kromkę chleba, że oswoję wieszcza niezwy

czajnych zwyczajności Jana Twardowskiego, la

to biedronkowe, wielki blask małych liści choć

by między mgłą a kroplą rosy. Widzieć piękno, 

które jest na wyciągnięcie rzęs. Piękno rodzi 

nadzieję! 

I 
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WłADYSŁAW TOCKI 
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ABSOLWENCI SZKÓL ZASADNICZYCH 
i PODSTAWOWYCH 

PRZED WAMI ŻYCIOWA SZANSA 
wykształcenie średnie i "stara" matura wJ1ątkowo 

po 2 latach nauki (po szkole zasadniczej) 
i po 3 latach nauki (po szkole podstawowej) zaocznie 

PRYWATNE ZAOCZNE LI,CEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH 

z a p r a s z a: 

Ponadto oferujemy atrakcyjne 
kredyty ratalne_ 

MIASTKOWO, ul. Łomżyńska 9 (budynek gimnazjum) 
Telefon - dyrektor szkoły (029)760-44-45, 

Kom6rka 0-608-042-412 
lub dyrektor gimna7Jilm 217-48-26 

Uprawnienia szkoły państwowej w pełnym zakresie! 
Łomża, ul. Plac Kościuszki 1, 

tel.: ( 086 ) 216-52-40_ 
PrzJdazna atmosfera, sprawdzone metody dydaktyczne 

i organizacJdne, 
stabilne czesne płatne miesięcznie.. 
WYSTARCZY TYLKO CHCIEC! 

Uwaga: Bezpłatny kurs komputerowy! f. 3993 

~ WYŻSZA SZKOlAADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
r W OSTROŁĘCE .. 

Wpisana do r,ejestru szk6ł wyższych pod nr 48 decyzją MEN z dnia.l0.08.1994 

OGŁASZA ZAPISY NA I SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2002/2003 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI - STUDIA ZAOCZNE 

Kierunek: administracja 
. Specjalności: administracja, agroturystyka,kształtowanie i architektura teren6w zieleni 

WYDZIAŁ SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO - STUDIA. DZIENNE I ZAOCZNE 

Kierunek: Służby Publiczne 

Na wyżej wymienionych kie runkach zajęciaprowadz;\ pracownicy naukowo-dydaktyczni 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

Magisterskie Uzupełniające Studia AdministraC}jne 
dla licencjatów administracji organizlue 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie WSAP w Ostrolęce 

Ponadto prowadzimy nabór na 

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

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

• PODYPLOMOWE STUDIA TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU 

Szcżeg6łowych informacji udziela Dziekanat Uczelni 
07-4]0 OSTROŁĘKA, ul.Gorbatowa 15, pok. nr 58 

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

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 
30 czerwca 2002 roku 

W godzinach od 10.00 do 12.00 

f. 3674 
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Komu bije dzwon? 

KULTURALNYM stał śię w 

Białymstoku I Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Lalkarskiej. 
Różnorodność form, rekwizy
tów, tematów. Śmiech. Reflek

sja. Teatr pod dachem i pod 
niebem. I wniosek: szczególnie 
w trudnych czasach potrzeba 
coś także dla duszy. Potwierdzi

ły to tłumy miłośników teatru i 
"zwycżajnych ludzi". 

NA ULICE WYSZŁY SETKI 

PRACOWNIKÓW Uchwytów w 
Białymstoku, domagając się za
ległych wypłat. W niedzielę 

przed siedzibą firmy, w intencji 
protestujących i ich rodzin, od
prawiona została msza święta. 
(Czytaj - str.5) 

KONFERENCJA O INTE
GRACJI europejskiej z udzia
łem naukowców z Polski, Belgii 
i Ukrainy, Forum Gospodarcze 
Absolwentów, utworzenie Biu
ra Kańer to nowe p,omysły Wyż

szej Szkoły Zarządzania 

Przedsiębiorczości im. B. Jań
skiego w Łomży. Szczególnie 
oryginalne jest Biuro Karier, 

pomyślane jako służące pomo
cą młodym ludziom rozpoczy

nającym życie zawodowe. W . 
Biurze będą mogli uzyskać po
rady na temat uruchamiania 
działalności gospodarczej, a 
pracodawcy w tworzonej bazie 
danych będą wyszukiwać praco
wników o odpowi,ednich kwali
fikacjach . . 

NAJLEPSZVM SZPITALEM 

W PODLASKlEM, według ran

kingu "Rzeczpospolitej", jest 
Białostocki Ośrodek Onkologi
czny. Zajmlye H. miejsce w 
rankingu ogólnopolskim, nato
miast wśród placówek niepubli

cznych na 2. miejscu w kraju 
znalazła się Prywatna Klinika 
Położniczo-Ginekologiczna, 

także w Białymstoku. 

PRZECIWKO "NISZCZE-
NIU POLSKI, doprowadzaniu 

Polakó:w do śmierci głodowej i 
samobójstw" protestowali w 
Białymsto'ku członkowie Ligi 
Polskich Rodzin. Marsz zakoń
czył się przed siedzibą Podlas

kiego Urzędu Wojewódzkiego, 
na którego zamkniętych 

drzwiach (marsz zorganizowa

no w sobotę) poseł Andrzej Fe
dorowicz powiesił petycję do 
wojewody. . 

JUBILEUSZ 35-LECIA 
ŚWIĘCEŃ KAPłAŃSKICH I 
20-LECIA SAKRY BISKUPIEJ 
obchodził metropolita biało- · 

stocki, arcybiskup Wojciech 
Ziemba. Uroczystości odbyły 

się w Różanymstoku. "-

HONOROWĄ "ZŁOTĄ 

TARCZĘ" Z NUMEREM Ol 

otrzyma od uczniów i nauczy
cieli II Liceum Ogólno kształcą-

cego im. Marii Konopnickiej w 

Łomży, kontynuującego trady
cje dawnego żeńskiego gimnaz7 
jum, Hanka Bielicka, która ja
kiś czas temu ukończyła tu edu
kację. "Srebrne Tarcze" otrzy
mało liczne grono, które two
rzyło szkołę obchodzącą jubi
leusz dziesięciolecia. 

SĄD UNIEWINNIŁ LEKAR
KĘ pogotowia ratunkowego w 
Białymstoku, oskarżoną o 
utrudnianie postępowania karc 
nego. Zarzut brzmiał: nie po
brała krwi przywiezionemu 
przez policję pijanemu kierO\v
cy. Sąd podzielił argumenty 
obrońcy: mężczyzna odmówił 

DZIAŁ HISTORII INSEMI
NACJI w regionie północno

-wschodnim otwarty został w 
Muzeum Rolnictwa im. Ks. 

Krzysztofa Kluka w Ciechanow
cu. Na początek zgromadzono 
około 300 eksponatów, głównie 
z ośrodków unasienniania zwie
rząt w Bielsku Podlaskim i Piąt
nicy. Otwarciu działu towarzy

s~yła konferencja o tej tematy
ce. 

"TADEUSZ KANTOR. NIE
MOŻLIWE" to tytuł niezwykłej 

Krótkie, lecz rekordowe upały sprawiły, że mogliśmy oglądać 
takie oto "afrykańskie" pejzaże 

poddania się badaniu, a w tej 
sytuacji funkcjonariusze ppzo
stali bierni. Proces lekarki 

trwał niemal rok. 

ODWOŁANI: komendant 

powiatowy . policji w Bielsku 
Podlaskim i jego za'itępca. Ta
kajest decyzja komendanta wo
jewódzkiego po opublikowa~ 

niu przez "Rzeczpospolitą" ar
tykułu kompromitującego obu 
funkcjonariuszy: służbowe sa

mochody od pewnej miejsco

wej firmy za przerwanie kon
troli interesów szefa. 

WYPADŁ Z OKNA łazienki 
na drugim piętrze Samodziel
nego Publicznego Szpitala Kli

nicznego w Białymstoku pa
cjent Oddziału Neurochirurgii, 
ponosząt śmierć na miejscu. 

Prawdopodobnie popełnił sa
mobójstwo. Okoliczności tra
gedii badają policja i prokura
tura. 

WIELKIM WYDARZENIEM 

wystawy w bialostockiej Galerii 

Arsenał, prezentującej różne 

aspekty twórczości niezwykłego 
artysty. Ekspozycja pokazywana 
jest w wybranych galeriach kra

ju. 

W NAGRANIU PŁYTY Z 

UTWORAMI JERZEGO MAK
SYMIUKA uczestniczyły Orkie
stra Symfoniczna Filharmonii 
Bialostockiej, Chór Cantica 
Cantamus oraz soliści. Sławny 

, dyrygent dał też. "koncert" 
swoistego monologu, poczucia 
humoru i radości życi<l: podczas 
konferencji prasowej w Białym
stoku, swoim rodzinnym mie
ście. 

PROKURATOR DOMAGA 
SIĘ dla byłego dyrektora Pod
laskiej Regionalnej Kasy Cho
rych Jerzego F., oskarżonego 

za jazdę pod wpływem alkoho
lu, dwóch lat zakazu prowadze
nia pojazdów oraz grzywny w 
kwocie 2 tysięcy złotych. 

Znaki 
czasu 

• "Przestańcie się bać! Pa!'l
stwo jest z wami", mówi! do 
prokuratorów policjantów 
premier Leszek Miller. I przy
pomniał: "Temida z wagą w je
dnej ręce i kopertą w drugiej to 
hańba państwa". 

• Aż 67 proc. menedżerów 
uważa, że nie ma dziś klimatu 
do robienia interesów, bardziej 
zajmują się przetrwaniem niż 

rozwojem. 
• Polskie minimum egzy

stencji wynosi 335,70 zł 'miesię
cznie. Według badań GUS, 
przeprowadzonych w 30 tys. go- I 

spodarstw domowych , poniżej 

tego minimum znajduje się 

około 8 proc. Polaków. 
• Nowelizacja ustawy lustra

cyjnej jest niezgodna z konsty
tucją, uznał Trybunał Konstytu
cyjny, co oznacza, że lustracji 
nie unikną współpracownicy 

wywiadu i kon trwywiadu . ' 
Ił "Samoobrona" zapowie

dzi ała blokady dróg. "Najpierw 
policja wzywa do odblokowania 
drogi, potem do akcji wkracza 
oddział prewencji. W przypad
ku oporu demonstrantów usta
wa o policji zezwala na użycie 
siły fizycznej", ostrzega Paweł 
Biedziak, rzecznik komendanta 
głównego policji. 

• Pracodawcy nie płacą pen
sji na czas, zmuszają do pracy 
po godzinach i nadmiernie wy
korzystują pracowników, wyni
ka ze skarg składanych Pa!')
st\\Towej Inspekcji Pracy. W 
ubiegłym roku do PIP wpłynęło 
ponad 30 tys. skarg, a 80 proc. 
z nich inspektorat uznał za za
sadne. 98 proc. kontrolowa
nych pracodawców złamało 

przepisy o czasie pracy. 
• Pięć milionów dorosłych 

"'polaków pragnie wziąć udział w 
jedynej mszy świętej odprawio
nej przez ojca świętego w czasie 
j ego sierpniowej pielgrzymki 
do Polski. 

• Zaległości podatkowe wo
bec państwa za pierwszy kwar
tał tego roku wyniosły pORad 
1,5 mld zł i były dwa razy więk
sze niż rok temu. 
\ • Ponad 90 proc. żywności 

sprzedawanej w hipermarke
tach jest produkowane w Pol
sce, a aż 72 proc. towarów prze
mysłowych pochodzi z zagrani
cy, twierdzi Polska Organizacja 
Handlu i D)'stryb~cji, zrzeszają
ca dwanaście zagranicznych sie
ci handlowych . 

• Lato w pełni i rekordowe 
temperatury: 33 stopnie w cie
niu. 



NATURA BEZ GRANIC 

Podlaskie to najczystszy, pod 

względem środowiska natural

nego, obszar kraju: ochroną 

prawną objęty jest co trzeci 

hektar powierzchni ! Mamy aż 

cztery parki narodowe! Nie ma 

takiego drugiego województwa! 

Na niezwykłe walory przyrodni

cze Podlaskiego składają się 

niespotykane gdzi~ indziej lasy, 

~
agna torfowiska, gdzie ż}je 

~~ wiele cennych gatunków ssa-

\"'" ,\~ w - 60, ptaków lęgowych-
250, gadów - 7, ryb - 27 i po

nad 9 tysięcy gatunków owa

dów. Unikatowa na skalę Euro

py przyroda, z najstarszym w 

Polsce Białowieskim Parkiem 

Narodowym, to ostatnie natu

ralne ekosy.stemy leśne oraz 

wspaniale żubry. BPN, grani-

czący z białoruskim parkiem 

Bielowieżskaja Puszcza, stanm.vi 

jej częsc uznaną przez 

UNESCO za Światowy Rezer-

. wat Biosfery. 

Na Międzynarodowym Se

minarium Ratowniczym B iało

wieża 2002 połączone służby 

ratownicze Polski, Białorusi, 

Lilwy i Rosji będą sprawdzały i 

doskonalily swoją wiedzę w za-
\ 

inscen izowanej sytuacji w myśl 

zasady ci nieszczęściach chodzą

cych parami. 

W Puszczy Białowieskiej w 

ciągu roku średnio dochodzi 

do 30 pożarów (bezpowrotnie 

niszczący<;:h imikalną faunę i 

florę) oraz zagrożeń chemi

czno-ekologicznych. 

ROZPACZ PROSTO W OCZY 

Około trzydziestu aktywistów "Samoobrony" próbowało zorgani
zować w Białymstoku powszechny protest spQłeczny przeciwko 
wszelkiemu złu. Pochodzili po skrzyżowaniu, ponarzekali na rząd, 
Żydów, Unię Europejską, a nawet Kościół. Do protestu nie przyłączy
li się ci, którzy czują się najbardziej pokrzywdzeni, czyli pracownicy 
Uchwytów. W tym czasie kilkusetosobowa reprezentacja załogi Bi
son-Bialu była w Warszawie na spotkaniu z kierownictwem Metal
exportu, głównego właściciela swojej fabryki. 

W stolicy usłyszeli to, czego się można było spodziewać: zaległe 
pensje mogą dostać dopiero po ogłoszeniu upadłości Uchwytów. A 
zatem nie ma mowy o uruchomieniu produkcji w białostockim zakła
dzie, czego domagają się głodujący pracownicy. Po raz pierwszy ta 
prawda powiedziana została im prosto w oczy. 

Usłyszeli więc, że heroiczna walka o zachowanie zakładu i miejsc 
pracy nie ma żadnych'szans. Prawdziwi sprawcy kłopotów mieszkają 
bowiem w Warszawie i protesty w oddalonym o dwieście kilometrów 
Białymstoku nie są dła nich dotkliwe. Po raz kolejny wykazali, że nie 
zależy im na ratowaniu Uchwytów. 

Nic bardziej nie niszczy psychicznie, niż beznadziejna walka. Naj
biiższedni będą więc dła pracowników Bison-Bialu bardzo ciężkie. 
Można się spodziewać gwałtownych i niekontrolowanych reakcji. 

PANIKA NA BANK! 

Wielkie oblężenie klientów wycofujących oszczędności przeżył 

Bank Wschodni w Białymstoku. Na wieść o wprowadzeniu zarządu 

komisarycznego tylko jednego dnia ludzie wypłacili około 14 milio

nów złotych. (Szerzej: str. 6) 

"DYMAĆ" DO EUROPY MAFIA 

Turystyka to jeden ze sposobów na bezrobocie, twierdzą człon

kowie utworzonego właśnie Partnerstwa Łomżyńskiego, powołane

go przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego, Zarząd Miasta Łomża i 

gminy Jedwabne, Nowogród, Miastkowo, Łomża, Piątnica, Zbójna. 

Twórcom specjalnego programu turystycznego "sposobu na 

bezrobocie" marzy się powrót do pięknej tradycji, między innymi 

żeglownej Narwi i bulwarów nadrzecznych w Łomży, żelaznej doli

ny (dymarki!) w Parzychach, fabryki jedwabników Rembelińskich 

w Jedwabnem. 

- Pomoc finansowa Unii może nawet wynosić 75 proc. kosztu . 

. przedsięwzięcia. Już sam fakt jednoczenia się samorządów tę szan

sę wzmacnia - mówi wójt gminy Zbójna Zenon Białobrzeski. ~ 

AtrakcY.ina ścieżka rowerowa lub trasa kajakowa, biegnąca przez 

kilka gmin, podnosi ich znaczenie, stwarza możliwość rozwoju 

agroturystyki. Ten program to szansa rozwoju całej Ziemi Łomżyń

skiej. 

- Są znaki zapytania, ale trzeba coś robić. Bardzo dobrze, że 

jesteśmy pod tym względem zjednoczeni, że się rozumiemy zwła

szcza w sytuacji, kiedy trzeba ryzykować - uważa wójt gminy Piąt

nica Edward Łada. - Program to również wielka szansa promocji 

Ziemi Łomżyńskiej. A mamy czym pochwalić się przed Europą. 

NIE ZORGANIZOWANA 

Od roku do dwunastu lat ' 

więzienia wymierzył Sąd Rejono

wy w Grajewie ośmiu mężczyz

nom oskarżonym o szereg czy

nów o charakterze "mafijnym" 
(m. in. wymuszanie haraczy, po

bicia, podłożenie ładunku wybu

chowego, posiadanie narkoty

ków i fałszywych banknotów), 

choć uznał, że nie można w tym 
przypadku mówić o zorganizo

wnej grupie przestępczej. Głó

wni oskarżeni Adam P. i Maciej 

W. mają spędzić za kratami od

powiednio 12 i 10 lat, Grzegorz 

M. - 7, Robert Ł. - 4,5, Ro

bert K. i Andrzej M. - po 4. 
Wykonanie kary roku pozbawie

nia wolności sąd zawiesił na 4 la

ta w przypadku Jacka S. i grajew
skiego . radnego Wojciecha Ch. 
Wyrok nie jest prawomocny. 

KRASULA 
W KARTOTECE 

Wojewódzki ośrodek systemu 
ewidencji rolnej IACS powstanie 
w Łomży, zapowiedział poseł 

PSL Józef Mioduszewski . J ego 
zdaniem wybór siedziby podyk
towany był najlepszym pozio
mem' rolnictwa w łomżyńskiej 
części regionu, istnieniem w 
Podlaskiem jedynej uczelni rol
niczej, czyli Wyższej Szkoły Agro
biznesu, a także niewielkimi ko
sztami na przystosowanie odpo
wiednich pomieszczeń w da
wnym Urzędzie Wqjewódzkim. 
Pracowntcy IACS, a przewiduje 
się zatrudnienie nawet 100, ząj
mować się będą ewidencjonowa
niem produkcji roln~j i rozlicza
niem dopłat po wstąpieniu Pol
ski do Unii Europejskiej. 

ZAPROSILI NAS: 

• Polskie Towarzystwo Prze
syłu i Rozdziału Energii Elektry
cznej we Wrocławiu - na konfe
rencję prasową dotyczącą mię

dzy innymi ogólnopolskiej ak~ji 

edukac}jno-informaC)~jnej ph . 
Bezpieczni~j z prądem. 

• Zespół Prasowy Komendan
ta Wojewódzkiego Policji w Bia
łymstoku - na VI edycję kon
kursu Nasze bezpieczeństwo. 

• Rzecznik prasowy wojewo
dy - na konferencję prasową 
dotyczącą organizacji IX Okrę
gowej Wystawy Zwierząt Hodow
lanych w Szepietowie, na uroczy
stość podpisania w Bobrowni
kac h umowy międzyrządowej 
między Polską a Białorusią w 
sprawie przebudowy drogi łączą
c~j przejście graniczne w Kuźni
cy i Bruzgach oraz na konferen
cję prasową podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej Andrzeja Zdebskie
go. 

• Komenda Wojewódzka Pań
stwowej Straży Pożarnej w Bia
łymstoku - na Międzynarodo
we Seminarium Ratownicze Bia
łowieża 2002. 

• Dyrektor Muzeum Wojska 
w Białymstoku - na otwarcie 
wystawy Liga Obrony Przeciwpo
wietrznej i Przeciwgazowej . 

• Rada Osiedla nr 12, Łom
żyńska Spółdzielnia Mieszkanio
wa i 59 Drużyna Harcerska Pta
ki Ptakom w Łomży - na festyn 
Powitanie lata na strze lnicy. 

• Prezes Zarządu Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A. w 
Łomży - na spotkanie samorzą
dów . powołujących Partnerstwo 
Łomżyńskie. 

• Galeria Prowincjonalna Ko
teria ' w Łomży - na otwarc'ie 
wystawy "Był sobie koń" Wiktora 
Wołkowa oraz prezen tacj ę Kar
tek, pisma literacko-artystyczne
go, 

• Miejski Dom Kultury -
. Dom Środowisk Twórczych w 
Łomży- na otwarcie wystawy 
fotografii Jana Smagi Pacyfik. 

Dziękujemy. 

5 
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P
anikę wywołała in

formacja przekazana 

przez prasę i radio o 

ustanowieniu przez Komisję 

Nadzoru Bankowego zarządu 

komisarycznego w Banku ' 

Wschodnim. Ludzie kojarzą taki 

zarząd z syndykiem, który zaw

sze pojawia się po , ogłoszeniu 

upadłości Hrmy. Postanowienie 

o "komisarzu" podpisane przez 

przewodniczącego Komisji, pre

zesa NBP Leszka Balcerowicza 

zawiera ' bardzo enigmatyczne 

uzasadnienie. Bo cóż tak na

prawdę mogą znaczyć słowa: 

"brak efektywnych działań ze 
strony władz Banku, zmierz.yą

cych do ustabilizowania jego sy

tuacji" albo że "zarząd nie 
przedstawił dokumentu, który 

mógłby być uznany za program 

postępowania naprawczego". 

Kiedy chodzi o własne 

oszczędności, drobni ciułacze są 

głusi na wszelkie niuanse pra

wne i zapewnienia, że nic złego 

się nie dzieje, a bank pracuje 

normalnie. Zresztą, ciułacze 

okazali się nie tak znów bardzo 

drobni, skoro tylko w piątek do 

północy wycofali ze swoich kont 

14 mili'onów złotych. Oblężenie 

trwało także w sobotę i ponie

działek; powstała społeczna lista 

kolejkowa określająca kolejność 

dostępu do kas w , następnych 

dniach. 

Bank Wschodni jest 

jednym znajmniejszych 

banków w Polsce. Po

wstał 11 lat temu jako inicjatywa 

rodzącego się białostockiego 

biznesu. W tamtych czasach za

łożenie banku było dziecinnie 

proste w porównaniu z dzisiej

szymi ' wymaganiami. Jednak 

energii i kapitału wystarczyło 

białostockim przedsiębiorcom 

nie na długo. Ich Hrmy popada

ły w tarapaty (wiele dziś już nie 

istnieje), a Bank powoli prze

chodził w ręce, potentatów ze 

stolicy i innych części kraju. 

Ostatecznie 89 proc. akcji traH

ło do spółek związanych z 'grupą 

kapitałową Centralne Towarzy

stwo Leasingowe. 

Wszystko wskażuje na to, że 

właściciele traktowali Bank jedy

nie jako wsparcie swojej podsta

wowej działalności. W latach 

dziewięćdziesiątych interes lea

singowy rozwijał się znakomicie. 

Koniunktura była dobra: przy

s~łość gospodarki rysowała się w 

jasnych barwach. Powstające jak 

grzyby po deszczu małe i śre

'dnie f'rrmy ' pilnie poszukiwały 

maszyn, urządzeń, samochodów 

do prowadzenia działalności. 

~ KONTAIOY 

Setki białostoczan szturmują siedzibę Banku Wscho
dniego. To klienci, którzy domagają się natychmiastowej 
wy~łaty oszczędności złożonych na kontach. Po mieście 
rozniosła się bowiem plotka, że Bank jest w poważnych ta
rapatach i grozi mu upadłąść. Choć okazało się, że pogłos
ki są "poważnie przesadzone", całe to zamieszanie może 
W)jść Bankowi na dobre. 

Krzyk 

kapitału 
N.yłatwiejszy dostęp zapewniał 

leasing: przedsiębiorstwo na

tychmiast dostawało to, co 

chciało, raty zaś spłacało przez 

lata, wliczając je sobie w koszta 

działalności; Zastawem była ma

szyna, ale po to, aby zapłacić jej 

producentowi lub dystrybutoro

wi, f'rrma leasin,gowa musiała 

wziąć kredyt. Do tego był po

trzebny Bank Wschodni, który w 

ostatnich latach f'mansował 

przede wszystkim takie właśnie 

transakcje. 

W ostatnim czasie koniun

ktura znacznie się pogorszyła. 

Firmy popadają w tarapaty. W 

działalności bankowej straty 

powstają łatwo: nawet wtedy, 

gdy przedsiębiorstwa - dłużni

cy regularnie spłacają kredyty. 
Wystarczy, że taka f'rrma wykaże 

na koniec roku stratę, to choćby 

nawet raty spłacała regularnie i 

tak Bank jest zobowiązany utwo

rzyć rezerwę na zabezpieczenie 

tzw. nieregularnych kredytów. 

Jeślij~go kapitał~własny jest ma-

ły (w BW - 25,6 mln zł, czyli 

bardzo mało), mogą pojawić się 

kłopoty. Co prawda, straty Ban

ku są w tym przypadku papiero

we, ale oHcjalnie wykazywane. 

N
adzór bankowy nie 

raz wzywał głównych 

akcjonariu;szy Banku 

Wschodniego do podniesienia 

funduszu własnego o 40-50 mln 

zł. Ci za każdym razem obiecy

wali, ale nic w tej sprawie nie ro

bili. Miarka się przebrała, gdy w 

maju tego roku główni 'właścicie

le zażądali od Zarządu Banku 

zawarcia umowy (mniejsza o 

szczegóły), która mogła w przy

szłości przynieść duże ' straty; 

Tak to przynajmniej ocenił pre

zes Jan Rejent. Kierowany przez 

niego Zarząd odmówił podpisa

nia umowy. Najwięksi akcjona

riusze szybko od\\Cołali prezesa i 

innego członka kierownictwa. 

Wprowadzili dwóch nowych, 

którzy powrócili z projektem tej 

samej umowy. 

Sprawą zajął się nadzór ban-

kowy, który podzielił obi~kcje 

odwołanego prezesa i powołał 

zarząd komisaryczny. Główni 

udziałowcy stracili kontrolę nad 

Bankiem, a ich udziały przezna

czone zostaną na pokrycie ewen

tualnych strat. 

P rezes NBP Leszek 

, Balcerowicz, wysylając 

do Białegostoku swoich 

"komisarzy", polecił im pilne 
prowadzenie rozmów z poten

cjalnym inwestorem Mariuszem 

Łukasiewiczem. Jest to nazwisko 

znane w biznesie bankowym; 
jest założycielem i współwłaści

cielem f'rrmy Lucas S.A., poten
tata w 'sprzedaży ratałnej. Spó

łka powołała do , życia Lucas 
Bank, a w ostatnich latach pręż

nie się rozwija. 

Na spotkaniu w Białymstoku 
Łukasiewicz poinformował, że 

interesuje się Bankiem Wscho

dnim jako osoba prywatna, bo z 

Lucasa się wycofał, pozostawia

jąc f'rrmę francuskiemu partne
rowi. Z sytuacją Banku Wscho
dniego zapoznał się dokładnie i 

nie dostrzegł niczego groźnego: 

bieżąca działalność przynosi do

chody. Twierdzi, iż chce uczynić 
ze Wschodniego pełnowymiaro

wy bank o ogólnopolskim zasię

gu. O szczegółach nie chce mó- , 

wić, zasłaniając się obawą przed 
konkurencją. Z informacji za

wartych w prasie' fachowej wyni

ka je~ak, że Łukasiewicz po
szukuje małego banku, który 

móglby przekształcić w bank in

ternetowy dla naj bogatszych Po
laków. Bank Wschodni spełnia 

wszystkie warunki, bo nie dość, 
że mały, to jeszcze łatwy do ku

pienia, gdyż nie trzeba targować 

się z największymi akcjonariu
szami, którzy stracili swoje pra

wa. 

N 
iezaleŻDie od te

go, jaką drogę wybie

rze nowy właściciel, ro

kowania dla aktualnych klientów 
(ok. 14 tys.)' są raczej optymisty
czne: nie dość, że ich pieniądze 

są bezpieczne, to jeszcze Bank 
ma szansę rozwoju. Na początek 

inwestor ma wnieść około 40 
mln zł.' Być może będzie potrze-

. bował nowej siedziby, bo przy 
uł. Legionowej Jest wyraźnie za 
mała; może będzie zakładał no
we oddziały (są w Łapach i Biel
sku Podlaskim). 

Pierwszego dnia paniki indy
widualni klienci stracili ok. 470 
tys. zł z powodu zrywania umów 
kredytowych. Łukasiewicz ,ZilPO

wiedział, że ci, którzy powrócą 
do Banku z pieniędzmi, będą 
mogli kontynuować stare umo

wy bez straty. 

JAN ONISZCZUK 
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Nacisk skwitowany 
Brak zgody zarządu łom

żyńskiego Pepeesu na inwesty
cje. zaproponowane przez pry
watnego inwestora józefa H. 
Gierowskiego to nieoficjalny 
powód nieudzielenia najwyż

szemu kierownictwu spółki 

skwitowania za zeszły rok" do
wiedziały się "Kontakty". Skwi- . 

. towania nie otrzymało 4 człon
ków Zarządu. Jako oficjalny 
powód podano nierealizowanie 
prZ)jętej przez Radę Nadzor
czą spółki strategii rozwoju. 

, Brak wydania skwitowania 
Zarządowi oznacza, że akcjona
riuszespółki mają zastrzeżenia 

do sposobu wykonywania obą
wiązków przez najwyższe kiero
wnictwo. Zazwyczaj w takim 
przypadku członkowie zarządu 
pociągani są do odpowiedzial
ności, wn9szqne są przeciwko 
nim sprawy sądowe . W tym 
przypadku jednak akcjonariu
sze Pepeesu nie domagali się 
od Zarządu, na przykład, od
szkodowań, nie zarzucałi im 
też, na przykład, działania na 
szkodę spółki. Z uzyskanych in
forma(* wynika, że wystarczy
ło , żeby Zarząd zrezygnował z 
zawartych w umowach o pracę 
zapisów o konieczności wypłaty 
80 proc. rocznego wynagrodze
nia, w :z;wiązku z zakazem kon
kurencji. Jest to standardowy 
zapis stósowany w umowach z 
zarządami firm. Brak skwitowa-

. nia to próba wywarcia nacisku 
na kierownictwo, żeby zrzekło 
się przysługujących mu . pienię
dzy. 

Prywatny folwark 
- Pan Gierowski traktuje 

spółkę jako swoją własność, 

podejmował próby wpływania 
na podejmowane przez Zarząd 
decyzje. Chodziło głównie o fi
nansowanie niektórych inwe
stycji, w które był już zaangażo
wany ałbo z którymi wiązał 

swoje osobiste plany -:- mówi 
jeden z zarządzających w ze- ' 
szłym roku firmą,. pragnący za
chować anonimowoŚĆ. 

Pepees miał się zaangażo

wać kapitałowo między innymi 
w Wielkopolski Bank Rolniczy, 
gospodarstwa rolne czy też za
kład produkcji skrobi w Krze
mesznie (Pepees, oprócz dzia
łalności browarniczej, maró
wnleż część skrobiową). 

- W żaden z tych projek
tów Pepess 'nie włożył ani zło
tówki. Nie mogliśmy dopuścić 
do tego, żeby jeden akcjona

. riusz decydował o tym, w jaki 
sposób wydatkować pieniądze 
firmy, zwłaszcza że jego pomys
ły inwestyC}jne nie były korzy
stne dla spółki - twierdzi nasz 
rozmówca. 

- Zarząd proponował in
westycje w technologie prze-

Czy Pepees zostanie wyssane jak Uchwyty? 

twarzania skrobi, aby Pepees 
sprostał normom stawianym w 
tym zakresie przez Unię Euro
pejską. Pan Gierowski z kolei 
forsował pomysł kupna zakła
du wytwarzającego skrobię o 

, niskiej jakości. Warunki prze
targu na tę firmę były wygóro
wane, zaś sama spółka wymaga
ła znacznego dofinansowania 
- mówi zarządzający do nieda
wna Pepeesem. 

Pomysł unowocześnienia 

przetwórni skrobi w Łomży, ja
ki prezentował Zarząd Pepee-

dzono m.in. z Kompanią Piwo
warską, producentem Lecha) 
nie jest zainteresowana przeję
ciem jedynie części przedsię

biorstwa. józef H. , Gierowski 
zapowiada, że na razie nie chce 

, sprzedawać udziałów w Perle i 
Łomży, bo zamierza najpierw 
dokońcZyć ich restrukturyza
cję. 

Z nieoficjałnych informacji 
wynika, że na kolejnym walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy 
łomżyńskiego Pepeesu ma zo
stać podjęta uchwała o wydzie-

[]olwarlW 
su, jest związany z możliwością 
dofinansowania z funduszy 
Unii Europejskiej. W branży tej 
do wykorzystania czek.yą atrak
cY.ine kredyty bankowe, w spła
cie których uczestniczyła bę

dzie właśnie Unia. 

Kupmy Bank 
i gospodarstwo 

Józef H. Gierowski nama
wiał firmę do inwestycji w 
Wielkopolski Bank Rolniczy. 
Zarząd Pepeesu otrzymał do 
podpisania weksel, opiewający 
na kilka milionów złotych, w 
celu sfmansowania tej inwesty
cji. 

- ' Po przedyskutowaniu 
sprawy z całym Zarządem 

stwierdziliśmy, że przedsięwzię

cie to nie jest dla Pe.J!.ę.esu 
opłacalne i mimo nałegań ze -
strony inwestora nie podpisałiś
my weksla - twierdzi nasz roz
mówca. 

, Gierowski proponował" też 

inwestycje w gospodarstwo rol
ne. Zarząd Pepeesu był jednak 
przeciwny i ostatecznie pn .sam 
zainwestował· w to przedsięw
zięcie. 

Browar Łomża z Perłą 
W '2000 r. z Pepeesu wyod

rębniona została działalność 

browarnicza. Powstała spółka 

Browar Łomża. Sam Józef H. 
Gierowski jest właścicielem 51 
proc. akcji lubelskiego produ
centa piwa Perła. Od kilkuna
stu dni prezesem łomżyńSkiego 
Pepeesu jest Wojciech Szczepa
niak, zarządzający również Pe
rłą. W zeszłym roku podpisany 
został list intenC}jny o współ

pracy obu browarów.. Gierow
ski od kilku lat zapowiada połą
czenie obu browarów, które łą
cznie mają około 4 . proc. pol
skiego rynku piwa. jednak jego' 
konflikt z mniejszościowym ak
cjonariuszem Perły (48 proc. 
akcji firmy kontroluje giełdowy 
Strzelec) powoduje, że żadna z 
dużych firm (rozmowy prowa-

leniu kolejnej spółki: zajmują
cej się produkcją skrobi. 

Wyprowadzeni 
do Senvisu 

W wyniku ograniczania za
trudnienia, wielu pracowników 
zostało przeniesionych do spó
łki Serwis, utworzonej na bazie 
Kapslowni (zajmującej się pro
dukcją kapsli). Obecnie w spó
łce córce (100 proc. jej udzia
łów posiada Pepees) zatrudnio
nych jest prawie 200 ludzi, zaj
mujących się obsługą te<;hni
czną Pepeesu i Browaru l,om
ża. Od niedawna firma nie ma 
profesjonalnego zarządu 

(wcześniej prezesem Serwisu 
była Halina Chodnikiewicz). 
Cierpią na tym przede wszy
stkim pracownicy, którZy od~ 

chodząc z Pepeesu mieli na
dzieję na kontynuację pra,cy. 

- Nowy zarząd nie dba o 
to, aby spółka szukała nowych 
kontraktów. Jeżeli nie będzie 

nowych zamówień, to zatrud
nieniw Serwisie niebędą..mieli 
co robić - twierdzi . nasz ' roz
mówca. 

P~zed zawiązaniem spółki 
Serwis, . zagwarantowano jej 
kontrakty na obsługę .. Pepeesu i 
Browaru Łomża. Od razu wia
domobyło, że nie wystarczy to 
na finansowanie całej jej dzia
łałności. Już , wtedy jednak za
~ąd Serwisu zobowiązał się ,że 
znajdzie ' nowe kontrakty i bę
dzie mogła swobodnie funkcjo
nować. 

- Nowy zarząd Serwisu nie 
jest w ogóle zainteresowany, by 
rozszerzyć działałność, a to -bę" 
dzie groziło utratą przez fi.rmę 
zamówień i pogorszeniem jej 
sytuacji. W efekcie może dojść 
do zwolnień pracowników -
twierdzi jedna z osób zarządza
jących Pepeesem. 

Strata 12,5 mln zł 
Tymczasem grupa Pepeesu 

poniosła w 2001 roku 12,5 mln 
zł straty netto, przy 6,8 mln zł 

zysku w 2000 r. Gorsze wyniki 
to przede wszystki~ efekt ros
nącego zadłużenia spółki oraz 
konieczności zawiązania re
zerw, m.in. na nałeżności. 

BDO, . audytor badający 

sprawozdanie firmy, zwrócił 

uwagę na prawie 5 mln zł w,a
runkowych zobowiązań, które 
mogą wystąpić z tytułu ro
szczeń pracowniczych. Pepees 
nie przystąpił bowiem do pra
cowniczego programu emery
talnego, do czego prawdopo
dobnie zobowiązał się w ra
mach wynegocjowanego ze 
związkami zawodowymi pakie
tu socjałnego. Firma nie utwo
rzyła na: ten cel rezerw. Poza 
tym rewident zauważył, że Pe
pees nie dokonał odpisów ak
tuałizujących na jedną z firm 
załeżnych, która znałazła się w 
bardzo trudnej sytuacji fman
sowej. Pepees udzielił jej do
datkowo 600 tys. zł poręczenia 
na kredyt. 

Koszty poniesione przez 
Pepees w 2001 r. wyniosły 10,2 
mln zł, czyli ponad dwa razy 
więcej niż rok wcześniej. Firma 
w coraz większym stopniu ko
rzystała z finansowania kredy
tów bankowych. Długotermino
we zobowiązania zwiększyły się 
trzy~otnie w stosunku do 2000 
r. O ponad 17 proc. wzrosły ko
szty wytworzenia sprzedanych 
produktów. 

Co dalej? 
Przyszłość Pepeesu będzie 

w dużym stopniu załeżała, od 
dałszych pomysłów Gierowskie
go. Niewykluczone, że będzie . 

próbował wyprowadzić najcen
niejsze składniki majątku fir
my. Z drugiej strony jednak 
fakt, że akcje firmy są notowa
ne na warszawskiej giełdzie pa
pierów wartościowych, będzie 

, hamował jego zapędy. -
Dla mniejszych akcjonari~

szy Pepeesu najlepiej byłoby, 

gdyby inwestor odkupił posia
dane przez nich walory. Ale 
Gierowskiego mQżenie " będzie 

nato stać. Chociażby przez 
nieudaną inwestycję w Łukbut, 
na której sporo · stracił. Lepsze 
dla firmy byłoby pojawienie się 
inwestora, najlepiej z branży 

browarniczej lub skrobiowej. 
Dopiero pozyskanie wsparcia 
technologicznego, zasilenia 'ka
pitałem oraz uspokojenie sy
tuacji w firmie. mogądoprowa
dzić . do . poprawy jej finansów. 
Wprzedwnym razie spółka 
może mieć problemy z utrzy
maniem się na rynku, szczegól
nie po przystąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej. 

Mimo licznych prób, nie 
udało mi się skontaktować zJó
zefem H. Gierowskim. 

ANNA KAMIŃSKA 
(Wkrótce: procesy "praco

wnicze" Pepeesu) 
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I FESTIWAL 
OP,TYMIZMU 

Już siódmy raz w Domu Po
mocy Społecznej w Kozarzach 
gm. Ciechanowiec) odbył się 

Przegląd Zespołów Artysty
( 

c znych Osób Niepelno~pra

wnych. Przegląd jest festiwalem 
wielkiej radosci. Wpisał się w ka
endarz stałych imprez, jest zaw
ze · szczególnie oczekiwany 

l 
s 
przez pensjonariuszy Domów. 

- W czasie przeglądu bawią 
s ię i cieszą zdrowi i chorzy. 

i 

Wspólna zabawa dowodzi środo
wiskowej tolerancji, zapobiega ' 
zolacji i spychaniu na margines 
niepełnosprawnych. Oni są tak 
samo ważni jak wszyscy. Tak sa
mo wrażliwi i zdolni, o czym 
przekonuje ich twórczość arty
styczna i ich występy - mówi 
Mirosław Kierski, dyrektor DPS 
w Kozarzach i główny pomysło
dawca imprezy. 

Przegląd to dwa dni sceni
cznych popisów w pięknym am, 
fiteatrze należącym do DPS w 
Kozarzach. W tym roku wystąpi
ło prawie trzystu wykonawców, 
reprezentantów dwudziestu pla
cówek pomocy społecznej z 
siedmiu województw: mazowiec
kiego, mazursko-warmińskiego, 

podkarpackiego, zachodniopo
morskiego, lubuskiego, mało

polskiego i podlaskiego. 

Występom na scenie towa
rzyszyła wystawa prac, wykona
nych przez niepelnosprawnych. 
Prace plastyczne, malowidła na 
szkle, witraże, ceramika, a także 
hafty, subtelne koronki, arcy
dzieła ze sznurka tworzyły boga
tą i piękną ekspozycję. Są efek- . 
tern dużej wrażliwości, artysty
cznej wyobraźni i niezwykłej pre
CYzji ich twórców, a jednocześ
nie pracy wychowawczej i tera
pii. 

Wychowawcy zwracają uwa
gę na jeszcze jeden aspekt Prze
glądu. To nie tylko popisy, to 
Wielkie przeżycie, czas oczekiwa
nia i jednoczesnego przygotowy
wania się, a potem radość z wy
stępów, z oklasków, z uznania 
publiczności. 

- To wszys~o jest elemen
tem pracy wychowawczej. Ucze
stnicy .przeglądu już dużo wcześ
nieJpo prostu żyją imprezą. Jest 
cel, motywacja1 a potem saty~~ , 
fak~ja z twórq:ej ~ sl>~ł~~znej ak
tywności onu z integracj~ - mó
wi dyrektor M. Kierski. 

W czasie Przeglądu rodzą się 
sympatie i przr.jaźnie. W pier
wszych edycjach udział brało tyl
ko kilka ośrodków. Z każdym ro
kie~ impreza rozrastała się. Dla 
~elu uczestników niebywałą 
atrakcją jest prezentacja i prze
lot balonem z pilotem Andrze
jem Ćwikłą. 

KIERUJ ... CZASEM tzw. prawo jazdy terminowe (np. 
z powodu kłopotów ze wzro
kiem) powinni przy wymianie
dokumentu przedstawić aktual
ne zaświadczenie lekarskie. 

tama o wysokich podwyż
kach opłat za ~ianę praw jaz
dy porUszyła mieszkańców woje
wództwa podlasąego. W urię
dach ustawiają się kolejki prag
nących odebrać nowe "prawko" 
za 70, a nie, jak głosi pogłoska, 
300 złotych. 

- Kontaktowaliśmy się w tej 
sprawie z centralą, ale tam też 
nic niewiedzą - n;tó

Jako pierwsi prawo jazdy 
musieli wymienić kierowcy, któ
rzy uprawnienia zdobyli w latach 
od 1955 do 1968 roku; ostate
czny termin upłynął 30 czerwca . 
2001 roku. 

Obecnie wymianie podlegają 
prawa jazdy wydane od 1969 do 
1983 roku. Kierowcy muszą wy
mienić je do końca grudnia. 

Niezwykle ważnym elemen
tem jest także fotografia. Często 
zdarza się, że wydanie nowego 
prawa jazdy opóźnia się z powo
du źle wykonanego zdjęcia. 

- Zdjęcie o wymiarach 3,5 
na 4,5 cm musi przedstawiać 

osobę bez nakrycia 

wi naczelnik Wydziału 
Komunikacji Staro

Kiedy 'trzeba wymienić prawo jazdy? 
głowy i bez ciemnych 
okularów - wr.jaśnia 

stwa Powiatowego w 
Augustowie. - Prawdopodob
nie to tylko plotka, choć n!czego 
nie można wykluczyć. Na pewno 
opłata wzrośnie o stopień . infla
cji, ale to normalne. 

- Prawdopodobnie to tylko 
taki chwyt, by zachęcić opiesza
łych do przestrzegania obowią
zujących terminów - uważa 

urzędnik "komunikacji", nie 
chcąc ujawnić nazwiska. 

- Za pośrednictwem "Kon

taktów" chcemy, żeby ludzie do

wiedzi~li się: znęcanie się nad 

zwierzęciem przestało być bez

karne - mówi mąż. 

- Nikt nikogo nie zmusza, 

by kochał bezdomnego psa czy 

kota; wystarczy, żeby nie krzyw- -
I 

dził - dodaje żona. 

Starsze małżeństwo z Łomży 

od wielu lat opiekuje się bez

domnymi zwierzętami; od wielu 

lat walczy ,także ,z ludzką niena

wiścią wobec swych podopie

cznych. 

OstatDi przykład. W poblis

kim bloku, w jednej z piwuic za

mieszkały koty, w tym matka z 

kociętami. Okienko z przerdze

wiałą blachą pozwalało zwierzę

tom na swobodne poruszanie 

się. I nagle stop! 

- Wieczorem powiadomiła 

rias znajoma: okienk~ zostało 
zabite. Wewnątrz rozlega się ko

ci pisk, a na zewnątrz biega 

oszalała kotka - mówi opiekun

ka zwierząt. 

- Natychmiast tam poszed

łem, żeby doWiedzieć się, do ko

go należy piwnica - opowiada 

HURTOWNIA GLAzURY 

"KOMAX" 
oferta specjalna 

• glazura I gal. już od)8,90 zl brutto, 
• gresy I gal. już Od 21,90 zl brutto, ' 
• kleje do glazu~y już od 13,90 zl brutto, 
• płytki polskie -, rabaty do 7%, 
płytki hiszpańskie - rabaty do 10%, 

• Janie plytki do dojowni, 
• panele ścienne i podlogowe, ' 

Od stycznia 2003 roku do 31 
grudnia 2004 roku "prawko" wy
mieniać muszą ci, którzy je 
otrzymali ,w latach od 1984 do 
30 kwietnia 1993 roku, a od l 
lipca 2004 roku do 30 czerwca 
2006 roku, do urzędów zgłaszać 
się mogą osoby, które za kół
kiem zasiadły od l maja 1993 ro
ku do 30 czerwca' 1999 roku. 

Kierowcy, którzy posiadają 

Liliana , Pieńkowska, 

urzędniczka wydziału komunika
cji. - , Dopuszczalne są jedynie 
szkła korekC}jne. Ponadto uka
zany musI być lewy półprofil z 
widocznym lewym uchem., 
Twarz powinna być równomier
nie oświetlona. 

Pracownicy komunikacji za
chęcają do wymiany praw jazdy, 
ale.;. według obowi~zującej 1>.0-
lejności. 

KOCIA SPRAWA CZŁOWIECZA ... 

mąż. - Okazało się, że do- ro

dziny, która przebywa za grani- . 

cą, a mieszkaniem opiekuje się 

brat właściciela. Udało mi się 

skontaktować z nim telefoni

cznie. Rozmowa była bardzo 
I 

nieprzr.jemna. Oznajmił, że I 
chciał koty wygonić, ale się po- ) 

chowały po kątach, więc nie cze

kał i okienko zabił! Poprosiłem, 

żeby otworzył drzwi piwnicy; że

by nie skazywał niewinnych zwie

rząt na głodową śmierć. Wtedy 

usłyszałem: "Niech zdychają! Je

żeli złodziej . wchodzi do czr.jejś 
piwnicy, to się go zabija!" Nie 

spaliśmy całą noc. Rano zaczą

łem szukać ratunku. Zadzwoni

łem do sanepidu, potem do zna

jomych lekarzy weterynarii. To 

oni poradzili mi, żeby powiado

mić straż miejską. Bez nadziei 

zadzwoniłem. I _ tu niespodzian

ka! Bard~o uprzejmy pan powie

dział, że natychmiast się wszy

stkim zajmą! Podałem ' mu nu

mer telefonu brata , właściciela 

piwnicy. Czekamy. 'W pewnej 

ch~i zobaczyłem na' nowo ot-

=t"'L' KOMU @ 
Spokojna 

~fF 
FACHOWE DORADZTWO 

RATY-DOWÓZ 
Łomża, uL Spokojna 190a 

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

warte piwniczne okienko i jakie

goś mężczyznę, który wynosił do 

śmietnik~ śtosy rupieci. Zapyta

łem, czy jest tym, z którym 

wczoraj rozmawiałem przez tele

fon. Przywitał mnie krótko: ,,1 

po co dzwonić po urzędni

kach?!" W tym momencie przy

jechała straż miejska. Mężczyz

na został poinforIl)owany o kon

sekwencjach zamykania żywych 

stworzeń w piwnicy. Natych

miast zmienił ton. Byłem zasko

czony, gdy ' zapewnił, że dopóki 

koty nie przeniosą się w nowe 

miejsce, okienko zostanie otwar

te! 

W wielkiej euforii opiekuno

wie zwierząt poprosili- inną mie
szkankę tego bloku o umożliwie

nie kotom ;,przeprowadzki" do 

jej piwnicy. Zgodziła się, by w 
tekturze zasłaniającej okienko 

jej piwnicy zrobić otwór. Nieste
ty, niespodziewanie zmieniła 
zdanie! Tak samo, jak mężczyz

na . opiekujący się 'mieszkaniem 

brata! 

- Nie możemy zrozumieć 

takiej postawy! Teraz koty sie
dzą na dachu gaiażu, gdzie nie 

jesteśmy w stanie im pomóc! 
Umrą śmiercią głodową! - de

nerwUje się opiekunka zwierząt. 
- Już zostaliśmy postraszeni 

przez niektórych mieszkańców, 
że jeśli dalej będziemy k~mić 

koty i psy, podadzą nas do są<:lt,'! 
Nie jest~m ,w stani~ Wytłumaczyć 
takiej nienawiści, nie je1item w 

stanie pojąć, jak niektórzy lu
dzie mogą określać się mianem 

człowieka. 
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153 zawodniczek i zawodników (w tym 35 dziewcząt) stawiło się na starcie 
IX Okręgowych Zawodów Wędkarskich dla Dzieci i Młodzieży 

Jak zwykle z ojcowską czu
łością przywitał ich prezes Za
rządu Okręgu Polskiego Związ
ku Wędkarskiego w Łomży Sta
nisław Antonkiewicz i życząc 

tradyc}jnego połamania kija, 
uroczyście otworzył wędkarskie 

zmagania. 

Przed południem rozpoczę
ło się ważenie. Wśród ryb zło
wionych pt;zez jednego z chłop
ców, startującego w średniej 

grupie wiekowej , sędziowie do
patrzyli się nie~wieżej płoci; jej 
stan potwierdził obecny na 

, początek 

o Puchar Tygodnika "Kontakty". Rekord! ' 

Taaaki 

Najlepsi "rybni" plastycy 

Edwarda Kurczewskiego. A 
wszystkie atrakcje (w tym rejs 
po Narwi) zapewnili sponsorzy, 
dzięki którym zawody okazały 
się nadzwyczaj udane,. Nasi 
dobroczyńcy to: Przedsiębior

stwo Produkc}jnó-Handlowo
-Usługowe Lakpol, Dystrybucja 
Gazu - Kazimierz Kulikowski, 
Hurtownia Florian w Piątnicy, 
Łomżyński Park Krajobrazowy 
Doliny Narwi w Drozdowie, Za
kład Mięsny Apis w Podgórzu, 
Dorado Krosno - Dariusz Ma
łysz i Piotr Słowik, Firma Han
dlowa Hurt-Detal Stynka w Su-

wakacji 

Najlepsi najmłodsi Najlepsi "średniacy" 

miejscu ichtiolog. Z pretensja
mi natychmiast pojawił się oj
ciec. Nieuczciwa postawa rodzi
ców, towarzyszących młodym 

zawodnikom, nie należy do 
rzadkości. Szkoda, że nie uś
wiadamiają sobie skutków wy
chowawczych. 

Ale oto i ogłoszenie wYni
ków i wręczanie nagród. 

W najmłodszej grupie wie
kowej (do lat 10) najlepszymi 
spośród 40 wędkarzy okazali 
się: l. Sandra Moczydłowska, 2. 
Martyna Sobocińska, 3. Eryk 
Czarnowski, 4. Marek Mogiel
nicki, 5. Małgorzata Łuba, 6. 
Mariusz Sokołowski. 

Najliczniej stawili się "śre
dni" (11-13 lat): 77 amatorów 
moczenia kija. Czołowa szó
stka: l. Radosław Bandach, 2. 
Kamil Dybicz, 3. Krzysztof Ra
kowski, 4. Michał Krysztopik, 
5. Łukasz Tomaszewski, 6. Łu
kasz Długozima. 

Wśród 36 najstarszych 
(14-16 lat) najlepszymi byli: l. 
Damian Pruszko, 2. Damian Ja
naszek, 3. Piotr Bochiński, 4. 
Rafał Bochiński, 5. Kamil Go
liński, 6. Adam Bruszkiewicz. 
Damian Janaszek złowił także 
nąjwiększą rybę zawQdów, za 

Najlepsi najstarsi 

co otrzymał okazały puchar sta
rosty łomżyńskiego. 

Jak co roku główną rybą, 
która łapała się na sportowy ha
czyk, była ukleja; ' sporadycznie 
płocie, krąpie i jelce. 

Na ogłoszony wczesmeJ 
konkurs plastyczny ph. "Ryby i 
my" prace zgłosiło 17 ucżestni
ków (w tym 10 dziewcząt). Pu
charami i nagrodami jury wy
różniło: Łukasza Tomaszew
skiego, Damiana Pruszko, Mo
nikę Ostaszewską, Kubę Żegal
skiego, Paulinę Januszkiewicz i 
Janusza Wróblewskiego. Pozo
stali autorzy 'prac otrzymali 
dyplomy i upominki. (Kto nie 
odebrał ich podczas zawodów, 

może zgłosić się do biura Za
rządu Okręgu PZW w Łomży, 
ul. Senatorska 8, tel. 216-29-76, 
216-39-00). 

Nad IX Zawodami oraz ich 
sprawnym przebiegiem czuwa
ła Komisja Sędziowska i Okrę
gowy Kapitanat Sportowy z sę
dzią głównym ' Tadęuszem 

Krzewskim. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali dyplomy, wędki i na
grody, a najlepsi trzej wędkarze 
w każdej grupie wiekowej wy
różnieni zostali także puchara
mi. 

Po sportowych emocjach 
na uczestników czekały słodkie 
bułeczki, k~ełbaski i kaszanka z 
grilla, serwowane przez Ro
mualda Trepanowskiego 

wałkach, starosta łomżyński 

oraz Henryk Trojanowski, Hur
townia Opon Gumpol - Kot
lewscy, Piekarnia Piekpol p. 
Gołębiewskich, Zakład Mięsny 

p. Łepkowskich, Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe Daewoo, 
Usługi Transportowe - Leszek 
Jakubowski, Pośrednictwo 

Ubezpieczeniowe Polonia -
Czesław Filipkowski, Sklep 
Wędkarski Wędkarstwo (ul. 
Zdrojowa), Stowarzyszenie 
Bezpieczna Ziemia Łomżyńska, 
PH Grymal (ul. Poznańska), 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
Warta, Salon Wędkarski p. Kur
czewskich (al. Legionów), Węd
karz M. Myślińskiego, Zarząd 
Okręgu Polskiego Związku 

Wędkarskiego, Redakcja "Kon
taktów" oraz 4 sponsorów ano
nimowych. Nad bezpieczeń

stwem zawodników i kibiców 
czuwali funkcjonariusze Ko- I ' 
mendy Miejskiej Policji, Pań
stwowej Straży Rybackiej i Pol
skiego Związku Wędkarskiego 
w Łomży. 

Nad całością unosił się 

duch ogromnej pracy i serca 
Krzysztofa Gedrowicza! 

Wszystkim, a Panu Krzy
sztofowi szczególnie, serde
cznie dziękujemy. 

g 
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Poseł do ministra, minister do posła 

Poseł z Podlaskiego Mieczy
sław Czerniawski (SLD) zwrócił 

się do Ministerstwa Pracy i Poli

tyki Społecznej w sprawie po
działu pieniędzy z Funduszu 

Pracy na aktywne formy prze

ciwdziałania bezrobociu w po

wiecie kolneńskim. Podsekre

tarz stanu Andrzej Zdebski od

powiedział szybko, wr.jaśniając 

na czym polega ustalanie kwot 

dla samorządów powiatowych 

na finansowanie programów ak

tywnego przeciwdzialania bezro

bociu: istota tkwi w "algorytmie, 
określonym w drodze rozporzą

dzenia przez Radę Ministrów". 

Wzór algorytmu uwzględnia li

czbę zarejestrowanych bezrobot

nych, stopę bezrobocia, udzial 

długotrwale bezrobotnych, 

udział bezrobotnych bez prawa 

do zasiłku oraz udział bezrobot
nych absolwentów-szkół. W po

wiecie kolneńskim tdane przyto
czone przez ministra obrazują 

stan na koniec 2001 roku), poza 

absolwentami, było gorzej niż w 

kraju: stopa bezrobo~ia - 17,6 

(w Polsce - 17,4), długotrwale 

bezrobotni - 56,9 proc. (48,3), 

bez prawa do zasiłku - 81 proc. 

(80). "Pragnę jednak nadmienić, 

że podstawowy wpływ na wyso

kość środków dostępnych dla sa

morządów powiatowych miała 

niższa, od występujących i zgło

szonych potrzeb, kwota środków

przewidzianych na ten cel w 

ustawie budżetowej", dodaje mi

nister. Dysponentem Funduszu 

, Pracy jest minister pracy i poli-
tyki społecznej; dysponuje re

zerwą wynoszącą 5,1 proc. kwo

ty przewidzianej przez Sejm w 

planie Funduszu na finansowa

nie aktywnych form przeciw

działania bezrobociu. Na Wllio

sek marszałka województwa, w 

ramach tej kwoty, mogą być 

przyznane dodatkowe pieniądze 

szczególnie dla tych powiatów, w 

których; w porównaniu z koń

cem 2001 roku, bezrobocie stało 

się jeszcze większe. 

Poseł Mieczysław Czerniawski 

korespondował także z głównym 

inspektorem sanitarnym na te

mat "zjadających" budżet od-

działów zamiejscowych Państwo

wej Inspekcji Sanitarnej. Zastęp

ca inspektora Marek Lud,wik 

Grabowski informuje, że w 2002 

roku o ponad 15 milionów zło

tych zmniejszony został budżet 

Państwowej Inspe~cji , Sanitar

nej. Stwierdza też: "Większość 

parlamentarzystów wypowiada 

się jednoznacznie na temat nie

potrzebnie' « zjadających» budżet 

Oddziałów Zamiejscowych oczy

wiście, ich zdaniem ( ... ) Nie 

przewiduję likwidacji żadnych 

Oddziałów Zamiejscowych. Pra

cownicy w ~rganizacjach związ
kowych powielają nieprawdziwe 

informacje, ponieważ w zdecy

dowanej większości odgrywają 

tu rolę ambicje pracy w wojewó

dzkiej placówce, natomiast Głó

Wllemu Inspektorowi Sanitarne

mu chodzi głównie o zabezpie

czenie miejsc pracy w jak naj

większej liczbie wykwalifikowa

nych pracowników Powiatowych 

Stacji, oczywiście zgodnie z moż

liwościami budżetu całej inspek

cji sanitarnej w krąju". 

Powiedzmy, że już ją zoba
czyłeś. Jest ładna, zgrabna, 
sympatyczna, porusza się z 
wdziękiem, ma w sobie to 
coś. eza:> ruszyć do dzieła! 

Napytando 
Tekst pytania nie jest ważny, 

liczy się natomiast ton i wyraz 

twarzy zagubionego chomika 

(uwaga: masz wyglądać na zagu

bionego lub nawet na zdezorien

towanego, ale tyll}o tymczasowo, 

a nie na człowieka, który nigdy 

nie wie, gdzie j est). Podczas py

tania patrzysz nieśmiało w oczy i 

uważnie słuchasz odpowiedzi. 

Potem opowiadasz chwilę o swo

im problemie, bawisz ją 'i coraz 

bardziej zaciekawiasz, wciągasz 

do dyskusji... i już jest twoja. 

Oto przykład: 

Przepraszam, czy nie 

orientuje się pani, gdzie tu naj

bliżej można kupić kwiaty? 

- Kwiaty? ... Może spróbuje 

pan pójść w prawo, będzie aleja 

Legionów ... 

- Dziękuję, idę właśnie na 

przr.j ęcie do mojej ciotki, to w 

sumie dobra kobieta, tylko ma ... 

-(itd ., itd.), snujesz jakieś rewela

cje o twojej trochę zwariowanej 

ciotce, stoicie, rozmawiacie ... 

Nagle urywasz. 

- O,ja tu przynudzam. 

Teraz najważniejszy moment: 

ona podejmuje decyzję. Jeśli po- , 

wie: "Do widzenia" i szybko 

odejdzie, miałeś pecha. Jeśli je

dnak powie: "Wcale nie ... ", mó
wisz, że to nieco dziwne pozna

wać kogoś na ulicy i że nigdy je
szcze nie byłeś w takiej sytuacji, 

ale zrobiła na tobie tak duże 

wrażenie i czy mógłbyś do niej 

zadzwonić. Ona d-aje ci swój nu

mer telefonu, a ty oddalasz się 

c.iły w skowronkach. 

Metoda "na pytando" daje 

dużą skuteczność. 

Zn.at:ny się 
(tylko) Z widzenia ... 

Podchodzisz do niej i mó

wisz, że przyglądasz jej się już 

od dluższego czasu i jesteś pe

Wien, że już się gdzieś spotkali

ście. Ona zaprzecza, ty twardo 

(ale delikatnie) , ~bstajesz na 

swoim: przecież nieczęsto spoty

ka się tak piękną kobietę! Po

tem podajesz jej listę miejsc, w 

których mogliście się ' widzieć; 

postarąj się, żeby to była lista w 

miarę różnorodna i "na pozio

mie", czyli na otwarciu wystawy, 

w teatrze, w bibliotece ... 

Reszta jak w wariancie pier

wszym. 

Skuteczność wysoka. 



Jeśli na sam twój widok kobiety ~ie mdleją, musisz nauczyć się sztuki podrywania 

Na bukiet 
Kobieta zawsze "mięknie'; 

'pod wpływem kwiatów. Dobry 

podrywacz nigdy z kwiatem nie 

przesadza, ale zawsze ich używa 

(doskonale przydają się w razie 

jakiegoś błędu, ale zbyt częste 

obdarowywanie nimi przyzwy

czaja kobiety, a wtedy tracą swo

ją magiczną moc). Zatrzymujesz 

się więc z kwiatami (bez folii!) 

przed s~~ wybranką, miotasz · 

się, nawet Ieklo jąkasz i mówisz, 

że wiesz, ~~lli'''tak trochę dzi

wnie na ułicy i że byłoby ci bar

dzo przr.jemnie, gdyby zechciała 

przr.jąć od ciebie te ~atki. 

Ponieważ rzadko która kobie

ta nie przr.jmuje kwiatów (nawet 

w tak 

nieco- Pod dziennej 

sytua-

cji), a 

przr.jmując je, podejm~je od ra

zu pewne decyzje, już trochę 

spokojniejszy przedstawiasz się i 

'zaczynasz rozmowę, jeśli zauwa

żysz najmniejsze oznaki znie

cierpliwienia (a nuż gdzieś się 

śpieszy), szybko pytasz o numer 

telefonu, zapewniając o swym 

ogromnym wprost szczęściu (tyl-

ko nie przesadzaj). 

Skuteczność tej metody jest 

średnia, ale jeżeli już się powie

dzie, jesteś na dużym plusie: 

kwiaty nie dadzą jej zapomnieć 

o tobie. ZadzwOll, zanim zwię

dną· 

Na li~t 
jeśli jesteś bardzo 'nieśmiały, 

ta metoda jest wprost stworzona 
dla ciebie. Odpowiednio przy
gotowany list (o tym za chwilę) 
dostarczasz w sposób możliwie 
nieskomplikowany (prawie każ
dego dzieciaka można przeku
pić kilkoma gumami do żucia). 
Ważne jest, by adresatka nie do
myślala się, jak wygląda autor li
stu. 

Ponieważ jedynym źródłem 

informacji o tobie będzie twój 
list, musisz się naprawdę przyło

żyć, jeśli ona ma się zgodzić na 
randkę z tobą. 

Wybierz jakąś dobrą papete
rię (ale raczej bez serduszek), 

do pisania najlepiej użyć pióra 
(nie uwierzysz, ale one napraw
dę zwracają na to uwagę!) Pisz 
starannie, bez skreśleń i błędów. 
W liście pokaż, jak bardzo cię 
zaciekawiła, jak bardzo jesteś 

nieśmiały w stosunku do niej, 
musisz oczarować ją słowami, 

zarazem uspokoić: nie używaj 

żadnych mocnych określeń (w 

tym przede wszystkim eroty
cznych), opisz raczej uczucia, 
które ona wywołuje u ciebie. 

Używaj formy grzecznościowej 

(czyli Tobie zamiast tobie, Ci za
miast ci). 

List powinien być w miarę 

krótki: ma zaciekawiać, a nie 
opisywać; zostaw jej duże pole 
do domysłów. Zakończ romanty
cznie. 

Oto przykład: "Intrygująca 

Nieznajoma. Wiem, że to trochę 
dziwne tak pisać do Ciebie - ' 
ale nie potrafię inaczej rozpo
cząć naszej znajomości. Myślę o 
Tobie, odkąd ujrzalem Cię w .... 
Zaintrygował mnie Twój uś

miech, a sposób, w jaki odgar-

niasz włosy znad czoła ... Przyśni
łaś mi się. Nie umiem tego dob
rze wyrazić, ale już nie chcę dłu
żej słuchać Malcolma Mclarena 
samotnie. Spotkajmy się, pro
szę, w piątek o 17.00 na rYnku. 
Będę czekał. Z bliżej nie określ 0-

ną sympatią, Adam. 

P.S. Przyśnij mi się jeszcze ... " 

Skuteczność średnia. 

Na brykę 
Podjeżdżasz i proponujesz 

wspólną przejażdżkę (twoja wy

branka powinna być ubrana wy

zywająco, w miarę możliwości 

obciśle - na inne kobiety na pe

wno nie zadziała). 

Możesz też poprosić o wytłu

maczenie, jak gdzieś ' dojechać : 

Po wysłuchaniu odpowiedzi uda

je~z zdezorientowanego i pro

ponujesz, by wsiadła i sama 

wskazywała ci drogę, a potem 

odwieziesz j~ tam, gdzie właśnie 

szła. 

Dosyć dużą niedogodnością 

metody jest wymóg posiadania 

odpowiedniego samochodu, naj

lepiej BMW, oraz niewielka po

ciecha intelektualna z poderwa

nej w ten sposób panienki. Ale 

albo ma się intelekt, albo 

BMW.,. 

Na gibanie 
Sposób stary jak świat i może 

przez to właśnie taki dobry. Naj

'lepszy podczas zabaw, osiemna

stek, dyskotek. Wymaga trochę 

odwagi, ale przecież to nie ko

bieta będzie cię prosić! Wiedz, 

że najczęściej właśnie ona jest 

stroną bardziej onieśmieloną: 

Podchodzisz do niej spokoj

nie i pewnie (żeby wiedziała, że 

idziesz do niej, a nie po piwo). 

Ruch ten wykonaj, wiedząc, że 

za chwilę popłynie ' w eter jakaś 

wolna melodia. Przedstaw się 

(imię wystarczy, np. '"Cześć, je: 
stem Radek"). jeśli nie odpo

wie, powtórz, bo xp.oże nie usły

szała cię w ogólnym hałasie. Z 

czarującym uśmiechem pytasz, 

czy zatańczy z tobą, i po jej przy

taknięciu za moment prowadzisz 

ją z szacunkiem.i zadowoleniem 

na parkiet. 

Podczas tańca wykonujesz 

tzw. ubezpieczenie, stwierdzając: 

"Niemożliwe, aby taka sympaty

czna dziewczyna jak ty przyszła 

tu sama!" W ten sposób za jed

nym zamachem dowiesz się, czy 

nie jest może z mężczyzną, i rzu

cisz jej pierwszy komplement. 

jeżeli jest sama lub ze zwykłymi 

znajomymi, jest już nieźle: 

Po zakończeniu tańcu propo

nujesz: "Możesię czegoś napije

my?" jeśli nie, pytasz, czego so-

bie życzy. Później już tylko miło 

gawędzicie, poznając się bliżej. 

Są dwie zasady, których abso

lutnie nie powinieneś w tej me

todzie łamać. Nigdy nie zaczynaj 

' rozmowy po "paru . głębszych" , 
bo nie ma nic gorszego niż wi

dok zataczającego się, spocone

go, cuchnącego alkoholem kole

sia. A taI[ się wtedy wygląda. 

Podczas tańca nie udawaj ca- . 

sanovy i nie obściskuj po wszy

stkich częściach jej ciała, inaczej 

zniechęcisz ją na samym począt

ku i narobisz sobie wstydu, jeśli 

pójdzie sobie w środku ballady. 

Pomyśl sam 
Wariantów j,ęst nieskończenie 

wiele. Podane mówią o pewnej 

. idei: kobietę najpierw musisz za

skoczyć (ale nie przerazić), zain

teresować, stworzyć odpowiedni 

nastrój i ' idąc za ciosem popro" 

sić ją o namiary (jeśli nie ma te

lefonu, musisz od razu się z nią 

umówić, najlepiej w miejscu 

gdzie zawsze j est dużo ludzi). 

Nie staraj się podrywać 

dziewczyny, gdy biega (ona nie 

chce, byś widział ją spoconą i 

rozczochraną), gdy jest w jakimś 

odludnym miejscu (będzie się 

ciebie bała), gdy jest z kimś (z 

jej facetem lub matką). jeśli 

niezbyt dobrze wyczułeś mo

ment lub w trakcie rozmowy 

zdasz sobie sprawę, że po pro

stu nie ma ochoty być podrywa

na (czasat?i tak się zdarza) , nie 

naciskaj, bo W}jdziesz tylko na 

idiotę, a nic nie wskórasz. 

Pamiętaj, że pierwsze wraże

nie bardzo się liczy, więc dopro

wadź do porządku zarówno wy

gląd, jak i strój. Kobiety lubią 

być podrywane, uwielbiają być 

w centrum uwagi, szczególnie 

wtedy, gdy są obserwowane 

przez eleganckiego, przystojne

go i pewnego siebie (ale nie 

zarozumiałego) mężczyznę. 

To nieważne, że nie jesteś ta

ki całkiem przekonany o swoich 

umiejętnościach podrywania, że 

coś poplączesz; jeśli są inteligen

tne, od razu dojdą do wniosku, 

. że twoje onieśmielenie i zdener

wowanie jest efektem ich (za

bójczeg9) wyglądu i potraktują 

to jako komplement. Tym lep-
. . 

szy, że spontaniczny i zarazem 

nie pozbawiony romantyczn()ści. 
I o to chodzi. 

ŁUKASZ KUNCEWICZ 
BARTŁOMIEJ 
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Kochamy 

jak dwa aniołki 
Późna miłość jest jak lekarstwo: czasem_gorzkie, czasem słodkie, alt 

- On jest piękny - mówi 

Anna Wasilewska o swoim mężu 

józefie. 

józef dumnie pręży pierś, 

uśmiecha się i czule spogląda 

na Annę. 

- Odkąd poznałem Anię, 

jestem szczęśliwy jak dziecko 

dzo rozkojarzona. Kilka metrów 

dałej dogonił ją józef. Poprosił 

o spotkanie. Zgodziła się. Na 

pierwszą qll1dkę umówili się w ... 

kościele. 

- Czekałam na niego w le- , 

wej nawie pod krzyżem, jak było 

ustalone - opowiada z ożywie-

sobie w oczy. józef przynosił An- na i Wiktoria, która została 

nie fiołki. Typowi zakochani... świadkiem. 

tyle że po siedemdziesiątce. - Miłość, która nam się 

Po kilku ,miesiącach postano

wili razem zamieszkać. Chcieli 

poznać się, jak mówią, "od ku- . 

chni". Po roku... Wesele było 

skromne, tylko najbliższa rodzi-

przytranła, to prawdziwy skarb 

- mówią zgodnie. - jest nawet
t 

lepsza od tych poprzednich. J 
steśmy wolnymi ludźmi i m 

bardzo dużo czasu dla siebie ' 

Druga.strza a ·M'1 
- mówi. - Zawsze lubiłem ko- niem. - Klęczałam przed ukrzy-

biety, poflirtować z nimi, pop- żowanym Jezusem j myślałam . 

rzytulać się. Ale ona jest najważ- sobie, jak to będzie? Przr.jdzie 

niejszą kobietą mojego życia. czy nie? Na szczęście, przyszedł. 

Poznali się podczas prób 

działającego przy MDK w Augu- Poszli na długi, romantyczny 

stowie zespołu ,;Złota jesień". spacer, który zakończył się poca-

Początkowo były ukradkowe łunkiem na 'tlobranoc. 

spojrzenia i udawana 'obojęt- Od tamtej pory stali się nie-

ność. Potem długie rozmowy j rozłączni. Wychodzili na space-

spacery w ... deszczu. ry, herbatki, do kawiarni. Trzy-

Po raz pierwszy Anna zoba- . mali się za ręce i czule patrzyli 

czyła Józefa, gdy ... zdejmował 

spódnicę koleżance z zespołu. 

---'- Pomyślałam sobie, a to 

niekulturalny babiarz - śmi~ie 

się. - ~e tak omie zaintrygo

wal, że zapytałam koleżanek, jak 

się nazywa. 

-- Nie ściągałem nikomu 

spódnicy - protestuje J ózef z 

figlarnym uśmiechem. - Kole

żanka musiała szybko przebrać 

się przed występem i z nerwów 

nie mogła sobie poradzić. Jako 

rycerski mężczyzna pomogłem 

niewieście r tylko przytrzymał.em 

tę część garderoby, żeby nie 

spadła. 

Po raz drugi zobaczyli się 

miesiąc później. Anna ponownie 

przYszła na próbę "Złotej Jesie

ni", by spotkać się z~ znąj9mą, 

która miała Jej pomóc w znale

zieniu opiekunki dla wnuczka. 

- Pamiętam, że koleżanka 

Wiktoria krzyknęła wtedy do jó

zefa: chodź, mam dla ciebie faj

ną ~obietę - wspo~na Anna. 

- On podszedł, uśmiechnął się, 

pocałował w rękę i tak jakoś 

spojrzał, że aż przeszły mnie . 

dreszcze. 

Z Domu Kultury wyszła bar-

Maluje usta czerwoną pomadką. Z zadowoleniem przeglą
da się w małym lustereczku. Szepcze coś do siedzącej obok 
koleżanki i za chwilę obie wybuchają śmiechem; 

Przestają, gdy zbliżają się do nich dwaj mężczyźni. 
wygodnie na kanapie. Panowie nie kr,Y.ją swych uczuć. 
czule spoglądają im w oczy. 

Leokadia i Jan, Anna iJózef ... 

One eleganckie i zadbane, oni bardio męscy i 
Mówią, że miłość dodała im skrzydeł i nadzieję na nr7.p:i!vcileU 

czegoś pięknego i romantycznego. 

Mają sześćdziesiąt kilka, siedemdziesiąt, 

kilka lat ... 



ue bardzo potrzebne 

Wykorzystlyemy go, jak tylko 

możeniy najlepiej. 

Jesteś lekiem 

na całe zło ... 

Jan Dyczewski i Leokadia 

Klimowicz poznali się ponad rok 

temu. Jan, 65 lat, emerytowany 

upid 
. kuch~, przyszedł na próbę ze

społu, -by wypełnić życiową pu- · 

stkę, którą odczuwał 'po stracie 

żony. Nie miał specjalnej ochoty 

na śpiewanie, chciał poznać lu

dzi, rozmawiać z nimi, bawić się. 

Nagłą miłość do muzyki poczuł, 

gdy ... zobaczył Leo~adię. 

, - Od pierwszej chwili po

wiedziałem sobie: musi być ,mo

' ja - wspomina. - Zrobiła 

namllie wielkie wrażenie. ' 

/ 

Uczucie spotęgowało się, 

gdy p ierwszy raz z nią porozma

wiał. Okazało się, że wiele ich łą

czy. Podobne spojrzenie na ota

czający świat, zainteresowania. 

Od taJntej pory na próby zespo

łu niemalże frunął. Jakby nagle 

wyrosły mu skrzydła. -

Jej , wrażenie było podobne. 

Od razu zwróciła na niego uwa

gę. Postawny, szpakowaty męż-

n 
·czyzna o ujmującym uśmiechu 

bardzo wyróżriiał się z tłumu. 

- Pomyślałam sobie: oto 
I 

doskonały kandydat na męża '-

śmieje się. - Taki miły i szczery. 

Choć grał twardego, naprawdę 

okazał się bardzo uczuc:;iowy. 

Na randki chodzili głównie 

na spacery. Dużo rozmawiali o . 

życiu, dzieciach, które oboje 

mają z poprzednich małżeństw. 

Gay niktich nie widział; trzyma

li się za ręce i przytulali. 

- Tak publicznie trochę się 

krępowaliśmy -- mówi Jan ..... -

J eszcze by ludzie pomyśleli so

bie, że na starość zwariowaliśmy. 

Decyzj ę o małżeństwie pod

j ął Jan: po trzech miesiącach 

odwiedził Leokadię , zap owiada

jąc, że albo pobierają się we 

wrześniu, albo w ogóle. 

Leokadia ubrana w białą gar

sonkę z b ukie tem czerwonych 

róż, Jan w eleganckim gm'nitu-

r ze ... 

' Bardzo mocno ' zawiedli ich 

l u dzie. Jan otrzymywał telefony 

szkalujące wybrankę. Nieprzy

chylne były też ich rodziny. Nie 

p oddali się. Od roku są r azem i 

nie żałują. 

- Przez .tenczas ani razu się , . 

nie pokłóciliśmy - mówią pa-

' trząc sobie w oczy. - Były drob

ne sprzeczki, ale w który<:.h' 

zWiązkach ich nie ma? Późna mi

łość ma tę zaletę, że jest jak le

karstwo: czasem gorzkie, cza

sem, słodkie, ale jakże potrzeb

ne. 
RENAJ'A METELICKA 

Na zdjęciu (od lewej): Józef 

~ i Anna Wasilewscy oraz Jan Dy

czewski i Leokadia Klimowicz 

Bataliony ••• kaczeńców 
Kwitnące storczyki na Batalionowej Łące w Biebrzańskim Parku Na

rodowym policzone. Wolontariusze, pod kierunkiem doktora Cezarego 
Werpachowskiego, pracownika Parku, szukali przede wszystkim kukułki 
krwistej , pięknej ozdoby bagiennych łąk. Lecz nie jej barwa (liliowa lub 
purpurowa) była istotna': obecność tego gatunku uznano za "wskaźniko- ' 
wą" do oceny reakcji przyrody na koszenie łąk, zaniechanych nad Bieb
rzą około 20 lat temu. Okazalo się, że, w porównaniu z rokiem 2000, jest 
jej więcej aż 15 razy! 

W ramach projektu realizowanego przez TowarzystWo Biebrzańskie, 
WWF Światowy FWldusz na Rzecz Przyrody i Biebrzański Park Narodp
wy'na Batalionowej Łące (nazwa uroczyska pochodzi z lat 70., gdy gniazj 
dowały tu i tokowały bataliony) przywrócone zostalo ręczne koszenie ba
f,riennych łąk na powierzchni około 60 hektarów. Za skoszenie i zwiezie
nie siana z j,ednego hektara rolnicy otrzymują około 750 złotych netto. W 
2001 roku na Batalionowej Łące zatrudnienie znalazło 32 kosiarzy. Pro
jekt ma również' pomóc Ministerstwu Rolnictwa w decyzji włączenia rę
cznego koszenia bagiennych łąk do polskiej wersji unijnego programu 
rolnośrodowiskowego. Dzięki temu rolnicy otrzymują wynagrodzenie za 
"produkowanie przyrody", czyli stwarzanie warunków życia gatunkom 
roślin i zwierząt, szczególnie zagrożonych wyginięciem. 

- Po trzech sezonach przywrócenia ręcznego koszenia na ,Bataliono
wej Łące b!lrdziej pa,>uje do . niej ,nazwa Kaczeńcowa Łąka - mówi dr 
Przemysław Nawrocki z WWF w Białymstoku. -Powrotu batalionów nie 
widać, za to właśnie· kaczeńce są wymownym dowodem 'pozytywnego 
wpływu koszenia na przyrodę. 

W tym roku na . każdym hektarze skoszonej Batalionowej Łąki kwitło 
o ponad dwa i pół tysiąca kaczeńców więcej niż na hektarze łąki nie sko
szonej! 

lZ:t:Ffl'JiC, }j'j t()\9i2:'r3:~;bllfrV'J1'lt'&D1'rrj'Yt:J!I()r ' . 

Białystok, uL Przy torowa ~~a 
Wydział Zamiejscowy w organizacji 
- tel. (085) 6761651,tax67608 29 

'. www.wsd.com.pl 

L 3647 
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- W szkole jest fajnie. 
Bardzo lubię się uczyć. I chyba 
będę tęsknić za naszą klasą -

- mówi Małgosia Czerwonka z 

pierwszej "b" Szkoły Podsta
wowej w Radziłowie. 

Dzisiaj dla wszystkich pier
wszaków wielki dzień: pier
wsze w życiu świadectwo szkol
ne. 

- Dużo już umiemy! - za
pewnia Tomek Koniecko. - I 
czytać, i pisać, i liczyć. Nasza 

pani jest bardzo miła. I dlatego 
wszystkie kwiaty są dla niej! 

Dokąd na wakacje? 

- Nil nowy etap życia ży
czę wam powodzenia, wiary we ' 

własne siły, pogody ducha -
żegna się z nimi dyrektor Bar
bara Grądzka. 

Kwiaty i czel.<oladki miesza
ją się ze świadectwami, łzanii i 
radością. Nagrody, podzięko

wania. 

Ostatni dzwonek. Witaj, la
to! Witaj, swobodo! 

~ P~jadę do Wąsosza, do 
cioci, wujka i moich braci -:::- Witaj" swobodo! 

Na zdjęciach: pierwszaki z 

klasy "a" i "b" z wychowawczy
niami Małgorzatą Nietupską i 
Elżbietą Farfułowską; gimnaz

jaliści "do kroniki"; kwiaty dla 
wychowawczyni Elżbiety Farfu
łowskiej 

mówi Łukasz Tokarzewski. - cznie. - Na wakacje pojadę 
Będę im pomagał w pracy. do Łomży, do cioci. Na pewno 

- Jadę do mamy, do Hi- będzie fajnie. 
szpanii - cieszy się Paula Sup- Sebastian Malinowski z 
licka. " czwartej "b" wybiera się do 

WychowawczYni pierwszej babci, mieszkającej w nie dale

"b" Elżbieta Farfułowska życzy kim Ławsku. 
dzieciakom dobrego wypo- - My nie mamy gospodar-
czynku i dużo wrażeń. stwa, więc będę pomaga! babci 

- Jestem dumna z mojej i wujkowi, i całej rodzinie. Już 
klasy - mówi. - To wielka sa- chciałbym się z nimi zobaczyć. 

tysfakcja mieć świadomość, że Przez ścianę żegnają rok 
uczy .się poznawania świata, ży- szkolny gimnazjaliści. Na zaw
cia w grupie. Każdego dnia wi- sze rozstają się z tym miejscem 
dać postępy w nauce, każdego uczniowie klas trzecich. 

dnia stają I'ię dojrzalsi. Mnie - Czegoś żal - nie krY.ie 
też będzie ich przez te dwa wzruszenia Karolina Karaś, po 

miesiące brakowało. wakacjach uczennica Liceum 

Pani wakacje spędzi w swo- Promowanego .w Graj ewie. -
im gospodarstwie rolnym, Jeszcze nie całkiem dociera do 
dzieląc pracę w polu z obo- mnie, że już nigdy nie spotka
wiązkami rodzinnymL 'J;'ak~ wy- my się wszyscy! Trochę boję 
gląda ' życie wiejskieg~ ~auczy- się tego, co przede mną, ale z 
ciela. drugiej strony jestem bardzo 

Agnieszka Sokołowska z ciekawa! Mam nadzieję, że 11)0-

kl~ drugiej "a" niesie kosz ja nowa klasa i mój nowy wy
róż. chowawca będą tacy wspaniali 

- To dla naszej pani, Tere- jak w Radziłowie, jak nasza wy
sy Jankowskiej -'- wr.jaśnia. - chowawczyniEdyta Sosnowska. 

Wakacje przyszły bardzo szyb- Absolwenci gimnazjum 
ko. Mogłabym jeszcze chodzić wpisują się do kroniki szkol
do szkoły, bo bardzo lubię się nej, obok zdjęć swoich klas. 
uczyć! ~ dodaje spontani- Na wieczną rzeczy pamiątkę. 

To ci Puszczak! 
Tytuł Super Puszczaka 2002 

w pierwszej edycji konkursu, 
zorganizowanego przez burmi
strza Nowogrodu, wójta gminy 
Zbójna i Oddział Regionalny 
Towarzystwa Kultury Kurpiow
skiej "Ki~rec" w Nowogrodzie, 
zdobyła Bogumiła Kaczyńska, 

uczennica klasy szóstej Szkoły 
Podstawowej w Wachu (gm. Ka
dzidło, pow. ostrołęcki). Drugie 
miejsce przypadło Alicji Zaciek, 
VI-klasistce ze Szkoły Podsta
wowej w Dąbrowach, a trzecie 
Annie Ceberek, VI-klasistce ze 
Szkoły Podstawowej w Zalasiu. 
Gratulujemy! Zgodnie z regula
minem konkursu, uroczystość 

wręczenia głównej nagrody od
będzie się w szkole laureatki, 21 
czerwca. 

O zdobyciu tytułu Super Pu-

szczaka decydują między inny
mi zachowanie i wyniki w nau
ce, czynny udział w imprezach 
propagujących kulturę, umie
jętności w dziedzinie tradycji, 
znajomość historii i gwary kur
piowskiej. Takie dane znajdują 
się w specjalnej ankiecie, którą 
wypełniają dyrektorzy szkół. 

Mottem konkursu Super 'Pu
szczak jest myśl Adama Chętni

ka: ,,A przede wszystkim niech 
każdy światły Puszczak nie wsty
dzi się powiedzieć «Kurpiem 
był mój dziad i ja Kurpiem 
jestem»". 

Organizatorzy konkursu za
powiedzieli, że w kolejnych 
edycjach zamierzają prakty
cznie sprawdzić wiedzę i umie
jętności kandydatów do zobo
wiązującego tytułu Super Pu
szczaka. 

AGEłłCJA PRACY CZASOWEJ 
posz~kuje chętnych 

do pracy fizycznej na terenie Łomży 
{mile widziani studenci) 

Oferty prosimy przesyłać listownie na adres: 
Aclive Plus SP. z o.o~ ul. Stępińska 22/30 
00-739 Warszawa, lei. (022)840-69-22 

fak.424Ą 
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IX OGÓLNOPOLSKIE DNI KULTURY KURPIOWSKIEJ 

Weselisko śpiewaków 
"Pani Młodo, Pan Młody, 

jech ojce i druzby, i cało rodzi
na proso na wesele na dzień 30 
czerwca 2002 roku do Nowogro
da na godzine szos to na odziece
rzu. Nojsomprzod posłuchota i 
obocyta kurpsioskiech grocow i 
śpiewokow" . 

Takiej treści zaproszenie na 
najbliższą niedzielę kieruje do 
miłośników Kurpiowszczyzny 
Regionalny Ośrodek Kultury w 
Łomży, organizator IX Ogólno
polskich Dni Kultury Kurpiow
skiej w Nowogrodzie. Program: 
o godz. 11.00 - korowód z 

Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury do sceny nad Narwią, 
przy skansenie; o godz. 11.20 -
15.50 - Ogólnopolski Przegląd 
Zespołów Kurpiowskich; o godz. 
16.00 - koncert niespodzianka; 
o godz. 17.30 - ogłoszenie wy
ników Przeglądu; o godz. 18.00 
- wesele kurpiowskie. Gościem 
imprezy będzie Dżani z zespo
łem cygańskim, który wystąpi o 
godz. 20.00. Warto obcować tak
że z kulturą innych narodów. 

IX Ogólnopolskim Dniom 
Kultury Kurpiowskiej , w Nowo
grodzie towarzyszy kiermasz 
sztuki ludowej. 

Jest sobie koń 

ZLOT Z LILIJKĄ 

Po raz dziewiętnasty spotkąją 
się w Nowogrodzie 28-30 czer
wca uczestnicy Zlotu Weteranów 
i Seniorów Harce rzy Ziemi Lom
żyl'iskiej. Jego organizatorem 
jest Krąg Seniorów im. Leona 
Kaliwody Drużyny Weteranów 
Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej. 

Mający sześć zastępów (w Bia
łymstoku, Gdańsku, Koszalinie, 
Krakowie, Łomży i Warszawie), 
tradycyjnie zwołuje sędziwych 

druhów mi spotkania czerwcowe 
i listopadowe. Przybywając z róż
nych stron krąju, są przykładem 
radości z bycia razem, niezmien
nie impom~ją optymizmem. 

W programie tegorocznego 
Zlotu: złożeni~" kwiatów na mo
gile Adama i j adwigi Chętników 
oraz prof. Franciszka Piaścika, 

spotkanie przy ognisku z mlo
dzieżą harcerską z Nowogrodu i 
Łomży, zwiedzanie umocnień 

obronnych w okolicach Nowo
grodu oraz udzial w IX Ogólno- ' 
polskich Dniach Kultury Kur
piowskie:j w nowogrodzkim skan
senie im. Adama Chętnika. 

Harcerzom weteranom to
warzyszyć będą wspaniale druh
ny i druhowie z 59 Drużyny Har
cerskiej "Ptaki Ptakom" z Łomży. 

Był sobie koń. 

Był sobie Wiktor Wolkow, ar

tysta fotografik z Supraśla. 

Spotkali się we właściwym 

miejscu i czasie. 

Czarno-biały fotograficzny 

Koń Wiktora Wołkowa to nie pe

gaz, perszeron ani rasowy arab; 
to kOli nie do przejażdżki, nie 

do wyścigów ani do cyrku. 

- Mój kOli to koń do cięż

kiej pracy na roli - mówi. -

Cią!,'TIie furę z sianem, plug, sa

nie, worki mąki z mlyna. Ale ta

kich widoków już w Polsce nie

mal nie uświadczysz. W tym ro

ku nie udało mi się sfotogrąfo

wać ani jednej fury z sianem, 

ciągniętej przez konia! W ubieg

łym takie szczęście dopisało mi 

"aż" dwa razy w Wierciszewie w 

gminie Wizna i w pobliżu Łojów 
Awissy w gminie Radziłów. Koń 

to dzisiaj relikt odchodzącej 

epoki. Moje fotografie, które 

prezentuję, pochodzą z lat 60. i 

70., stanowiąc pewnego rodzaju 
dokumentację etnograficzną. 

Konia, będącego odwiecznym 

pięknym elementem polskiego 

krajobr~zu, na dobre zastąpiły 

maszyny rolnicze. Czasu nie za-, 

trZYlliasz ... 

Ale zatrzymasz coś w foto

graficznym kadrze. Harówkę ko

nia, szlachetną linię jego grzbie

tu. Zatrzym~z konia zimą i la

tem; nad rzeką; na łące; w polu . . 

Oto mistrzowskie malarskie 

fotografie. 

Był sobie koń. 

Jest sobie Wiktora Wołkowa; 

koń fotografowany duszą. 

Galeria Prowincjonalna Ko
teria w Łomży (ul. Senatorska 

6): Wiktor Wołkow, Był sobie 
koń. Wystawę można zwiedzać 

do 17 lipca 2002 roku. 

OJciec Święty na Szlaku ' 

Przed sierpniową pielgrzym

ką Ojca Świętego do Ojczyzny, . 

w Augustowie, po 3 latach od po

bytu Papieża na Pojezierzu Su

walsko-Augustowskim, odbędzie 

się promocja albumu papieskie; 
go fotografa Arturo Mari pt. Wi

gry z Janem Pawłem II. W więk

szości nigdzie nie publikowane 
zdjęcia ujrzały światło dzienne 

d~ięki znanemu krakowskiemu 

wydawnictwu Biały Kruk. 

Album ze znakomitymi foto

,grafiami przybliża miejsca, któ

re już dzisiaj przyciągąją tysiące 

turystów, między innymi "Szlak 
Papieski" Kanału Augustowskie-

w piecu 
- Dzień bez pieca to dzień 

stracony - mówi żartobliwie Ta
deusz Walter, absolwent Wyższe::j 

Szkoły Sztuk Plastycznych w Poz
naniu, z dyplomem "z tkaniny" 
w pracowni Magdałeny Abaka
nowicz. - Ceramikiem zostalem 
przez przypadek, w Indiach. 

Na otwarcie wystawy nie
zwyklych rzeźb artysry, inspiro
wanych kulturą Orientu, zapra
sza 27 czerwca (czwartek) o 
godz. 18.00 Galeria Sztuki 
Współczesnej Muzeum Północ
no-Mazowieckiego w Łómży. 

Niebezpieczna 
dzikość 

"Bezpieczna woda" to naz
wa programu opracowanego 
przez policję, dotyczącego bez
pieczeństwa wypoczywąjącym 

nad wodą w okresie wakacji. 
Porozumienia w tej sprawie 
podpisali m. in. p rzedstawiciele 
Podlaskiego Urzędu W(~ewó

dzkiego i Komendy Wojewó
dzki ~j Policji. J ednym z ele
mentów akcji ma być m. in. 
oznakowanie "dzikich" plaż 

tabliczkami informującymi o 
zakazie kąpieli. Od początku 
maja w województwie utonęlo 
już 10 osób, przede wszystkim 
w miejscach , których nie pilno
wali ratownicy. 

go i erem wyspy wigierskiej, na 

chwilę zamieniony w polski Ca

stel Gandolfo ... 

W konferencji prasowej, or

ganizowanej 27 czerwca w Miej

skim Domu Kultury, uczestni

czyć będą ks. biskup Ed~rd 

Samsel, burnlistrz Augustowa 

Leszek Cieślik, który wręczył Oj

cu Świętemu dyplom honorowe

go obywatela miasta, ks. pralat 

Zygmunt Kopiczko goszczący Ja

na Pawła II na plebanii oraz Bo

żena i Stanisław Milewscy z Le

szczewka w gminie Suwalki, któ

rym wówczas niespodziewaną 

wizytę złożył Dostojny Piel

grzym. 

DO KINA 
"MILLENIUM" 

Z "KONTAKTAMI" 

28 czerwca ' (piątek) - • 
Wielki powrót (Piotruś Pan ), 
godz. 15.30, 17.00 • Dzień pró
by, godz. 18.00 • Dziewczyna na 
urodziny, godz. 20.15; 

29 czerwca (sobota) - • 
Wielki powrót (piotruś Pan) , 
godz. 15.30, 17.00 • Dziewczyna 
na urodziny; godz. 18.00, 22.00 • 
Dzień próby, godz. 19.50; 

30 czerwca (niedziela) - • 
Wielki powrót (Piotruś Pan), 
godz. 15.30, 17.00 • Dziewczyna 
na urodziny, godz. 18.00 • Dzień 
próby, godz. 19.50; 

1-2 lipca (poniedziałek-wto
rek) - • Wielki powrót (Piotruś 
Pan), godz. 15.30, 17.00 • Legal
na blo,ndynka, godz. 18.00 • 
Dziewczyna na urodziny, godz. 
20.00; 

3-4 lipca (środa-czwartek) 

- • Wielki powrót. (Piotruś 

Pan), godz. 15.30, 17.00 , · 
Dziewczyna na urodziny, godz. 
18.00 • Legalna blondynka, 
godz. 20.00. 

Drodzy ' Czytelnicy! Trqjka . 
spośród Was, która w czwartek 
pierwsza zgłosi się do kina "Mil
lenium" w Łomży z tym nume
rem "Kontaktów", otrzyma bez
płatne bile ty na film . 

Bliższe informacje o reper
tuarze i przedsprzedaży biletów: 
tel. 216-75-19. 

15 



16 

. KOMU PRZESZKADZAŁO 
WINOGRONO? 

Winogrono rosło na mojej 
grządce prawie dwadzieścia lat. 
Pielęgnowałam je, podlewałam, a 
roślina pięła się w górę , rozwijała, 
potem każdego roku owocowała. 

Mieszkam na pierwszym pię
trze . Winogrono rosło do g<?ry i 
wspinało się na mój balkon. Zeby 
nie przeszkadzało sąsiadom z 
parteru, żeby nie zasłaniało im 
światła , za każ<;lym razem dokła
dnie obcinałam pędy. Przez wyso
kość parteru rosła tylko łodyga. 
Tak było przez wiele lat. 

Na' moim piętrze mieszka 
sparaliżowana sąsiadka, Kiedyś, 

gdy była zdrowa, j ej balkon był 
ukwiecony, rosły różne rośliny. 
Od kilku lat jedyną zielenią najej 
balkonie były pędy z mojego wi
nogrona. Sama prosiła, abym po
zwoliła piąć się roślinie także na 
balustrady j<,;j balkonu. Podobnie 
prosili sąsiedzi z drugi<,;j ,strony i 
mieszkający nade ' mną. Mnie to 
nie przeszkadzało, że roślina roś
nie u sąsiadów. Tak było dobrze. 

W maju W)jechałam z cho
rym synem na turnus rehabilita
cY.iny. Wtedy stało się nieszczę
ście. W tym czasie ktoś podciął 
od dołu moje winogrono. Teraz 
smutno zwisają tylko suche bady
le. Ktoś złośliwie zabrał nam zie
loność. Zdrowy może oko nacie
szyć, bo W)jdzie z mieszkania. Ale 
nie W)jdzie nigdzie sparaliżowa
na sąsiadka. 

Komu p~zeszkadzała niewin
na roślina? Kto chciał dokuczyć 
chorej? Nie tylko mnie trudno 
zrozumieć tę złośliwość. 

Helena Mankiewicz 
Łomża 

"SPALANIE EMOCJI" 
Jeden z czytelników, Jerzy 

Chojnowski z Sulek, mocno skry
tykował ("Kontakty" nr 22/ 2002) 
mój list, dotyczący spalarni, którą 
planowano wybudować niedale
ko Zambrowa. Z moich obserwa
cji wynika, że poruszający temat 
budowy spalarni ignorują do
tychczasową wiedzę wielu autory
tetów z dziedziny chemii, fizyki i 
medycyny, skoro kwestionują 
szkodliwość tego typu inwestycji. 

Na czym polega problem bu
dowy spalarni w Polsce: 

a) na beztrosce urzędników, 
którzy w wielu udokumentowa
nych przypadKach dopuścili do 
budowy spalarni niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami , 

Mi KONTA.m 

b) pomimo zastosowania wie
lu zachodnich technologii, które 
w ich macierzystych krajach w 
mniejszym lub większym stopniu 
radzą sobie z obowiązującymi 
normami emisj i, w Polsce według 
Instytutu Ochrony Środowiska, 
emisja rakotwórczych substancji, 
takich jak droksyny i furany, 
przekracza nawet. 860 razy dopu
szczalny poziom w Unii Europej
skiej, metali ciężkich zaś ponad 
600 razy, . 

c) w Polsce brak j est uregulo
wań prawnych dla spalarni, doty
czących emisji droksyn, dlatego 
też każdą spalarnię można na
zwać jako spełniającą normy, 

d) budowa spalarni n ie elimi-
. nuje budowy wysypisk śmieci. 
Spalanie to przemiana śmieci w 
gaz, popiół i żużel. Popiół i żużel 
są substancjami wysoko toksy
cznymi i są większym zagroże

ni em dla środowiska niż sama 
spalarnia. W Polsce średnio uda
je się zmniejszyć w ten sposób 
odpady o 30-40 proc. ze względu 
na ich duże zawilgocenie i niską 
kaloryczność, 

e) budowa spalarni powodu
j e, że samorządy przestają in tere
sować się selekcją śmieci, recyk
lingiem, kompostowaniem. 

W wymienionych przez Jerze
go Chojnowskiego Niemczech 
firmy recyklingowe zatrudniają 
średnio trzykrotnie więcej niż 
spalarnie, dlatego argument o 
powstawaniu miejsc pracy nie 
jest trafny. Chyba lepiej zatrud
nić kilkadziesiąt osób niż kilkana
ście. Dobrze zorganizowany re
cykling może wyeliminować taką 
samą ilość śm ieci j ak spalarnia. 
Szkoda, że J erzy Chojnowski nie · 
raczył odwiedzić takiej firmy i nie 
zauważył tysięcy poj emników do 
sortowania, dzięki którym do 
spalarni trafia mniej toksycznych 
odpad6w. W Polsce do spalarni 
trafia z reguły wszystko, jak popa
dnie, i tym różnimy się od spalar
ni zachodnich 

Ostatnio w modzie j est kryty
kowanie kogo popadnie za brak 
miejsc pracy, dlatego też nie bę
dę oryginalny i przekażę swoj e 
spostrzeżenia na temat branży 
drzewnej. 

Kryzys przemysłu drzewnego 
rozpoczął się w 1997 r. Spowodo
wany zostal w dużej części tym, że 
w latach 1994-97 rząd SLD-PSL 
zaczął spłacać polskie zadłużenie 
drewnem, windując cenę tego su
rowca do absurdalnych kwot. Do 
tego doszła słaba koniunktura 
gospodarcza i tysiące trafiło na 
bruk. Jednak od kilku lat jest 
dość duży popyt na trzcinę, wikli
nę, zdrową żyWność i właśnie dre
wno. I tu trzeba szukać nie kilku
nastu, a setek miejsc pracy. Euro
pa Zachodnia znudziła się plasti
kiem i jest spore zapotrzebowa
nie na tego typu towary. Proble
mem jest brak tanich kredytów, 
brak promocji i wygórowana ce
na d rewna. Każdy, kto w kilku 
ostatnich latach wymieniał sobie 
okna, wie, że tańsze są okna z 
PCV i aluminium niż z drewna. 

Wielu nie może uwierzyć , że pół

nocna część kraju, zewsząd oto
czona lasami, ma problemy z su
rowcem. Coraz więcej firm im
portuje drewno z Białorusi i 
Ukrainy, by utrzymać się na ryn
ku i nie zwalniać kolejnych pra
cowników. Tymczasem Lasy Pań
stwowe nic nie robią, by zacząć z 
t.ym importem konkurować, czyli 
obniżać ceny, a co za tym idzie , 
przyczyniać się do wzrostu za
trudnienia. Za kilka lat okaże się, 
że Lasy Państwowe s~1 na skraj u 
bankructwa. Tematem, który tu 
poruszyłem, powinni zająć się 
parlamentarzyści i samorządow
cy, gdyż w tej branży są miejsca 
pracy. Jedną z firm, które otrzy
maly kilka dni temu nagrodę Te
raz Polska, j est firma eksportują
ca drewniane sztalugi malarskie. 
Podlaskie od wieków zajmowało 
się rolnictwem i p rzcTobem dre
wna i tu trzeba położyć nacisk 
przy tworzeniu mi<,;jsc pracy. 

Robert Bobryk 

Łomża 

Jesteśmy na etapie zastana
wiania się, czy pozwolić na wysy
pywanie śmieci do prywatnych la
sów, stawów, na prywatne pola 
itd. Łomżyńscy radni, którzy 
przecież powinni przyczyniać się 
do tego, by utrudniać komuś po
pełnienie wykroczeń, już dawno 
powinni wprowadzić obowiązek 
zawierania umów na wywóz śmie
ci. Dalsze zwlekanie z podjęciem 
takiej decyzji sprawia, że część ra
dnych ponosi odpowiedzialność 
za powstawanie nielegalnych wy
sypisk. 

MÓJ OGRÓD 

OKNA • 
I 

- Och, iłe mi ten drwal już 
drewna spiłował. choć pracuje 
tylko wtedy, jak wiatr wieje, dre
wna zawsze na całą zimę starczy 
- żartuje Franciszek Sipowski z 
Łomży. . 

Pracowitego drwala zrobił 
zimą. O kwiaty, które są w domu 
i w ogrodzie, trzeba dbać bez 
przerwy. 

- To zasługa żony. Jest na 

DRZWI 
DUŻVWYBÓR 

OKNO 034 wym. 1 ,46x1 ,43 
od 670 PLN brutto 

fIKCENTA 
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWo-USŁUGOWE 

Łomża, Aleja Piłsudskiego ll5 tel./fax (0-86) 218-79-44 
Ełk, ul. Mickiewicza 42 tel. (0-87) 610-98-12 

FaJ<.3947 

emeryturze, więc ma dużo cza
su. Ja jestem dopiero na rencie, 
mam wiele spraw do załatwiania. 
W ogrodzie zajmuję się podle
waniem i gadaniem. Ale jak już 
wszystko kwitnie, to cieszy każ
de oko - mówi Sipowski. 

W ogrodzie rosną różne ga
tunki ozdobnych roślin: jedne 
przekwitają, drugie dopiero za
czynają rozkwitać. Miło jest 
przysiąść pod pnącą czerwoną 
lub żółtą różą. 

Kwiaty można także podzi
wiać w mieszkaniu; ponaddwu
metrowe kaktusy, rozłożyste 

paprocie i inne okazy. 

PIKNIK 
DOJRZAŁY 

Do wspólnej zabawy i odpo
czynku na świeżym powietrzu 
zaprasza swoich członków Za
rząd Rejonowy Polskiego Związ
ku Emerytów, Rencistów i In,wa
lidów Łomży, propomyąc 25 
czerwca piknik w Morgowni
kach. Zapisy przr.jmowane są w 
biurze Związku: Szosa Zambrow
ska 1/ 27, pokój nr 202, w godz. 
9.00-13.00 (tel. 216-27-84). 



AUGUSTÓW 
• Kanał Augustowski, łączący 

jeziora Necko, Białe, Augustow
skie i Studzienniczne, to jedna z 
głównych atrakcji turystycznych 
Podlaskiego. Rejsy, organizowa
ne przez Żeglugę Augustowską, 
cieszą się wielkim powodze
niem. Informacja Turystyczna: 
ul. 3 Maja 31, tel. 087 643-28-61. 
Pomysł budowy' Kanału Augu
stowskiego, wielkiego osiągnię

cia techniki inżynierskiej XIX 
wieku, narodził się w 1824 roku 
z konieczności: wielkich ko
sztów transportu przez Prusy 
Wschodnie. Budowa, zakończo
na w 1839-roku, jest dziełem ge
nerała Ignacego Prądzyńskiego, 
wybitnego dowódcy, jednego ,z 
przywódców powstania listopa
dowego. (Kanał przecinający 

piękną Puszczę Augustowską, 

uznawany za niezwykły zabytek 
na skałę europejską, ma 102 ki
lometry długości, w tym 80 w 
Polsce, oraz 18 śluz - 14 u nas. 
Jego historię obrazuje specjalna 
wystawa w Muzeum Ziemi Augu
stowskiej: ul. 29 Listopada 5 a, 
tel. 087 643-23-60). 

BIELSK PODLASKI 
• Trwa budowa hali sparto

wej przy ZesJlole Szkół Zawodo
wych nr 2. Koszt: ,2 miliony 230 
tysięcy złotych. Dotychczas "wło
żono" w budowę 412 tysięcy. 

Dof'mansowanie Urzę'du Kultu
ry Fizycznej i Sportu: w roku 
2002 - 330 tysięcy, w roku 2003 
- 170 tysięcy. 

, GRAJEWO 
• Powiatowy Urząd Pracy 

otrzyma 276 tys. 889 zł na reali
zację programu dla absolwen
tów.' "Pierwsza praca" wystarczy 
na pracę lub staż 218 młodych 
lud# przez pięć miesięcy. ' 

• Zespół Pieśni i Tańca Gra
jewianie otrzymał specjalne wy
różnienie na Przeglądzie Zespo
łów Folklorystycznych w Gorzo-
wie Wielkopolskim. ' 

• Całą dobę czynny jest w 
Komendzie Powiatowej Policji 
telefon zaufania. Dzwoniąc pod 
numer 272-22-22, można anoni
mowo zgłosić 'przestępstwo lub 
uzyskać informacje, o bezpie
czeństwie. 

KOLNO 
• Ordynariusz łomżyński, ks. 

bp Stanisław Stefanek, przepro
wadził w param pw. Św. Anny 
wizytację kanoniczną. ' Odprawił 

- msze święte, głosił homilie, 219 
młodym ludziam udzielił sakra
mentu bierzmowania, poświęcił 
ufundowaną przęz młodzież tab
licę pamiątkową, poświęconą J a
nowi Pawłowi II, zapoznał się z 
budową nowego kościoła pw. 
Chrystusa ~ Króla Wszechświata 

na osiedlu Południe II. 
• Przelotne deszcze w ' nie

dzielne popołudnie nie prze
szkodziły w " "Powitaniu Lata". 
TradycY.inie przybyło wielu mie
szkańców. Popisywały się zespo
ły związane z łomżyńską agencją 
"Artmuz" Waldemara FigleWicza 
i Kolneńskim Domem Kultury, 

który był głównym organizato
rem Dni. W odróżnieniu od lat 
poprzednich, w związku z ogra
niczeniami finansowymi, nie by
ło "znanej gwiazdy". 

• Badania mammograficzne 
piersi kobiet przeprowadzi Nie
publiczny Zakład Opieki Zdro
wotnej TNN z Białegostoku w 
sobotę i niedzielę 29-30 czer
wca w Kolneńskim Szpitalu 
Ogólnym. W pierwszym dniu ba
dania będą bezpłatne i obej
mą 100 kobiet w wieku 51-60 
lat, natomiast drugiego dnia, 
bez ograniczeń wiekowych, moż

na wykonać badania za 60 zło
tych. 

I 

• Od 22 czerwca ,do 21 lipca 
miejska kryta pływalnia będzie< 

" nieczynna z . powodu przeglądu 
urządzeń. ' 

• Podsumowana została dru
ga edycja k,onkursu dla kolneń
skich szkół "Rady na odpady". 
Łącznie w roku szkolnym mło
dzież zebrała 364 tys. butelek 
plastikowych i 378 tys. aluminio
wych puszek. Najlepsze wśród 
szkół podstawowych i gimnaz
jów: Gimnazjum w Grabowie, 
Szkoła Podstawowa W Kątach, 

SP w Janowie i SP w Turośli. 
Wśród szkół średnich najwięcej 

butelek i puszek zebrali ucznio
wie Liceum Ogólnokształcącego 

' Zasłużona "Beata" 
Medal "Za Zasługi dla Miasta Augustowa" otrzymał J~usz Las

kowski, znany artysta estradowy. Wykonawca nieśmiertelnej "Beaty z 
Albatrosa" był niezwykle wzruszony. Medal jest pierwszym tego typu 
odznaczeniem w całej jego karierze. 

- Medal ,;Za zasługi dla miasta Augustowa" jest wręczany tym, 
którzy wznosząc się wysoko ponad przeciętność, swoim działaniem 
wywierają znaczący wpływ na życie miasta i ksztaltują jego pozytywny 
wizerunek - powiedział Jarosław Szlaszyński, przewodniczący augu
stowskiej Rady Miejskiej i członek kapituły przyznającej odznacze
nie. ' 

Zdaniem Szlaszyńskiego Janusz Laskowski szczególnie zasłużył 
na przyznane mu wyróżnienie. Nie dość, że napisał piosenkę promu
jącą Augustów i jedną z najstarszych restauracji, to zawsze przychyl
nie o mieście się wypowiadał. 

- Dzięki niemu o naszym mieście usłyszała cała Polska. To przy-
jaciel Augustowa. . 

- Kochiun to miasto - Laskowski nie ukrywał wzruszenia. -
Prz)jeżdżałeintu jeszczejako dziecko. : 

Wyznał, że legendarną już Beatę poznał' w 1965 roku. Miała 17 :' 
lat i była śli<:;lllą dziewczyną. . ,,' 

, - Nie Me~, co się , z nią' dz,il!iaj dzieje-'- odparłrta pytania. - '" 
Pewnie już byin jej nie poznill... ~.: 

:Entuzjastycznie prz)jęty przez kilkusetosobową publiczność, któ
ra z zapartym tchem wysłuchała takich przebojów jak "Kolorowe jar
marki", "Świat nie wierzy łzom", obiecał, że wkrótce napisze kolejną 
"piękną pieśń o Augustowie". Jeszcze _długo po odłożeniu gitary nie 
mógł rozstać się z fanami. Kilka godzin rozdawał autografy i ... uś
miechy. Ściskał wyciągające Się ku niemu dłonie i wspominał czasy, 
gdy , występował podczas dancingów w Domu "Wypoczynkowym 
PTTK. J ak wspomina jedna z kelnerek, pracujących w tamtym czasie 
w restauracji, na występy przychodziły tłumy gości. 

- Bilety rozchodziły się jak ciepłe buleczki - opowiada Alicja 
Goss. - To wspaniały człowiek. ... 

, Na zdjęciu:]anusz Laskowski z nieodłączną gitarą 

w Kolnie. Starostwo Powiatowe, 
jest głównym organizato

rem konkursu, zwycięzcom 

ufundowało nagrody. 

MAŁY PŁOCK 
• Piłkarze Gimnazjum zajęli 

czwarte miejsce w finale woje
wódzkim turnieju "Piłkarska 
kadra czeka". Zawody odbyły się 
w Gibach na Suwalszczyźnie. 

• Aż 418 osób (co dziesiąty 
mieszkaniec gminy), w tym 191 
kobiet,jest bezrobotnych. Tylko 
66 ma prawo do zasiłku. 

PUPOWO 
• 14 lipca odbędzie się tur

niej piłkarskich drużyn senio
rów, reprezentujących środowis
ka wiejskie. Informacje i zgło- ' 
szenia pod telefonem: Tadeusz 
Gardocki 272-38-88. 

SOKOŁY 
• Z zakończeniem roku 

szkolnego rozpoczęła się wymia
na okien, ocieplenie stropów, 
ścian i posadzek w budynku 
szkoły podstawowej i gimnazjum ' 
kosztem 290 tysięcy złotych. Do
tację 60 tysięcy złotych zapewnia 
Bank Gospodarstwa Krajowego, 
f'mansujący takie przedsięwzię

cie w jednej czwartej. 
• "Takiego przystanku auto

busowego nie ma na pewno w 
całym województwie", twieJ;'dzą 

mieszkańcy. Zaprojektowany 
przez architekta Andrzeja Chwa
liboga z Białegostoku, znakomi
cie komponuje się z piękną ar
chitekturą kościoła w centrum 
miejscowości. Projekt przystan- ' 
ku, w otoczeniu zabytkowej 
świątyni, uzgodniony został z 
wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. 

SZCZUCZYN 
• Podsumowany został kon

kurs zbieraczy surowców wtór
nych, zorganizowany w ramach 
Polskich Dni Recyklingu. W 
konkursie, ' koordynowanym 
przez Lucynę Bogdan i Irenę 

Markowską, udział wzięło 51 
uczmow. Zwyciężył Arkadiusz 
Zamojski (kl. II) przed Wojcie
chem Szabelskim (kl. VI); chłop
cy otrzymali w nagrodę rowery. 
Nagrody rzeczowe były dla wszy
stkich uczestników konkursu. 

ZARĘBY KOŚCIELNE 
, • Trwa przedostatni etap bu

dowy wodociągu (około 27 kilo
metrów) Zaręby Kościelne -
Grabowo - Świerże Kolonia -
Kietlanka - Zakrzewo Kopijki -
Pętkowo Wielkie - Pulazie - Gą

siorowo Stacja. " Oddanie do, 
użytku z końcem października" 

2002 roku. Indywidualny wkład 
od przyłącza: 1800 złoty,ch. Do 
całkowitego ,;żwodociągowania" 

gminy pozostanie jeszcze 12 ki
lometrów: Zgleczewo Panieńskie 
- Zgleczewo Szlacheckie - Gą
siorowo Wieś - Zakrzewo Wiel
kie. TA zadanie na przyszły rok. 
Konieczna jest także moderniza
cja hydroforni ze stacją uzdat
niania wody w Zarębach. Chodzi 
nie tylko o ' to, by sprostać prze
pisom Unii Europejskiej; od te
go zależy także wydajność stacji. 
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Mój mąż od pewnego czasu 
ogląda nocne pornograficzne 
nImy. Nie ukrywa tego przede 
mną. Nie ' oglądam nImów ra
zem z nim, ale lekko żartuję z 
tych nowych zainteresowań. I 
chyba rzeczywiście korzysta z te
lewiz}jnej edukacji, bo co jakiś 
czag wprowadza coś nowego w 
nasze życie erotyczne. Do tej po
ry godziłam się na wszystkie no
wości, na nowe pozycje, bo in
nowacje nie były bardzo śmiałe, 
a wprowadzały pewne urozmai
cenie. Zaskoczył mnie zupełnie 
ostatnim swoim postępkiem: ku
pił w sex shopie sztucznego pe
nisa na baterie i prosił, abym się 
przy nim onanizowala. Zawsty
dziłanl się, nie mialam ochoty 
ani na onanizowanie się, ani na 
normalny seks. Jakoś nie mog
łam pogodzić się z tą propozy
cją. Czy to możliwe, żeby on wo
lał na mnie patrzeć, jak się sama 
zaspokajam, niż się ze mną ko
chać? 

Beta 

Po pewnym czasie każdy szu
ka odmiany w dotychczasowym 
życiu erotycznym. Pani też za
smah)wała odmiany i zaakcepto
wała wcześniejsze propozycje 
męża, bo wydały jej się ciekawe, 
wprowadzały coś nowego do 
wsp6lnej sypialni. Zaskoczyła ją 
ostatnia propozycja, a nie po
'winna. Należy pamiętać o tym, 
że mężczyźni są bardzo wrażliwi 
na bodźce wizualne. Lubią pa
trzeć na wyginającą się sylwetkę 
kobiety i na malujące się na jej 
twarzy zadowolenie. Mężczyzn 

bardzo podnieca widok pie
szczącej się kobiety. I nie trzeba 
myśleć, że mąż woli patrzeć niż 
kochać się z żoną. Owo patrze
nie jest elementem tego samego 
seansu erotycznego kochank6w. 
To prawda, że pierwszy raz takie 
zachowanie męża może wywohi.ć 
jakiś wstyd i naruszać pewne in
tymne gr!lnice. Jednak trzeba 
pamiętać o tym, że powodzenie 
we wsp61nym życiu zależy także 
od tego, jak potnifimy wsp6lnie 
przełamywać istniejące w nas ba
riery, także bariery wstydu i nie
śmiałości w intymnym zbliżeniu. 
jeśli razem będziecie potrafili 
pokonać wstyd i pokazać sobie, 
co najbardziej lubicie, jakie pie
szczoty wam odpowiadają, może 
to być spos6b na j eszcze lepsze 
erotyczne poznanie się i utrwale
nie związku. 

LEKARZ .DOMOVVV 

Syn wrócił ze szkolnego bi
, waku z chorymi nogami. Skóra 
między ostatnimi palcami przy 
nóżkach jest czerwona i wyglą
da, jakby pękała. Swędzi go to i 
piecze, pojawiły się pęcherzyki. 
Jak szybko wyleczyć z tego pas
kudztwa? 

Katarzyna 

"Paskudztwo" to nic innego 
jak grzybica st6p. Bardzo łatwo 
się nią zarazić. Zarodniki grzyba 
szybko się rozmnażają w ciepłym 
i wilgotnym , środowisku. Syn 
m6gl się zarazić, stąpając bosą 

stopą w łazience pod pryszni
cem, albo gdzieś na basenie. 
Przed wieloma dziećmi (i doros
łymi) wakacxjne w}jazdy. Warto 
zaopatrzyć się w klapki do wcho
dzenia pod prysznic, z kt6rego 
korzysta wielu ludzi, by nie sta
wać golą stopą. 

Grzybica nie jest chorobą 

groźną, ale , trudną ~o wylecze
nia. W aptece można kupić bez 
recepty r6żne środki przeciw
grzybicze, jednak leczenie nimi 
jestzazwycz~j mało skuteczne. 
Najlepiej od razu udać się do le-

POD PARAGRAFEM 
W sklepie kupiłam nowe za

słony. Do tej pory trzymam pa
ragon. Chciałam sprawdzić, jak 
będą się zachowywały po praniu, 
więc najpierw poddałam je de
katyzacji. I zasłony, ku mojemu 
wielkiemu przerażeniu, odbar
wiły się . W różnych miejscach 
zrobiły się brudne zacieki, wzór 
ponakładał się na siebie, rozma
zał. Poszłam z zasłonami do 
sklepu z reklamacją. Sklepowa 
obejrzała i pytała, od czego pow
stały odbarwienia. Po namyśle 
powiedziała, że nie powinnam 
moczyć zasłon, że je źle· użytko-

POZNAJMY SIĘ 

Mam 39 lat. Po śmierci żony 
sam Wychowuję c6rkę (13 lat). 
Mieszkam i pracuję w mieście. 
Pragnę poznać serdeczną, opie
kuńczą Panią, najchętn.iej z oko
lic Łomży lub byłego wojewó
dztwa łomżyńskiego. Mile wi
dziana Pani z jednym dzieckiem. 
Nie interesują mnie Panie po 
rozwodzie. Podaj,.' proszę, nu
mer telefonu, ułatwi nasz kon
takt. 

Wdowiec 

wałam i nie uwzględniła mojej 
reklamacji. Co mam teraz zro
bić? 

Teresa 

Można zgłosić zażalenie do 
Wojewódzkiego Inspektoratu In
spekcji Handlowej w Bia\ymsto
ku. Delegatura w' Łomży znajdu
je się przy ulicy Polowej 22 (tel. 
21651 54 i 216 72 55). Inspek
tor spr6buje wY.jaśnić sprawę i 
załatwić ją polubownie. jeśli 

między sprzedawcą a klientem 
,nie dojdzie do porozumienia, 
pozostąje droga sądowa. 

• 
Chciałbym poznać sympaty-

czną dziewczynę do 23 lat. 
jeże li czujesz się samotna, n a

pisz, podaję adres elektroniczny: 
gpsn@wp.pl 

Paweł 

• 
M61 książkowy (33/176): je-

stem pogodnego usposqbienia 
spokojnym kawalerem, katoli

. kiem. Chciałbym sobie ułożyć 

życie; 'ma ono jednak sens tylko 
we dwoje. Więc teraz szukam 
Ciebie .... jeżeli lubisz książki,,_ 

rozmowy o życiu i długie space
ry, zaryzykuj, napisz. Czekam. 

Tomek 

• 
Wolny, szczuply blondyn 

(42/170), po przejściach. Poz
nam uczciwą, szczupłą Panią z 
poczuciem humoru (do lat 35), 
kt6ra lubi spok6j domowego og
niska i myśli poważnie o życiu . 

Niekoniecznie musi być z mia-

GARNITURY 
firmy" elAN" 

299 zł - tradYCY.iny 
320 zł - na4 guziki 

Promocja! Dla nowożeńców 'krawat gratis 
Łomża, ul. Długa 17 

tel. 216-28-56 
fak.3992 

karza dermatologa, k~6ry roz
pozna .rodzaj grzybicy i dobierze 
odpowiednie leki. Najskute
czniejsza jest tak zwana metoda 
pulsowa. Przez tydzień dwa razy 
dziennie podaje się choremu 
lek doustny (Orungal). Ustąpie
nie 0~jaw6w nie oznacza, że 

grzybica została wyleczona. Ku
rację powtarza się dwukrotnie, 
zachowując trzytygodniowe od
stępy· 

W trakcie leczenia trzeba 
uważać, aby grzybicą nie zarazić 
innych domownik6w. Chory po
winien używać osobistego rę

cznika, nie nosić kapci innych 
członk6w rodziny. 

W takim wypadku należy zło

żyć pozew do sądu cywilnego. W 

sądzie wnosi się opłatę osiem 

procent wartości kwoty, której 

zwrotu klient się domaga, czyli 

w opisanym przypadku ceny za

słon . W pozwie składanym w są

dzie można prosić o powołanie 

niezależnego biegłego, kt6ry 

oceni, czy zasłony miały jakąś 

wadę fabryczną, czy były niewła

ściwie użytkowane. Wycena bi'eg

łego jest płatna. jej koszty pono

si strona, kt6ra przegra sprawę. 

Jeśli powołany ekspert stwierdzi 

wadę towaru, klient otrzyma 

zwrot pieniędzy. 

sta. Cel matrymonialny. Foto mi
le widziane (do zwrotu). 

Mirek 

• 
Mam około czterdziestki i 

wciąż szukam pani mego domu i 
serca. Swojej drugiej poł6wki. 

Jestem technikiem budowla
nym, materialnie niezależnym 

(prowadzę działalność gospodar
czą na wsi). Mile widziana Pani, 

kt6ra lubi wieś i przyrodę. Dziec
ko nie stanowi przeszkody. 

Romantyk 

• 
Oferty podpisane imieniem, 

nazwiskiem lub pseudonimem 
(ale wówczas również imieniem i 

nazwiskiem zastrzeżonym do 
wiadomości redakcji) oraz peł

nym a:dresem zamieszczamy 
bezpłatnie. 

Ust do "Serce szuka serca", 
ofertę lub odpowiedź na anons 
należy przesłać do redakcji. W 
przypadku odpowiedzi, na ko
percie trzeba napisać, dla kogo 

jest przeznaczona (np. dla Jana, 
czy Beaty) i podać numer "Kon
taktów", w którym ukazał się 

anons. Nazwisk i adresów niko

mu nie przekazujel9Y' Pierwsza 
wymiana korespondencji nastę
puje za pośrednictwem. redakcji. 



Od toyoty 
do kratki 

Toyota, volkswagen passat i 
volkswagen golf, kia oraz audi 
(będące w tzw. leasingu) naj
pierw trailły do Rosji, na Biało
ruś i Litwę, gdzie zostały sprze
dane, a potem zgłoszone jako 
utracone. Na podstawie fałszy
wych zgłoszeń kradzieży towa
rzystwa ubezpieczeniowe wypła
cały Hrmom leasingowym od
szkodowanie. 

To jeden z wątków sprawy. 
Dotychczas, na podstawie dowo
dów gromadzonych przez Pod
laski Oddział Straży Granicznej, 
Centralne Biuro Śledcze i Ko
mendę Wojewódzką Policji w 
Bialynistoku, aresztowanych zo
stało osiem osób. Policja ustali
ła, że w procederze przywła
szczenia i przemytu samocho
dów za granicę uczestniczyło co 
najmniej dziewiętnaście. Wywie
ziono 15 pojazdów łącznej war
tości l milion 650 tYsięcy zło
tych, w tym 3 luksusowe toyoty 
land criuser, audi A 4 i A 6. 

Wydział Doch9dzeniowo-
-Śledczy KWP prowadzi również 
podobną sprawę: dotyczy prze
mytu audi A 4 i volkswagena 
sharana przez wschodnią grani
cę oraz wyłudzenia odszkodowa
nia. Zatrzymano mieszkańca To
runia i Aleksandrowa Kujawskie
go. Sąd Rejonowy w Białymsto

ku jednego aresztował, a wobec 
dOlgiego zastosował poręczenie 
majątkowe. 

WJ aszczuli mnie! Takich 
~ mam sąsiadów! - twierdzi 
ona. 

- Niech wynosi się stąd jak 
najszybciej! - odpowiadają zgo
dnie oni. 

Właśnie sąd wydał wyrok: ek
smisja bez prawa do lokalu za
stępczego. Wyrok nie jest pra
womocny. 

Sąsiedzi liczą dni, by tak się 
stało. Ona, jak twierdzi, wniosła 
apelację. 

- Mam zwyrodnienie stawów 
kolanowych i marskość wątroby. 
Nie- zalegam z czynszem ani gro
s'za. Jestem pewna, że sprawied
liwość będzie po mojej stronie 
- mówi z przekonaniem. - Sę

dzia sam mi powiedział: "Pani 
Basieńko, apelacja to rozwiąza
ny problem". 

- Mamy wr.jątkową lokatorkę 
- podsumowuje konflikt bur-
mistrz Zambrowa Kazimierz 
Dąbrowski. 

- To wr.jątkowa sytuacja """
dodaje zastępca kierownika Za
rządu Mienia Komunalnego Jó
zef Przeździecki. - Pracuję tu 
22 lata i nie przypominam sobie 
czegoś takiego: "pół" bloku sta
nęło w sądzie, by świadczyć 

przeciwko uciążliwemu sąsie

dztwu! 

lJ4iI iedy Barbara zamieszka
ll:!ła tu w styczniu 2001 roku, 
lokatorzy tej samej klatki scho
dowej komunalnego bloku nie 
spodziewali się skutków prze
prowadzki. 

- Zawsze w naszej klatce był 
spokój, nikt z nikim się nie kłó
cił, nikt na nikogo się nie skar
żył. I zaczęło się dla nas piekło! 
- wspomina jedna z sąsiadek. 

- Nastał dla nas ' świat jak z 
księżyca; świat, jakiego pod na
szym dachem do tej pory nie 
znaliśmy. 

natychmiast. Nie pamiętam już 
ile razy przeprowadziłem z nią 
rozmowę. Zapewniała poprawę. 

Kiedy nawet trzy miesiące był 

- spokój, uwierzyłem w cud. Nie
stety, tak stało się tylko raz. 

Zdesperowani sąsiedzi Barba
ry w końcu zjednoczyli swe siły i 
do Zarządu Mienia Komunalne
go zaczęły napływać pisemne 
protesty na jej zachowanie. 

Najpierw Zarząd Mienia Ko
munalnego wypowiedział Barba
rze umowę najmu. Jednak w wy- ' 
znaczonym terminie nie opuści-

25 metrów żalu 
Czara sąsiedzkiej goryczy 

przelała się, kiedy goście Barba
ry z czasem przenieśli swoje 
emocje na klatkę schodową. 

- Teraz nas~ała dla nas sodo
ma i gomora; tu urządząją ubi
kację - wspomina starsza ko
bieta. - Zaświnione schody, 
zaświnione ściany. Zwracałam 

uwagę raz, drugi. Doczekałam 
się wyzwisk i gróźb. Tak samo 
inni. 

Lista sąsiedzkich żalów pod 
adresem uciążliwej lokatorki i. 
jej towarzystwa szybko zaczęła 

się wydłużać. 

- Tylko z pozoru te niekoń
czące się libacje nas nie dotyczy
ły. Ale kiedy wrzaski i wyzwiska 
przeniosły się pod nasze okna, 
kiedy z jej mieszkania zaczęły 

-wylatywać butelki, powiedzieliś
my sobie: dosyć! 

Zambrowska policja doskona
le zna Barbarę i jej gości. Dowo
dy wielokrotnych interwencji 
dołączone zostały do pisemnych 
skarg mieszkańców bloku, które 
w Zarządzie Mienia Komunalne
go znajdują się teraz w specjal
nej teczce pod hasłem z imie
niem i nazwiskiem Barbary. 

- Najpierw były to interwen
cje ustne - wspomina Józef 
Przeździecki. - Reagowaliśmy 

ła mieszkania. W lutym 2002 ro
ku Zarząd skierował do sądu po
zew o eksmisję Barbary. Natych
miast wr.jaśniła na piśmie, że od 
lipca do grudnia nie interwenio
wała u niej policja, a ostatnio 
tylko dlatego, że do drzwi dobi
jały się nieznane jej osoby. Do
dała też: "Zwracam uwagę, że 

Państwa postępowanie jest 
sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego" . 

Dalej sprawa potoczyła się są
dowym torem. Radca prawny 
reprezentujący Zarząd Mienia 
Publicznego na rozprawie, był 

zaskoczony ilością świadków ze
znających przeciwko Barbarze. 
Coś takiego nie zdarza się ani na 
wsi; ani w mieście! 

Burmistrz poznał Barbarę 

osobiście. 

~ Niejednokrotnie pisała i 
przychodziła do mnie, zape
wniając, że to, co twierdzą na jej 
temat współlokatorzy, to niep
rawda - mówi Kazimierz Dąb
rowski. - Powiedziała krótko: 

. to zmowa, bo ta i ta osoba czyha 
na jej mieszkanie. Niecałe dwa 
tygodnie temu przyszło do mnie, 
do mieszkania kilka zapłakanych 
jej sąsiadek z prośbą o inter
wencję. Były przestraszone. 
Okazało się, że jeden ze stałych 

Nasze 
Bezpieczeństwo 

Prewencja kryminalna, bez
pieczeństwo w ruchu drogowym, 
pierwsza - pomoc przedmedy
czna, ochrona przeciwpożarowa, 
ł}ezpieczeństwo na wodzie 
ochrona środowiska naturalnego 
to konkurencje teoretyczne i 

• sprawnościowe kolejnej edycji 
konkursu Nasze Bezpieczeń

stwo, w których zmierzyło się- 17 
trzyosobowych reprezentacji 
szkół podstawowych Podlaskie
go, zwycięzców w etapie powia
towym. Rywalizacja odbyła się w 
Szkole Podstawowej nr 48 w Bia
łymstoku. ~ 

Najlepsza okazała się drużyna 
Szkoły Podstawowej w Karasie
wie (gm. Bakałarzewo, pow. su
walski) w składzie: Luiza Poją
wa, Katll}"zyna Czarniecka i 
Przemysław Domel, przygotowa
na przez' Celinę Czarniecką. 

Drugie miejsce zajął zespół 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Wy
sokiem Mazowieckiem w sIąa
dzie: Piotr Siekierko, Patryk 
Drewnowski i Patryk Losiewski 
(opiekun Elżbieta Trzeszczkow
ska). Trzecią lokatę wywalczyła 
reprezentacja Szkoły Podstawo
wej w Wasilkowie (pow. biało

stocki) w składzie: Wojciech 
Ozorowski, Przemysła,w Dmo
chowski i Justyna Wojtulewicz 
(opiekun Agnieszka Halicka). 
Zwycięzcy otrzymali atrakc}jne 
nagrody, ufundowane 'przez 
sponsorów, a wszyscy zawodnicy 
- atrakc}jne upominki. 

gości naszej lokatorki, wychyliw
szy się z okna, wyzywa ludzi i 
grozi. Wezwałem policję i sam 
tam poszedlem. Na szczęście, ta
kich lokatorów mamy mało. 

Smaczku tej sytuacji przydaje 
fakt, że uciążliwym sąsiadem 

jest nie mężczyzna, lecz kobieta! 

~ ieszkanie Barbary to 
Bl.!I25-metrowa klitka. W kłę
bach papierosowego dymu ona, 
jej sąsiad i prz}jaciel. 

- Ja wypiję, przyznaję się. I 
dzisiaj wypiłam. Ale mi wolno! 
Nikomu nie wadzę, nikomu nie 
jestem nic winna! - mówi z tru
dem. 

- Wszystko jasne: chcą cię 
wygryźć z tego kąta i czepiają się 
- stwierdza sąsiad. 

- Jedna taka szykuje się, że-
by wsadzić tutaj swojego syna! 
Nikt nie jest taki głupi, żeby te
go nie widzieć! Zambrowem rzą
dzi jedna klika! Forsę biorą do 
własnej kieszeni, a człowieka na 
bruk! - użala się prz}jaciel. 

- Czekamy na tę eksmisję 

jak na zbawienie, ale i z lękiem 
przed ,zemstą jej gości - mówi 
starsza kobieta. - To pewne. 
Więc można powiedzieć, że ' da
lej czeka nas piekło. 

GABRIELA SZCZĘSNA 
PS Imię lokatorki zostało 

zmienione. 

I : 
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Mlekpol 
najlepszy 

w kraju 
Spółdzielnia Mleczarska 

Mlekpol z Grajewa zajęła pier
wsze miejsce w rankingu najlep~ 
szych frrm z branży w 200 l r. Za 
nią uplasowały się SM z Łowicza 
i SM z Moniek. 

Te trzy spółdzie.nie za naj
lepsze w kraju uznał Tygodnik 
"Boos-Rolnictwo", który opra
cował pierwszy ranking zakła

dów mleczarskich. - Z rankin
gu wynika, że są już pierwsze 
efekty restrukturyzacji działal

ności spółdzielni mleczarskich, 
których ubiegłoroczne przycho
dy wzrosły o 9% w porównaniu z 
2000 r., podczas gdy zatrudnie
nie spadło o 1,3% - powiedział 

Krzysztof Szwedzik, redaktor 
naczelny "BoSs - . Informacje 
Ekonomiczne" . 

STANISŁAW WITKIEWICZ 

Uczestniczące w rankingu za
kłady skupiły łącznie w 200 l r. 
około 2,8 mld litrów nileka, co 
stanowi ponad 41 % krajowego 
skupu na potrzeby przemysłu 
mleczarskiego. Przeważały duże 
spółdzielnie, skupujące rocznie 
ponad 50 mln litrów, w ty.rn 
osiem największych mleczarni w 
Polsce. 

Pamięci florysty 

Z rankingu wynika, że w 2001 
r. nastąpiło pogorszenie wyni
ków finansowych przemysłu 
mleczarskiego. Spadła rento
wność produkcji, zmalał odse
tek firm osiąg~ących zyski. Łą
cznie zysk netto mleczarń z ran
kingu za ubiegły roku wyniósł 
35,2 mln zł (największy zysk net
to miał M1ekpol). 

,Jakub Waga - pedagog i 

uczony" to naj nowSza publika

cja Łomżyńskiego Towarzystwa 

Naukowego im. Wagów. Zawie

ra materiały z sesji naukowej, 

poświęconej wielkiemu uczone

mu w 200. rocznicę urodzin. 

Autorami referatów byli mię

dzy innymi prof. Adam Dob

roński oraz ks. prof. Witold Je

mielity. 

Warto także powrócić do za

mieszczonej w książce pięknej 

homilii ks. Henryka Gołaszew

skiego, wygłoszonej w łomżyń-

skiej Katedrze w czasie nabo

żeństwa w intencji wielkiego bo

tanika: "Dziękujemy Jakubowi 

Wadze za dzieło «Flora Polska». 

Ukazał w nim piękno i pożytek 

płynący dla - człowieka -z Matki 

Ziemi. Msza święta w jego in

tencji jest wyrazem wdzięczno

ści dla niego za to, co uczynił 

dla Ziemi Łomżyńskiej. Niech 

Bóg ubogaci go Swoim Poko

jem". 

Publikację można kupić w 

siedzibie Łom_żyńskiego Towa

rzystwa Naukowego im. Wagów 

przy ul. Długiej 13. 
Zakłady oceniano pod wzglę

dem 12 kategorii, m.in. wielko
ści przychodów, zysku operacr.j
nego, wielkości zatrudnienia i 
skupu mleka. Maksymalna oce
na wynosiła 120 pkt. Mlekpol za
jął pierwsze miejsce z 96 pkt. 
SM Łowicz dostała 78 pkt., a SM 
Mońki - 57 pkt. 

Nie masz? Won! 

EWABAŁDYGA 

Kontrakt z zarządcą przed
siębiorstwa PKS w Łomżyroz
wiązał wojewoda podlask!o Z 

wnioskiem o zwolnienie Jana 

HURTOWNIA OPAŁU MAREXIM 
DOBRY, TANI WĘGIEL 
PO REWELACYJNIE 
NISKICH CENACH 

SE'ZONOWA 
·SUPEROBNIŻKA CEN 

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

rak. 3486 

Strzelczyka wystąpiła rada nad
zorcza przedsiębiorstwa, choć 

głosowanie w tej sprawie nie by

ło jednogłośne. Motywacja de

cyzji wojewody nie została ':lja
wniona. Nieoficjalnie zwolnie

nie zarządcy uzasadniane jest 

ty.rn, że nie potrafił zapanować 

nad konfliktami wewnątrz 

przedsiębiorstwa: przeciw Jano

wi Strzelczykowi opowiedział się 

np. przedstawiciel załogi w RN, 
działacz "Solidarności 80", a w 
obronie - Komisja Zakładowa 

NSZZ "Solidarność", która zre
sztą domaga się odwołania rep

rezentanta pracowników t: Rady. 

Ekonomicznych motywów ze
rwania kontraktu nie ma, ponie
waż PKS ma dodatni bilans fi

nansowy, mimo braku dotacji na 

pdkrycie kosztów ulgowych 

przejazdów. 

,.iI KONTAłOY 

Młode rekiny ... 
Spółka ,,Agroland" prowa

dzona przez uczniów Zespołu 
Szkół _Zawodowych w Maria
nowie (gm. Piątnica) zdobyła 

, pierwsze miejsce w regionalnym 
konkursie ,,miniprzedsiębiorstw", 
założonych w 16 szkołach woje
wództw podlaskiego oraz war
mińsko-mazurskiego. Młodzież 

przez dziewięć miesięcy prowa
dziła założone przez siebie fir
my (spółki akcY.ine, głównie zaj
mujące się organizowaniem im
prez, sprzątaniem) zaczynając 

od zgromadzenia kapitału zało
życielskiego i prowadząc szcze
gółową dokumentację finanso
wą przedsiębiorstw. Nauczyciele 
za szczególnie ważny w konkur- ' 
sie uznali fakt, że uczniowie w 
praktyce sprawdzili zasady dzia
łalności gospodarczej, a żadna z 
firm nie zbankrutowała. 

. .. 1 cherlaki 
-z udziałem posłów Mieczy

sława Czerniawskiego (SLD) i 
Józefa Mioduszewskieg~ (PSL) 
Łomżyńska Izba Przemysło

wo-Handlowa zorganizowała de
batę gospodarczą na temat sy
tuacji miasta i regionu. Zgodnie 
z danymi Izby, j edynie kilka pro
cent z czterech tySięcy podmio
tów gospodarczych w Łomży i 
powiecie może pochwalić si ę 

obecnie niezłą kondycją. Przed
siębiorcy wręczyli parlamenta
rzystom listę postulatów, które 
powinny ułatwić rozwój małych i 
średnich przedsiębiorstw. Doty
czą regulacji podatkowych, 
oprocentowania kredytów, kursu 
walut. 

Powrót 
.posterunków 

Posterunki. policji będą dzia

łały już od l lipca w Piątnicy, Je

dwabnem, No\\(ogrodzie i Śnia
dowie. To decy~ja komendanta 

miejskiego policji, w Łomży An

drzeja Zareby, pocijęta zgodnie z 
rozkazem komendanta główne

go policji w sprawie przesunięć 

sił policr.jnych w teren. 

Od dwóch lat, kiedy zlikwi

dowane zostały komisariaty, w 

terenie pracowali dzielnicowi. 

Teraz posterunki będą miały 

pięcioosobową obsadę. Posteru

nek w Jedwab'hem obejmie gmi
ny: Jedwabne, Przytuły i Wiznę, 

a . posterunek w Nowogrodzie 

gminy: Nowogród, Zbójna i Mia

stkowo. 



PRZYPADKI ŁOMŻYŃSKIE 

CO wypada pisać w felietonach? 
Na ciepłe dni, kiedy pot za

lewa oczy nawet tym, co trudzą 
się głównie unikaniem więk

szych wysiłków, dobrze wspo
umieć o Syberii. Tak się złożyło , 

że zbieram materiały do artyku
łu o księżach polskich za Ura
lem. 

W Łomży częściej niż w wie
lu innych miastach można usły
szeć, że coś komuś nie wypada 
czynić. Nie wypada , źle mówić i 
pisać o własnym mieście i jego 
obywatelach, nie wypada chwalić 
"śledzików" i . sprzedawców śle
dzi sprzed wojny, nie wypada 
mile wspominać "czerwonych", 
podobnie jak ilie wypada ponoć 
złego słowa powiedzieć na 
"umundurowanych" .. na czarno. 

Każdy kłos 

na wagę 

głosu! 

Nie namawiam, by od jutra już 
wypadało , bo we wszystkim po
trzebny jest zdrowy rozsądek, 
ale prawdziwa cnota, jak twier
dził poeta, krytyki się nie boi. 
Jak dalece zaś można ,zabrnąć 

naśladując faryzeuszów, niechaj 
świadczy anegdota z Syberii, za
pisana przez ks. Tadeusza Fedo
rowicza. 

Był rok 1941, gFupa już for
malnie wolnych, ale wynędznia
łych Polaków zaszła do stołówki. 
Zjedli coś paskudnego i poprosi
li o czaj (herbatę). Kelnerka od
powiedziała, że nie ma. Poprosi
li więc o kipiatok (wrzątek). Też 
nie było. Z ust spragnionych . 
padla prośba o ·wodę. Kelnerka 
poszła na zaplecze i wróciła z 

Ż~ńcy 
Dojrzewają zboża kłosy 

Plon obfity dźwiga niwa, 

Już rolnicy kują kosy, 

Nieuchronnie idą żniwa. 

Łata wieś na ziarno cała 

PojelIilliki, worki, wiadra, 

. Już z Korei przyleciała 

Do pomocy polska kadra. 

Niech nikt orłom nie zarzuca, 

Że brak chęci do futbolu! 

Oni oszczędzali płuca, 

By wykazać się na polu. 

Wśród żniwiarzy jeszcze trzeba 

Wskazać przodowników cechu. 

Raczej nie wytwórców chleba 

Lecz jajcarzy, tal{ dla śmiechu. 

Na nic protest kolejarzy! 

Też z policją chrY,ja, 

Przeszkadzając, od żniwiarzy, 

Można dostać w rY,ja. 

Asy sejmu i futbolu 

Sprawy w ręce wzięli 

I choć jeszcze nie na polu 

Żniwa rozpoczęli. 

odpowiedzią, że woda jest, ale 
nie ma szklanek ani kubków. 
Zrozpaczeni rodacy poprosili, 
by im nalała zatem wody w tale
rze, z których niedawno zjedli 
wyjątkowo słony kapuśniak. Kel
nerka znów wyszła na zaplecze i 
wróciła z odpowiedzią: "Szef 
mówi, że nie można, bo to nie
kulturno. Nie wypada!" 

Chyba będę musiał lepiej za
stanowić się nad tym, co .wypa
da, a co nie. Napisałem niezbyt 
przychylnie o okolicznościach 

przyznania honorowego człon

kostwa miasta Łomży Januszowi 
Tazbirowi i z tej być może przy
czyny o uroczystości wręczenia 

za<;zczytnego tytulu dowiedzia
.lem się~ po fakcie z gazet, a prze
cież znam dobrze Profesora. 
Przykładów tego typu uzbierało 
się mi już więcej , więc chyba 
trzeba będzie zacząć pisać wyłą
cznie o wiekach dawnych, jeśli o 
współczesności, to z preferen
cjami dla ptaszków, Narwi i błę
kitnego nieba. 

Powracam do Syberii, ale na 
poważnie, bo chcę wspoumieć o 
łomżanach tam wywożonych w 
XIX wieku. Trzeba byłohy napi
sać biografię sybiraka Jana 
Błońskiego i wprowadzić tę po
stać na karty historii .Łomży. 

Warto też zapanliętać, że w 1870 
roku zmarł w Tobolsku w wieku 
lat 56 ojciec kapucyn z Łomży 
imieniem Paulin, co potwierdza 
zaangażowanie zakonników z 
Krzywego Koła w sprawę naro
dową przed i w okresie powsta
nia styczniowego. A ostatnio do
wiedziałem się, że dyrektorem 
muzeum w Tomsku jest Żyd ro
dem z Łomży. Prosił, by mu 
przysłać jakąś książkę o mieście, 
w którym się urodził . , 

ADAM DOBROŃSKI 

Zespól Szkól 
Weterynaryjnych 

w Łomży 
ogłasza przetarg 

nieograniczony na sprzedaż 
samochodów marki: 

~ Fiat Siena rok prod. 1998 
_ cena wywoławcza 12850,00 zł 
• Żuk rok prod. 1991 

cena wywoławcza 2 000,00 zł 
• Autosan H9 rok prod. 1989 

cena wywoławcza 20 200,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 
03.07.2002 r. o godz. 10.00 

w budynku Zespołu 
Szkół Weterynaryjnych, 
ul. Stacha Konwy 1 t 
Wadium w wysokości 

10"10 wartości pojazdu 
należy wpłacić do kasy szkoły 

do godz. 9.30. 
Pojazdy można oglądać 

codziennie do godz. 14.00. 

fak.4170 

PROWOKACJE 

Wielkie żarcie 

Ciemne chmury zawisły nad 
Rzeczpospolitą. Magazyny są 

pełne zboża. Lada chwila z za
granicy zaczną napływać pocią
gi z setkami tysięcy ton ziarna 
zakontraktowanego jeszcze 
przez zapobiegliwy, pełen obaw 
o to, czy się wyżywi, rząd Jerze
go Buzka. 

A tu żniwa tuż-tuż. Jak na 
złość, plony zapoWiadają się ob
fite. Nad krajem krąży widmo 
urodzaju. 

Sytuacja jest nadzwyczajna i 
wymaga podjęcia . nadzwyczaj
nych decyzji. Trzeba działać na 
wszystkich frontach. 

Wydaje się, iż najbardziej 
skuteczna może być pomoc ze 
strony Watykanu. Tylko to za
przY,jaźnione mocarstwo może, 
dzięki swym koneksjom z Nad
przyrodzonymi Siłami Natury, 
spowodować sClągnięcie na 
na<;z kraj klęsk powodzi, grado
bicia i suszy. Najlepiej wszy
stkich jednocześnie, co p ozwoli 
zmniejszyć plony do minimum. 

Jednocześnie rząd powi
nien wprowadzić niezwłocznie 

system kartkowy, w czym ma 
duże doświadczenie , nabyte j e
szcze w czasach komuny. Tym 
razem jednak kartki nie będą 
racjonowały żywnOSCI , lecz 
wprost przeciwnie. Każdy oby
watel, posiadacz talonu, nieza
leżnie od płci i wieku, będzie 
miał obowiązek wykupienia i 
konsumpcji 2 bochenków chle
ba dziennie. W razie potrzeby 
obowiązkowe przydziały można 

zwiększyć, zwłaszcza dla tych, 
co podjęli decyzje o imporcie 
zboża. Może to, co prawda, do
prowadzić do przejściowego 

r<;>ztycia się społeczeństwa. Ale 
przecież tłusty Buzek nie bę

dzie nikomu przeszkadzał. Na
tomiast obywatele od dawna 
domagają się chleba i pracy. 
Chleba będą mieli dostatek, a 
du~a ilość miejsc pracy pojawi 
się w piekarhictwie, rozwiązując 
tym samym problem bezrobo-

'\ cia. 
Tak więc czekamy na inten

sywne działanla dyplomacji i 
rządu. Gdy chleba dość, rośnie 

popyt na igrzyska. Tu trzeba się 
trochę wysilić, bo wysypywanie 
zboża na tory nie jest dobrym 
rozwiązaniem. Jest przecież 

grz..echem zanieczyszczanie śro
dowiska mysum odchodami. 
Poza tym koleje są w fazie lik
widacji, więc skąd wziąć tyle to
rów? 

WIESłAW 

WENDERLICH 
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- Tegoroczne wakacje w Au
gustowie będą niezwykle intere
sujące - obiecuje burmistrz Le
szek Cieślik. - Mnóstwo imprez 
i gwiazd z najwyższej półki za
gwarantuje doskonałą zabawę. 

Jak co roku w lipcu aktorzy 
pod kierownictwem Andrzeja Ja
kimca przygotują cykl spektakli 
pod hasłem "Lato Teatralne". Z 
pewnością nie zabraknie legen
darnego już przedstawienia Sła
womira Mrożka "Na pełnym 

morzu", które wystawiane jest 
podczas nocnego rejsu statkiem. 

Pierwszy miesiąc wakacji w 
Augustowie zainauguruje kon
cert popularnego dziecięcego 

Tydzień później (10.08.) na 
Plaży Miejskiej ucztować będą 

smakosze i wielbiciele tradyC)j
nej kuchni polskiej. Polskie Ra
dio Pr.1 przygotowało bowiem 
"Wielkie Gotowanie", a później 
wielkie ... ucztowanie . . 

Tego samego dnia na boisku 
I LO w Augustowie , rozpocznie 
się dwudniowa Wystawa Psów 
Rasowych. 

Dyrektor Augustowskich Pla
cówek Kultury, Eliza Ramut, pla

nuje jeszcze zorganizować im
prezę na pożegnanie lata. 

Letni sezon atrakcji rozpoczę
ły w minioną sobotę . regaty ,,0 

Święty w Arce Brathanków Co ma pływać nie utonie 
zespołu ,,Arka Noego". (Ci, któ
rzy będą chcieli wysłuchać ta
kich przebojów jak "Święty", po
winni stawić się 3 lipca o 17.00 
na augustowskich Błoniach nad 
Nettą)· 

Drugi weekend lipca będzie 
można spędzić z Programem 3 

IX OKRĘGOWA WYSTAWA 
ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

O CHAMPIONAT 
Z GRZYWĄ 

Na IX Okręgową Wystawę 

. Zwierząt Hodowlanych i Dni z 
Doradztwem Rolniczym, pod pa
tronatem wicepremiera Jarosława 
Kalinowskiego, wojewody podlas
kiego i marszalka województwa 
podlaskiego, zaprasza 29 i 30 
czer~ca Wojewódzki Podlaski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie (pow. wysokoma
zowiecki). 

Tegoroczna Wystawa to ekspo
zycja bydła, koni, trzody chle
wnej, owiec, kóz, drobiu, zwie
rząt futerkowych oraz użytko

wych i ozdobnych. 

W programie także: wykłady i 
konkurs wiedzy na temat ~nii Eu
ropejskiej, informacja o usługach 
banków, agencji, fundacji, pre
zentacja efektów pracy WPODR 
w Szepietowie na tle rolnictwa 
Podlaskiego, doświadczeń agrote
chnicznych, odmianowych, nawo
zowych, prezentacja sprzętu pa
siecznego i produktów pszcze
lich, rękodzieła ludowego, kier
masze książek, krzewów, kwiatów, 
doradztwo ekonomiczne i marke
tingowe, poradnictwo technologi
czne, prezentacja programów 
komputerowych wykorzystywa
nych w rolnictwie, loteria fantowa 
(główne wygrane to cieliczka i lo
szka), jazda konna, przejażdżki 

bryczką, zjeżdżalnie dla dzieci, 
konkursy, występy kapel i zespo
łów ludowych. 

Wystawa, pokazy, prezentacje, 
kiermasze i pozostałe atrakcje 
odbędą się w godzinach 8.00 -
17.00. 

~ KOHTAIOY 

Polskiego Radia (Marek Nie
dźwiecki wprost z Rynku Zyg
munta Augusta będzie nadawał 
Listę Przebojów Programu Trze
ciego) i koncert "Raz, dwa, 
trzy". Natomiast w ostatnią nie
dzielę miesiąca po Netcie pływa
ły będą różne wehikuły i potwó-

ry. Wszystko w ramach "Co ma 
pływać nie utonie", słynnej w 
Polsce imprezy Radia Białystok, 
która zakończy się koncertem 
"Brathanków" . 
. Sierpień rozpocznie się Mię

dzynarodowym Konkursem Sko
ków na Nartach Wodnych. 

Podwójna korona 

Błękitną Wstęgę Jezior Augu
stowskich", w' których wystarto

wało 30 załóg. 

Na zdjęciu: komandor Jacek 
Puchnowski cieszy! się z rosnące;i 

popularności regat: "Przybyli, 
popłynęli, pokazali klasę ... " 

W środę piłkarze War

mii Purzeczko Mlekpolu 

Grajewo zdobyli piłkarski 

Puchar Polski szczebla 

województwa podlaskie

go. W f'male rozegranym 

w Grajewie pokonali wy

soko 7:2 LZS Narewkę. 

Kilka dni wcześniej u zys

kali awans do III ligi zali

cząjąc tym samym zdoby

cie potlwójnej piłkarskiej 

korony. 

Zespół Warmii Purze

czko Mlekpolu Grajewo 

będzie reprezentował ,wo

jewództwo podlaskie w 

rozgrywkach szczebla cen

tralnego Pucharu Polski. 

POMYŚLNY 
FINAŁ 

WYSOKIE NAJWYŻEJ! 

"TradyC)jnie" bardzo dobrze 

zaprezentowali się reprezen

tanci Łomżyńskiego w knljo

wym finale Czwartków Lek

koatletycznych w Warszawie . 

Anna Terepka ze Szkoły Pod

stawowej w Stawiskach zwycię

żyła w rzucie piłeczką palanto

wą, a Paulina Korzeniecka ze 

Szkoły Podstawowej nr 10 w 

Łomży okazała się najlepsza w 

biegu na 300 metrów. Trzecie 

mIejsca wywalczyli: Michał 

Bruliński ze Szkoły Podstawo

wej w Śniadowie w biegu na 

1000 metr6w oraz Adam Ciu

chta ze Szkoły Podstawowej nr 

l w Łomży w skoku w dal. 

W ośrodku wypoczynkowym 
Łabędź w Rajgrodzie Zarząd Wo
jewódzki Podlaskiego Towarzy
stwa Krzewienia Kultury fizy
cznej w Łomży zorganizował 

Sportowy Turniej Miast i Gmin o 
Puchar Marszałka Województwa 

, Podlaskiego oraz Wojewódzki 
Zlot Sportowo-Rekreagjny. 

Uczestnicy Turnieju rywalizo
wali w' "siatce", torze przeszkód, 
rzucie podkową, skoku w dal z 
miejsca, sztafecie wahadłowej , 

skakance, rzucie piłką lekarską i 
strzałach na bramkę. Zwyciężyła 
drużyna Wysokiego Mazowieckie
go. Kolejne miejsca zajęły zespo
ły: 2. Kolna (puchar przewodni
czącego Łomżyńs~ego Komitetu 
Olimpijs~iego), 3. Grajewa (pu
char starosty powiatu grajewskie-

go), 4. ' Ciechanowca (puchar 
burmistrza Graj ewa) , 5. Suwałk 
(puchar prezesa Zarządu Woje
wódzkiego Podlaskiego TKKF w 
Łomży), 6. Łomży (puchar preze
sa Zarządu Miejskiego TKKF w 
Grajewie). Wszystkie zespoły 

otrzymały pamiątkowe dyplomy. 
W konkurencjach sportowo-re

kreacyjnych Zlotu najlepsza oka
zała się także reprezentacja Wy-

< sokiego Mazowieckiego, zdoby
wając puchar przewodniczącego 
Krajowej Rady PrZ)jaciół TKKF. 
Kolejne miejsca: 2. zespół Kolna 
(puchar prezesa Zarządu Woje
wódzkiego Podlaskiego TKKF w 
Łomży), 3. Grajewa (puchar bur
mistrza Graj ewa) , 4. Łomży, 5. 
Ciechanowca, 6 ~ Suwałk. Wszy
stkie drużyny otrzyinały pamiąt
kowe dyplomy. 



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

lel./tax (0-86) 216-52-99, 
leI. kom. 0-504 607-823 

BMW 520i (1991) 19.400.-
FIAT 126p (1996) 4.300,-

PRYWATNY GABINET USG, Al. Pil
sudskiego 6, Łomża, czynny: 14.00-
-18.00. Specjaliści radiolodzy: lek. 
med. Grażyna Nierodzitiska, wtorek, 
środa , leI. 0-604-437-386; Dr n. med. 
Wies!m" Wenderlich , poniedziałek, 
czwartek, piątek, lei. 0-604-43-60-76 

FIAT CC 700 (1995) 6.600,-
FIAT CC 900 (1996) 9.800,-
FIAT UNO 1,Oi (1997) 12.600,-
MITSUBISHI GALANT 2,3T diesel (1986) 2.900,-
NISSAN CHERY 1,7 diesel (1986) 2.900,-
NISSAN SUNNY l ,4i (1991) 11.400,-
OPEL VECTRA 1,8i (1997) 30.900.-
POLONEZ CARO 1.6 + gaz (2000) 14.700.-

fak.3625-0 
ZDJĘCIA RTG n;nów i ZATOK, 
PANTOMOGRAFIA, Al. Piłsudskie

go 6, Łomża, godz. 13.00-17.00 

RENAULTTRAfFIC 2.5 diesel (1993) 12.700,
TOYOTA CAM RY 2.0T diesel (1989) 8.900,-
li 'I JETTA 1,8i (1987) 6.900,-
MITSUBISHI LANCER 1,6i (1998) 27.600,-
HONDA CIVIC 1,3 (1981) 9.000,-

[ak.3625-0 • 
USG SPEqALISTA RADIOLOG Ry
szard Wagner, tomża, Aleja Legio
nów 94. Tarczyca, hrwch, pros ta la, 
piersi, narządy r,odne, · biopsja, 
(086)218-88-98, 0-602-584-466. RTG 
ZI<;BÓW. 

OPEL ASTRA 1,4 (1997) 19.500,-
DAEWOO TICO 0,9 (1993) 6.900,-

SKUP ZA GOTÓWKĘ, ZAMIANĄ 

2127-00 
MASAŻ LECZNICZY, 0609 838 687. 

r·3650 

GO H.B. Zaremba: - badania do 
prawa j azdy, - szezepienie przeciw 
grypie, - usługi medyczne, tel. 215-
-35-80, 270-10-13,0-608-580-B90 

[-2887-0 
ALERGOLOG - PEDIATRA Tere
sa Piotrowska, Kazańska 2, (085) 
6530-185, 692-492-255. 

f-1620-oo 

4242 

GAmNET LEKARZA. RODZINNE- AUTO-Szyny - najlaniej , Łomża, 

Wyrazy szczerego wsp6łczucia 

Pani BARBARZE MILIANOWICZ 
Z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ 
składa 

Prokurator Okręgowy 
wraz z prokuratorami i pracownikami 
prokuratur okręgu łomżyńskiego 

Panu 
JANUSZOWI NOWAKOWSKIEMU 

oraz całej pogrążonej w żalu Rodzinie 
wyrazy najgłębszego wsp6łczucia 
7. powodu przedwczesnej śmierci 

SIOSTRY KRYSTYNY 
składają 

Jan Turkowski Prezydent Miasta 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w ł"omży 

Wyrazy szczerego współczucia 

Pani prokurator ARLECIE RZĄCA 
oraz 

Panu prokuratctrowi 
DARIUSZOWI BLAZEjClYKOWI 

z powodu śmierci 

MATKI 
składa 

Prokurator Okręgowy 
wraz z prokura torami i pracownikami prokuratur 

, okręgu łomżyńskiego . 

Wyrazy głębokiego współczucia 
koleżance 

KRYSTYNJE DĄBROWSKIEJ 
z powodu śmierci OJCA 
PIOTRA RASIA 

składają 
wsp6łpracownicy Oddziału Intensywnej Terapii 

Szpitala Wojew6dzkiego w Łomży 

-

'Nowy Opel Vectra. 

Twój ruch. 
Wykonaj go. Przyjc!i do salonu 
i zobacz, jaki samochód 
zbudowaliśmy d/a Ciebie. 

Opel. Twórcze myślenie - lepsze samochody. 

Zapraszamyl 

TOP AUTO 
. Krupniki 25, Biały~tok 13, 
tel. 085 661-68-02, 661-47-87 

Kraska 78, (086) 2184-123; 0604· 
-491~522. 

[-221-0 
SZYBY SAMOGHODOWE - mon
taż, sprzedaż, Łomża, Al. Lcgion6w 
145a, tel. 216-44-88, 218-16-46 

, 2645-00 
HAKI HOLO\o\INICZE do wszystkich 
marek - sprzedaż, montaż. Łomża, 

Al. legion6w 145a, tel. 216-44-88, 
218-16-46. Możliwość wysyłki. 

2645-00 
AUTO ~ GAZ - montaż ul. Bema 
39. 

f-2974-0 
OPEL VEKTRA (1993) , 0600 896 
436. 

f-3878-00 

MONTAŻ SAMOCHODOWYCH in
slalacji gazowych. Filia siedlecka -
Łomża, ul. Rybaki 57, tel. 473-02-72, 
0-502-516-915 

3961-0 

www.topauto.com.pl 

, 
. Ostrołęka, ul. Warszawska 36 

teljfax 029760-41-18 

[-3640 

czerwony, (086)218-69-82, 0-B02-
-839-132 

3967-00 
OMEGA 2.3D combi (1988),0-604-
-876-166 

3983-0 
RENAULT CLIO 1.2 (1997) , 0-502-
-566-410, 219-88-94 

4050-00 
126p (1996),218-13-95. 

f-4088-oo 
SKODA OCfAVIA 1.9TDI (2001) 
srebrny metalik, pclna opcja, bez la
p.icerki sk6rzanej, cena 38000, 
0-B07 -385-467 

4124 
VW GOLF IV 1.9TDI (2001) czarny 
perła, pełna bpcja, bez sk6rzan<:i ta
picerki, cena 37000, 0-607-385-467 

- 4124 
FORD FOCUS 1.8 TDCI (2001) src
brny metalik, pełna opcja, bez tapi
cerki skórzanej, cena 35000, 0-607-
-385-467 

4124 
SPRZEDAM OPEL TIGRA (1995) , MERCEDES VITO 112 CDI 2.2 die-

Wyrazy głębokiego współczucia 

Panu 
WALDEMAROWI DĄBROWSKIEMU 

Z powodu śmierci 

ŻONY 
a naszej najdroższej przyjaci6łki 

składają pracownicy Szkoły Podstawowej w Sławcu 

Panu Prokuratorowi 

DARIUSZOWI BŁAŻEjClYKOWI 

h,k,4246 

wyrazy głębokiego wśp6łczucia 
z powodu śmicrci 

MATKI 
składają 

Sędziowie i Pracownicy 
Sądu Rejonowego w Lomży 

I 

KOHTAJaV M! 



II 
TEGO JESZCZE NIKT NIE MA: BiJllili[J11 • w s·tandardzie profile czterokomorowe 
- w standardzie okuc.ia "TYTANOWE" OKNA Z JEDWABNEGO 

ZAKłAD PROOUK~Y JNY; 
Jedwabne, ul_ Polno 27 (bazo 6S), podnośnik skrzydła 

.'-' 

sel (2001), zielony, 8-osobowy, pełna 
op<:ja, bez skóry, cena 44000, 0-607-
-385-467 

4124 
SPRZEDAM MERCEDES BUS 208 
przedłużony, podwyższony, 218-34-
-46 

4129 
MOTOCYKL "YAMAHA", (086)21~ 
-50-32 

~ , 4138-0 
TICO (1997), tel. 0-692-212-122 

4140 
SPRZEDAM FORD Eskort 1.4 
(1991), i'iat 126p (1991), tel. 2190-
-145 

4155 
FIAT 126p' (1990) - tanio, 2198-
-083,0-600-871-750 

4166 
POLONEZ (1995), GAZ, 0-505-512-
-970 

4160 
CC-700 (1996), I właściciel, 21~32-

VW PASSAT combi 1.8i + gaz 
(1991), tel. 218-35-20 

4243 
FIAT 125, gaz, stan bdb, 21~94-44 

4252 

SPRZEDAM 

KURKI SZEŚCI01YGODN!OWE w 
ciągłej sprzedaży, Ratowo Piotrowo 
9, 2176-296. 

fak.1725-00 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ budowlaną , 
ul. Krucza, 0-608-49-37-80 

3611-00 
NAJWIĘKSZY WYBÓR GlAZURY 
hiszpa11skiej, profili schodowych i 
płytek elewacY.inych. Zapraszamy do 
sklepu "CERAM", u!' Wyszyńskiego, 
tel. 218-01-81 przy Leader Price 

3715-0 

-41 OKAZJA! TANI OPAŁ drzewny, 21~ 
-4174 . -01-41 

OPEL VECTRA 1.8 sedan 
(1993/94) ,-0-604-89-29-74 

_ 4187 
VOLVO 3400 (1987), (086)2165-
-130,0-503-688-310 

4193 
SPRZEDAM FORD Fiesta 1.1 

. (1984), stan dobry, cena ] 800,00, 
0-505-248:795 

4197 
MALUCH (1995), (086)218-33-17 

4205 
AUDI 100 z gazem (1987) bez rt;je
stracji, ETZ 251 (1990) lub zamie
nię na Simsona Skutera, 2180-408 

4214 
SPRZEDAM ZIMOWE R-14/175, 
t~l. 0;-600-05-25-40 

4216 
MERCEDES.l23 (1977) benzyna

::gaz ocena do uzgodnienia, leI. 
o. (086)2182-132 

4234 

3748-00 

SPRZEDAM ZBIORNIK · chłodzący 
do mleka 600L sześcioletni, leI. 
(086) 279-03-02 

3780-00 

BLACHY OCYNKOWANE PłASKIE 
- cena -19 zl!.za arkusz "AKCENT", 
Al. Piłsudskiego 115, tel. 218-79-44 -

3947-00 

DZIAŁKI nad Biebrzą, (086) 2188-
-919,0607-579-422. 

[-3965-0 
SPRZEDAM ROZRZUTNIK dwuo-
siowy, 2703-292. . 

{:3975-00 
HURTOWNIA "GLAZURA KRÓ
LEWSKA" - fachowe doradztwo, 
dowóz gratis! Sprzedaż ratalna. Du
ży wybór tanich płytek, przY.iml~emy 
zamówienia indywidualne. Łomża, 

USŁUGI KOMUNALNE 
"BŁYSK" 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH 

Z POJEMNIKÓW: 120 litrów 

11 mJ , 
Kp-7 mJ 

tel. 218·25·26 

r. 364.'; 

(0-86) 217-22-11, lei. 217-23,00 

Al. Legionów 52 (dworzec PKS) , 
218-05-86. U nas można się targo

. wać! 
3985-0 

DZIAŁKI BUDOWLANE, Łąkowa, 

216-65-62 
4043-00 

SPRZEDAM ZAGOSPODAROWA
NĄ działkę ogrodową, tel. 218-59-35 
wieczorem 

4125-0 
SPRZEDAM 2 komplety wypoczyn
kowe, bardzo atrakcyjne, niedrogo, 
tel. 2169-183 

4133 
SPRZEDAM TRAK pionowy FTIA
-63, Bydgoszcz, tel. (029)760-34-76, 
0-604-429-341 

4135 
PRZYCZEPKA, 2157-647 

4136 
SPRZEDAM BAL 7cm sosna, 4738-
-821 

4139 
SPRZEDAM PSZCZOŁY miodarkę, 
0-1033-8~21~75-89 

4146 
SPRZEDAM DZW,KĘ lha, tel. 21~ 
-48-35 

4147 
WYPRZEDAŻ - iglaki i ule, tel. 
219-13-51 

4157-0 
DZIAŁKI BUDOWlANE, tel. 219-
-84-95 

4165 
CHŁODZIARKĘ DO MLEKA 40 li
trów, (086)219-27-49 

4170 
DZIAŁKA BUDOWI-ANA 7,5ara na 
ul. Kraska, tel. 218-65-12 

4176 
SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną, roz
miar 38, tel. 218-79-28 

4179 
ATRAKCXJNY DOM wiejski , 219-17-
-25 

4184 
Z POWODU wyjazdu sprzedam dob
rze prosperujący sklep przemysłowy 
w Zambrowie - poważne oferty, tel. 
218-40-61 po 19.00 

4189 
DZIAłJ<A LASU 4,46ha, 218-35-37 

.- 4198-0 
SPRZEDAM ZABYfKOWY - zegar 
ścienny, (086)473-57-81 

4201 
SPRZEDAM SUKNIl~ ślubną, 
(086)219-14-86,0-603-684-205 

4203 
GIL01YNĘ DO KOSTKI brukowej, 
0-609-712-052 

4213 
SI)RZEDAM DZW,KĘ budowlaną w 
centrum Łomży, 0'602-17-04-63 

4215' 
DZIAŁKA BUDOWLANA Marki 
k/Warszawy, 0-607-970-317 

4217 
SPRZEDAM CIĄGNIK MTZ z prze-

rak. 4016 

dnim napędem, tel. 0-604-15-20-65 
4219 

SPRZEDAM ŁĄKĘJednaczewo, tele
fon 473-04-30 po 20.00 

4220 
SPRZEDAM PILNIE Bizon Super 

, Z-56 (1990), tel. 2170-768 
4222 

SPRZEDAM JAŁÓWKI wysoko ·ciel
ne 7,5-miesięczne, (029)644-68-46, 
0-60~881-059 

4225 

DREWNO OPALOWE z Nadleśni
ctwa - brzoza, dąb z dostawą, 216-
-00-10,0-608-412-919 

4230-0 

SPRZEDAM LAS 1,5h k/Zambrowa, 
2188-522 

4236 
SPRZEDAM LODÓ"VKl~ Bosch - 2 
lata, tel. 2188-610 

4251 
SPRZEDAM KOMBAJN zbożowy 
"Bizon" Z-056 (1984), (086)217-07-
-83 

4255 

AUlA POWYPADKOWE, ZNI-
SZCZONE, (085)711-71-54 

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

[-6813-0 

ROZBITE SAMOCHODY, 0-603-
-050-603 

[-209-0 

DZIAŁK~~ BUDOWLANĄ w Łomży, 
219-88-15 

4044-0 

SKUP PORZECZKI. (086) 218-58-06 
4087-00 

ZAKUPIMY TRANSPORTERY oraz 
inne opakowania .plastikowe na 
przemiał, leI. (029)760-34-76, 0-604-

' -42-93-41 
4135 

"ARI<ADIA" - NIERUCHOMOŚCI. 
Łomża, Wyszyńskiego 2, (086)218-
-77-79 ' 

3592-0 
DOM W CENTRUM Lomży. 0-503-
-439-964 

3694-0 
MERITUM - NIERUCHOMOŚCI, 
Legionów 7, (086)218-93-98, 
www.nieruchomoscLhLpI.Działka. 

1400m2 Stara Łomża. 
3741-00 



DO WYNAJĘCIA lokale handlowe, 
u sługowe, biurowe centrum Łomży, 
608-609-663. 

3753-00 
LOKAL DO WYNAJĘCIA, Wiejska 
2B,216-97-12 

3823-0 
LOKALE DO 'WNAJF;CIA, Łomża, 
0-604-40'20-'11 

3825-00 
LOKAL DO WYNĄJĘCIA 30m2, ul. 
Gie!czyńska 2; 215~] -41 

3854-00 
BUDYNEK 300mkw sprzedam, 
0-600-896-436 

3878-0 
ŁOMŻA - DO WYNAJĘCIA lokal 
305m2, al. Piłsudskiego , bardzo 
dobra lokalizacja, idealny na 
hurt/ detal, 0-600-82~55 

4018-00 
LOKAL DO WYNAJĘCIA, I piętro, 4 
pomieszczenia i ł~zienka, centralne 
ogrzewanie, ul. Dworna 5, Łomża , 
tel. 0-601-44-11-01 

4021-00 
SPRZEDAM DOM, Zdrojowa, 47-30-
-990 

4102-00 
DOM WESELNY, 2180-164 

4103-00 
ATRAKC\]NY LOKAL do wynajęcia, 
0604-876-16. 

[-3979-0 
SPRZEDAM MIESZKANIE IV Stawis
kach, tel. (086)474-25-70 

4127 
WYNAJMĘ STANCJĘ dziewczętom 
lub małżeństwu, po 16.000-609-838-
-729 

4134 
POSZUKUjł~ WSPÓLLOKATORKI 
- Białystok, 0-505-67-47-49 

4141 
DO WYNĄJĘCIA M-l , tel. 473-18-61 

4145 
LOKAL DO WYNAJĘCIA, ul. Długa, 
tel. 216-27-85, 0-692-148-437 

4147 
LOKAL DO WYNAjł;CIA, 2190-520 

4149 
DO WYNAJł;CIA lokal . 65m2 w 
Łomży, 216-38-28 po 15.00 

4152 
POKÓJ Z KUCHNIĄ wynajmę., 
0-604-44-93-66 

4156 
SPRZEDAM DOM ' z dzialką, je
dwabne, Sadowa 5 

4162 
SPRZEDAM M-5, 2198-362, 0-606-
-255-908 

4167 
DO WYNAJĘCIA M-4, 0-692-625-964 

4168 
DOM DO vVYNĄJĘCIA, 0-600-87-47-
-95 

4173 
STANCJA DLA 2-dziewczyn od za
raz, Senatorska 3a/ 7 po 17.00 

4177 
MIESZKANIE '; DO WYNĄJi';CIA, 
centrum, 0-603-695-247 

' . 4178 
POKÓJ DO vVYNAJĘCIA, 216-60-90 
po 17.00 

STANCJA, fel. : 473-12~5 
4185 

4191 
MIESZKANIE DO vVYNĄJł;CIA 
dwupokojowe M-2, 2180-950 

4196 
LOKALE DUŻE do wym~jęcia , Łom
ża, 0-604-40-20-41 

4208 
LOKAL DO WYNAJl~CIA, 218-50-70 

4210 
" POKÓJ, 2166-923 

4211 
M-4 DO WYNĄJł;CIA, 218-35-72 po 
16.00 

4212 

WYNAJMĘ LOKAL 92m2 przy al. 
Legionów w Łomży, tel. 0-604-15-20-
-65 

4219 
M-3, 49m2 sprzedam, (086)219-84-
-17 

4223 
POKOJE DO wynajęcia, 473-02-87, 
473-02-21 

4224 
SPRZEDAM M-2, Łomża, 0-608-02-
-66-12 

4225 
MIESZKANIE osobie samotnej, 

, (086)216-02-19 
4228 

SPRZEDAM M-3, 53, 55m2, 3 poko
je, IV piętro, nowe budownictwo, 
60000 tys., tel. 218-38-38 

4231 
KUPIĘ GARAŻ blaszak skręcany, 
0-600-550-109 

4232 
SPRZEDAM M-5, 218-93-85 

4232 
LOKAL DO WYNAJĘCIA, Łomża, 
(086)216-23-83 

4238 
MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA, tel. 
2189-260 

429 
KUPIĘ M-5 w nowym budownictwie, 
tel : (086)2169-823 po 16.00; 0-606-
-723-284 . 

4245 
SPRZEDAM DOM piętrowy w Piąt
nicy, 219-12-32, 219-25-23 

4250 
SPRZEDAM DOM drewlliany do 
rozbiórki, 219-12-32 

4250 

• 'p USŁUGI 

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

f-029-0 

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

[-3626-0 

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

[-323-00 
USŁUGI: koparko-ładowarką 
"Ostrówek" wszelkiego rodzaju + sa
mochód, 216-33-34, kom. ' 0-601-94-
-20-52,216-20-42 

1701-00 
SERvVIS RTV, Śniadeckiego 17, 
2180-001 

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

2086-0 
WYPOŻYCZALNIA SAMOCHO-
DÓW, 216-32-42, 0-604-430-889 

2466-0 

VIDEOFILMOWANIE, 0605 371 
606. 

l~2924-00 

AUTO-GAZ montaż, teL 215'-35-31. 
f-2974-0 

VIDEOFILMOWANlE, 0-607-379-
-S07 

3137-00 
TARCIE DREWNA trakiem prze
woźnym, 0-504-101-766, 2189-859 . 

3184-0 

PROFE~JONALNY MONTAŻ samo
chodowych instalacji gazowych. Dłu
goletnia praktyka, dogodny system 
ratalny, wysoka jakość urządzeń, ul. 
Senatorska 13 (przy III Liceum), 
216-69-48 

3294-0 

, 

PANELE SCIENNE 
PODŁOGOWE 

GLAZURA, TERAKOTA 
NOWO OTWARTY ODDZIAl W lOMŻY Al. Legionów 54 

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

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

4247-0 
CZARNOZIEM, ŻWIR, piasek. Re
momy mieszkań wszelkiego rodzaju, 
0-602-828-318,2160-625 

4247-0 
VIDEOFILMOWANIE, 217-92-67 

3379-0 
POSADZKI BETONOWE tynki ce-
mentowo-wapienne wykonujemy 
agregatami, . (086)219-05~2, 

(086)218-20-68, 0-606-901-868, 
0-606-901-862 

3466-00 
ZESPÓŁ LAJ.lIKO, 0-604-31-02-77 

3467-0 
SZPACHLOWANIE - MALOWA
NIE, 2176-294, 0-505-826-748 

3629-00 
USŁUGI HYDRAULICZNE, Łomża, 
218-01-14 

KREDYTY 
(086) 216-39-33 

3688-00 
GOTÓWKOWE, 

3712-00 

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

3748-00 

VIDEOFILMOWANIE, 2189-101. 
3615-0 

ZESPÓł., NAJTANIFJ profesjonal
nie, 0-608-835-768 

3784-00 
.n~LENAPRAWA RTV, 218-30-45 

3811-0 
NAPRAWA: pralki, lodówki, zamra
żarki, 219~3-33 

.,- . • 3860-00 

KOMINKI, tel. (029) 74-5fi.:923, 
kom. 0-608-532-668 

3872-0 
l\fiJNIA - CzYsZCZENIE dywa- 
nów, tapicerek, Legionów 60C, 
2188-030 

3878-0 
TYNKI, 0-608-147-306 

3983-0 
REMONTY, GLAZURA, szpachlowa
'nie, 47-42-447 

3985-00 
CYKLINOWANIE, UKŁADANIE, 
(029)766-74-19 

3987-00 

KRYCIE DACHÓW, (086) 2175-832. 
[-4013-00 

FIRMA "MILISZKIEWICZ" wykonu
j e płoty kowalskie - ogromny wy
bór wzorów z metalu, (086) 218-25-
~5. 

f~4107-00 

KOSZTORYSY, (086) 216-21-85. 
f-4119-o 

URZĄDZANIE OGRODÓW, UKŁA
DANIE POLBRUKU, 0600-885-166. 

F-399f}-{) 
SPRZEDAŻ ŻWIRU, piasku. Usługi 
koparko-spycharką, samochodem 
samowyładowczym, niskopodwo-
ziem, 219-14-92, 0-502-67-7-3-58 

. 4128-0 
TERAKOTA, TYNKOWANIE, szpa
chlowanie, malowanie, 0-600-124-
-773, (086)2172-135 

4144-0 
SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, 
473-11-58,0-691-618-279 

4153 
KLINKIER, TYNKI murowanie, 
0-602-807-628,218-85-63 

4164 
TANIO - 'SZPACHLOWANIE, ma
lowanie, panele, 218-37-65, 0-505-
-230-159 

4183 

KOSZENIE TRAvVNIKÓW, 216-33-
-66 

4188 

CZYSZCZENIE DYWANÓW, tapice
rek, 0-504-274-384 

-4190 
ROllOTY BUDO'VLANE ' z cegły 
klinkierowej, tel. 215-75-li2 

4192 
"'ENTYLAqA MIESZKAŃ, klimat y
zacjar 0-601-347-610 

4199-0 
ROWERY~' napra\va, 'komis, ul. Be
ma l, TANIO!, 0-601-595-894 

4204 
MUROWANIE, 0-609-410-239 

4206 

ZDEJMOWANIE i UIYLIZACJA az-
bestu, (086)216-29-13 

4209-0 , 

KIlliDYTY GOTÓWKO~'l~, 
(086)216-39-33 

4209-0 

III 



IV 
---

HYDRAULIKA C.O., 0-607-970-317 
4217 

REMON1Y nUDOVVLANE, 0-604-
-779-328 

4240 
SZPACHLOWANIE 5zł/m2, 472-04-
-41 

4240 
lYNKI GIPSOWE, strukLuralne, wy
kończenie wnętrz, 0-606-232-709 

4253 

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

f-2814-0 
WYNĄJEM BUSÓW, 216-24-20. 

[-337-00 
PRZEWOZY - HANNOVE,R, każda 
niedziela. Polska 0600-564-429, 
Niemcy 0174-803-54-45. 

[-2819-0 
BELGIA," NIEMCY - wyjazd sobota, 
(085)7376-300,0-606-336-751 

187-00 
ROBIN MIKROBUSY 8-1 7 osób. 
Wynajem ul. Beina 37, tel. 215-35-
-3 L 

[-2974-0 
"MISTRAL" - - BUSY, 8-17 osób, 
217-90-48 

3125-00 

NAJTANIEJ NIEMCY, (086)2188-
-223, 0-602-59-59-64 

3669-00 

HANOVER, BREMEN, Bielefeid, 
(086)215-93-98, 0-603-534-666 

3839-00 
PRZEWÓZ OSÓB, 2187-906, 0-602-
-110-161 

3916-0 
NIEMCY RUSEM, leI. 217-62-15, 
0-608-778-708 

411 6--0 
NIEMO' BUSEM, tel. 215-76-25: 
0·608-611-628 

4116 '0 
NIEMCY BUSEM, tel. 218-57-67 

4116-0 
NIEMCY, HOlANDIA, Belgia, 
0-603-396-731, (086)2185-389 

4130-0 
LOTNISKO, WESELA, wycieczki, 
itp., 2180-913, 0-602-609-003 

4158-0 
I-IANNOVER, BREMEN, Hamburg, 
2180-913,0-602-609-003 

NAJTANIEJ . BUSEM, 
0-608-5 7 ~65-44 

4158-'0 
218-30-88, 

4195-0 
ZABIORĘ TANIO 2 osoby - Frank
furt nad Menem (sam. osobowy) : 
środa ' 03.07.2002 r, 0-691"{)96-129, 
(086)219~2Ó-61 po 21.00 

4207 

. ", PRACA .' 

KOSME1YKI - możesz dorobić. te
lefon 2184-198 

tak.3627-o 

ale takich warunków ... 

bez po ręcz).'cieli 

oprocen'tO'ł/anie od 5,6 5% 

okres kredytowani a do 30 l at 

możliwość ~sfinansowania nawet 
100% i nwes t ycj i 
ul ga kredytowa-karencja w spłacie 

n p. kwota kredyt u IIdes;ęcl n a. rata. 

50 000 zl od 289 zł 
• " 

Nikt! 

kredyty.ramocJl(K/qwe w USD. CHF. EUllO, PLN 
r mO;JiwOJciąpneWaIlIOWanla@-- o _1 
naSUl1ochod. )'lIowe lużywatle "0:':"\ ą.~ 
na sp/alt innego aulokredyhl o o a.:ś 

~~T;;;;:O\ł:~!~co;t ,;fa'!:J, 7;: pe'~~;IeIl I ~ 
uprost;c:ona J1r'lCetbtra (Iak!e na Itt.-'walle) " o o ~ 
okreskredylowaniaod6miesifCydo8lal ~ tri 
długi okres splaty na samochody u}Jfwane ai ol:. 
;::;::~o:;;;~:::t~~~~:~j w nu S ~ 
motl iwoić promocyjnego zakupu aula -
pochodt.mie p ojazdu dowolne: d<ilalu, h:Jmir, giełda IIp, 

npo kw ota kred,.rt u mi.sięczna, r at a. 

10 000 Zł od 145 zł l'l>lsld. 
'fuwat'ly'two 
Fln.ruQwe SA ŁOrNa Al. Legionów 44 (Centrum Handlowe 4+) ~®liłil 

Tel. (086) 21-66·961. 21-411-658 ~ 

"ORlFLAME" - praca konsult.antki 
nastolatki promocja, 

(086)217-59-27,0-606-641-643 
3751-00 

FIRMA "MILISZKJEWIC7," zatrudni 
emerytów, (086)2182-505 

3955-00 
WYDAWNICTWO ZATRUDNI zdys
cyplinowanych do pracy w biurze 
lub domu, wynagrodzcri ie 1440 zl 
(nelto), leI. 0-600-805--811 

3995-~0 
PRACA W DOMU, 473-18-30 

4017-0 
ZATRUDNIĘ SPAWACZA murarza 
frezera, 0-606-416-991 

407'7-o() 
ZATRUDNIĘ GOSPODYNIĘ DO
MOWĄ, te l. 0-604-674-844 

4126 
ZATRUDNI1~ KRAWCOWĄ" 2186-
-826 

4.131 
BEZROBOTNyq-I ZATRUDNIĘ. 

Wymóg samochód osobowy, tel. 
(029)746-82-88 

4137 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ umiejącą tyn
kować, 21 5-75-35 

41 59 
KUCHARZ PILNIE szuka pracy, 
0-607-325-591 

4161 
UCZENNICĘ NA PRAKTYKĘ '- ku
charz, sprzedawca, tel. 216-7'7"57 

. 4169-0 
ZATRUDNIĘ lYNKARZY gipso
wych,0-692-339-162 

4175 

PRACA PRZEDSIĘBIORCZYM, 

0~605-31~214 
4253 

SZWAJCARSKA FIRMA poszukuje '
chętnych do współpracy, wykształce
nie średnie, wiek (20-40 lat) , tel. 
0-606--207-966 

\ 4216 
FIRMA HANDLOWA poszukuje 
pracowników. Praca stała lub na se-

Ale Okazja!!1 
69!( 

Inwestuj w przysz/ość-

BEZOŁOWIOWE PVC 

... bardziej bezpieczne, ciche, ciepłe i TANIE !I!I 

Nowośe 
Okucia Winkhaus autopilot TYTANOWE* 
• NA ZAMOWlENIE 

VINDOV Łomża ul. AI.Leglonów 42 te1.0861218 93 63 
, VINDOV Kolno ul. Sobieskiego 4 

VINDOV Wysokie Mu. ul. Mystkowska 1 
Zambrów ul. Mazowiecka 2 
Białystok ul. Wyszyńskiego 2/1 lok.15 
Białystok ul. Sienkiewicza --81/3 lok.10 

tel.0861 278 40 20 
tel.0861 275 00 89 
tel.0861 271 34 51 
tel.08517451530 
tel.0851 676 15 92 

www.domel.plusłec.pl 

zon. Możliwość przekwali fikowania 
(wysokie zarobki) , tcI. (086)473-17-
-86 

4226 
STU DENT ELEKTRONIKI i Teleko
munikacji poszukuj e pracy -- samo
chód , prawo jazdy kat. B. 0-604-06-
-22-13 .... 

4241 
ZATRUDNU; PRi\.COVVNIKÓW ze 
znąjomością elektromechaniki , teL 
218-30-43,0-502-397-810 

.4248 

W SKLEPIE spożyivczo-przcmyslo
wym zatrudn ię absolwentki, Łomż.a, 
0-602-75-85-45 

4249 

MATEMAlYKA - KOREPE1YCJE 
uczniom i studentom, równ ież w 
czasie wakacji, (086)2187-463, 2187-
-779 

3592"00 
ANGIELSKI - potrzebuję 'korepe
tytora, 0-609-766-548 

4180 

EGZAMIN WSTĘPNY do Nauczy
cielskiego Niepubliczneg0 Kole
giumJęzyków Obcych w Łomży (up
rawnienia szkoły publicznej) - spe
cjalność: język angielski - IV dniach: 
8 - 9 lipca o godz. 10.00. ul. Rybaki 
14. Zgłoszenia i zapisy: ł.omża, al. 
Legionów 42, tel/tax (086)2169-391 
i tel. 2166-237 do 5 lipca 

4172 

WAKAC\-]NY. INTENSY\>VNY kurs 
języka angielskiego zapisy: 
(086)2169-391 

4172 
WYPOCZVNKOWE i Jł;lYKOWE 
obozy dla młodzieży i dorosłych -
bogata oferta, wysokie promocje -
(086)2169-391 

4172 

. ZWIERZĘTA''I' 

SPRZEDAM SZCZENIĘTA 
pekińczyki i owczarki nie
mieckie, 0-602-747-368, 2188-
-254 

3858-0 
PEKIŃClYKI ,218-50-25 

. 4163 
SPRZEDAM YORKA, 
(086)2 187-308 

4237 

PRZ\]l';CIA \ OI~OLICZNO
ŚCIUWE, wesela, spotkania 
biznesowe, ceny promocyjne! 
Hote! "BARANOWSKI", tel. 
(086)215-25-00 

3118-0 
USA - W\]AZDY, 0-504-862-
-196 -

4037-0 
PRZ\]MĘ gruz, piasek, Kona
rzyce 100 

4129 
ZAGUBIONO DOKUMENlY 
(dowód osobisty, prawo jazdy) 
zwrot - nagroda, tel. 47-315-
-47 

kin 

, '~ 



OKNA DRZWI BRAMY 
Zakład Produkcyjny: Górki Sypniewo 9 18·421 Piątnica tel.(086)219 1886 

.\Alv""''''ł'',,~'anie filmóW' 
konyw-anie odbitel< W'e 

wszystkich formatach 
zdjęcia do dokumentóW' 
reprodul<cje 
zdjęcia studyjne 
reportaże 

. ęcia rel<la.moW'e 
. nr1>ra""':;:J zdjęć 

inoW'anie dol<umentóW' 

I>Ol~at:y w-ybór aparatóW', filmóW', 
ramek, albumóW' i innych 

Or k~rD'r l ar. I ~ PVC I.I!I ~!!!!!I!!!!!I!!!!!I ~ ~ ~ ~ II..., 
system Kommerling - numer 1 w Europie 

Omiń Pośrednika - kupisz taniej 
P.P.H.U. "OKNAL" s.c. 

I okucia Roto ("mikrowentylacja" w standardzie) 
I gwarancja jakości - 1 O lat gwarancji ~~~~ 
I ceny promocyjne i krótkie terminy realizacji 
I okna oborowe (1 000x1 000) 180 zł brutto 

AL 

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

P.P.H. TELMECH-TELKOM Sp. Z 0.0. 

05-260 Marki kIW-wy, ul. Duża 1 

właściciel w 3/4 częściach: 

- działki (całkowita pow. 5128 m2
) 

- budynku 3-piętrowego 
(wszystkie media, winda towarowa) 

w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 33 

sprzeda swoją własność 

Wszelkich informacji udziela Zarząd 
tel. (0-22) 781-36-07 (08) 
tel./fax (0-22) 781-37-90 

(e1 HusQvarna 
PILARKI, KOSIARKI , WYKASZARKI , 

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU SPALINOWE 
I ELEKTRYCZNE ORAZ INNY 

SPRZĘT LEŚNY I OGRODNICZY 

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE, 
ELEKTRONARZĘDZIA FIRMY 

"BOSH" 
CZĘŚCI ZAMIENNE ORAZ SERWIS 

Łomża Nowogrodzka 60 
TeI.216-69-10 

ZAPRASZAMY! 

BUDUJESZ LUB 
REMONTUJESZ DOM? 

Poznaj jakość, estetykę 
i cenę naszych wyrobów! 

POKRYCIA DACHOWE 

FIRMY - KOLBIS 
BLACHOOACHÓWKA: 

KOBALT - 17,84 zł/m ' * 

TYTAN - 18,10 zł/m ' * 

BLACHY TRAPEZOWE: 

TK18, TK35, TK45, TK55 

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 

KOLBIS 

ŁOMŻA UL. SIKORSKIEGO 165 

Tel./fax (086) 216-58-56 
'ceny netto 

O/o 

PROMOCJA KOS SPALINOWYCH! 

[{] NOWOCZESNE [{] NIEZAWODNE [{] BEZPIECZNE 

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

Sprzedaż oraz obsługę serwisowę prowadzę wyłęcznie 
autoryzowani dealerzy firmy STIHL. 

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 GSl, 
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· Leromskiego PKP, tel. 769 07 90, 
Inwalidów Wojennych 5, tel. 764 47 52; Ostrów Mazowiecka 
• Sikorskiego 28, 'tel. 74 525 64, Krótka 3, tel. 745 39 59; 
Rudka • 3 Maja 28, tel. O 608 402 695; Wysokie Maz .• 
1000-lecia 4, tel. 275 23 16; Zambrów - Wilsona 10, 
tel. 2716907. 

• Szczeg61y promocji u dealer6w 



• 
Zlaa 

Wła "nie Ty może z dzi iaj z niego korzy tać!!! 

TO B IE dopasujemy wysokość rat do Twoich 
możlIwości finansowych 

TO B IE zaproponujemy korzy tne 
oprocentowanie (od 2 do 6% rocznie) 

TO B IE indywidualnie ustalimy dogodny 
okres spłaty 

Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc! 
Kwota Rata 
50000 zł 375 zł/m-c 
100000 zł 750 zł/m-c 

Dowiedz ię o zczegółach i podejmij właściwą decyzję. 
. Ostrołęka . Białystok 

ul. Głowackiego 13, tel. (0-29) 764-85-44 ul. Sienkiewicza 79a lok.101 I piętro, tel. (0-85) 664-21-73 
Ł.omża Suwałki 
ul. Giełczyńska 10, tel. (0-86) 216-33-90 ul. Noniewicza 85C lok. 5, tel. (0-87) 56-30-806 

UWAGA! Tego jeszcze nie było!!! 
Tylko teraz możesz złożyć wniosek o środki finansowe 

BEZPŁATNIE!!! 
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