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TERRAZYT 
Okna i drz wi na cale życie .. . 

[m 

Solidne I z pewnej ręki! 
Bezpieczne, ekologiczne, bezołowiowe .. . i tańsze od innych! 

WEJŚCIOWE Pod/asie! 
SUPER JAKOŚĆ! SUPER CENA! 

już od 549 zł 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA 
e ŁOMŻA, UL. SPOKOJNA 210 . TEl. (086) 473-51-39. 473-5 
KŁAD FABRYCZNY 

e ŁOMŻA, UL. SPOKOJNA 210 (WEJ$CIE 00 UL. PIŁSUDSKIEGO) 
TEL./FAX (086) 219-08-77. TEL. 473-51 -44 

e ŁOMŻA, Ul. WYSZYŃSKIEGO 2 PAW. 7, TEL./FAX (086) 219-83-65 
e ŚNIADOWO, UL. RYNEK 9, TEL./FAX 086/473-80-17 
e NOWOGRÓD, UL. MIASTKOWSKA 17, TEL./FAX 086/217-56-51 
eJEDWABNE, UL. JANA PAWŁA 114, T EL./FAX 086/217-20-04 
e ZAMBRÓW, UL. KOŚCIUSZKI 9 TEL./FAX (086) 271-86-26 
. KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 19 TEL. (086) 278-10-08 
e GRAJ EWO, UL. EŁCKA 6 TEL./FAX 086/273-85-46 
- CIECHANOWIEC, UL. DWORSKA 34 TEL./FAX (086)277-22-11 
e WYSOKIE MAZ., Ul. RYNEK J. PIŁSUDSKIEGO 53 TEL./FAX 086/27 
e SOKOŁY, KRUSZEWO WYPYCHY 29 TEL./FAX (086) 274-14-55 

CIĄGNIKI POL-MOT 
ESCORT 

SPRAWDZONA TECHNOLOGIA I WIELOLETN IA TRADYCJA 

POLSKIEGO URSUSA 

AUTORYZOWANY DEALER SPRZEDAŻY NOWYCH C IĄGNIKÓW 

POLMOZBYT ŁOMŻA 

ESCORT 450 
POWERTRAC 

sprzedaż· serwis 

29.900 PLN 

MOC 35 KM 33 .900 P LN 

MOC 48 KM 42.400 PLN 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY 
Łomża 

ul. Szosa do Mężenina 3 
tel. (0 .... 86) 218-49-48 

219-80-03 

Zambrów 
ul. Białostocka 10 
tel. (O .. .. 86) 271 -66-30 

211-06-41 

Wybierasz się do 
NOWEGO JORKU 
do pracy? 
Będziesz pracować: 
na budowie, przy rozbiórkach 
lub usuwaniu azbestu? 
Jeśli ulegniesz WYPADKOWI możemy w Twoim imieniu 
wnieść sprawę sądową i masz szansę dołączyć do licznej grupy 
naszych polskich klientów, dla których wywalczyliśmy: 

ODSZKODOWANIE 

PRZEKRACZAJJlCE 
MILION DOLAROW 

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

• SKĄD NASZE ZAINTERESOWANIE ŁOMŻĄ? 
Wśród naszych klientów (zarówno byłych, jak i obecnych) 
mamy wielu łomżyniaków i bardzo dobrze s ię nam razem 
pracuje 

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

Nie musisz mieć zielonej karty, 
by wnieść i wygrać sprawę 

Dzwol'i po bezpłatną (212) 685 2023 
konsultację w języku polskim: -

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



KOHTAIOY 
TYGODNIK REGIONALNY 

rok zalożenia 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, 
Władysław 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 
tel./fax (O-SS) 744-65-61 

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

Sława Zamojska, Piotr Laskowski, 
Bożena Dunat 

tel. (0-87) 566-60-66, tel./fax (0-S7) 566-35-12 

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

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

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

Wydawca: 
Spólka Dziennikarska "Gratis" Sp. z 0 .0. 

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

tel. (0-S6) 216-42-43 

Księgowość: Elżbieta Bączek (glówna księgowa) 
tel. (0-S6) 215-35-67, 

Jolanta Bączek, tel. (0-S6) 215-35-66 
Maszynistka: Janina Gawrońska 

Biuro ogłoszeń "Kontaktów": 
Kierownik: Alina Michałowska 

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

tel. (0-S6) 215-35-71, fax (0-S6) 216-57-11 . 
tel. kom. 0-602 748-099 

Kolno: 
Kolneński Dom Kultury 

ul. Konopnickiej l, tel. (27S) 22-21 

Ostrołęka: 

Agencja .INFORMEDIA" 
07-400 Ostro lęka, ul. 11 Listopada 5a 

tel./fax (0-29) 760-91-92 

Ostrów Mazowiecka: 
"BORAM" Aldona Mierzejewska 
, 07-300 Ostrów Mazowiecka 

ul. Broniewskiego 56a, tel. (0-29) 745-34-12 
Ksero ,Miniaturka" PI. Ks. Anny Maz. 4 

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

tel. (0-S7) 566-35-12 

Wysokie Mazowieckie: 
Wypożyczalnia Kaset Video "VIDKIG" 

ul. Długa 22, tel. (75) 24-0S 

Zambrów: 
Agencja ,Globtour" 

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

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

. sieć własna wydawcy 

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

Skład: 
Studio Maciejewscy 

Białystok, ul. Mickiewicza 56 
tel ./fax (0-S5) 732-34-S4 

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

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

tel. (O-SS) 732-91-74 
e-mail : pogonsppp@poczta.onet.pl 

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

Za treść ogłoszeń redakcja i wydawca 
nie ponosi odpowiedzialności. 

Igraszki z wolnością 

} 

Nie mieści się w głowie, że za głoszenie własnych 
przekonań płaciło się życiem. Giordano Bruno, 
który odkrył, że Ziemia jest okrągła, i nie chciał pu
blicznie tego odwołać oraz potwierdzić obowiązują
cej wykładni, że jest płaska, spłonął na stosie_ Mak
symilian Kolbe, który w czasach pogardy człowieka 
wobec człowieka, chciał dać świadectwo miłości do 
bliźniego swego, zginął w bunkrze śmierci_ .. 

Nie mie}ci się w głowie, nie dowierzamy własnej 
wiedzy i pamięci, że tak mogło być i nadal jest na 
świecie, bowiem poczucie wolności jest w człowie- _ 
ku tak naturalne, oczywiste, bezwarunkowe, jak 
oddech,. mrugnięcie powieką, myśl. 

I 
Nie mieści się w doświadczeniu i pamięci, gdyż 

oto żyjemy w miejscu i czasie, w którym nie ma instytucji kneblujących wolność, są nato
miast sprawujące nad nią pieczę. 

Myli się jednak każdy, kto uważa, że zadekretowanie w najdonioślejszych choćby do
kumentach gwarantuje wolność rzeczywistą. Pomijam oczywiste ograniczenia wolności, 
gdy godziłaby w drugiego człowieka, bo wolnością nie jest. Są jednak inne wielkie jej za
grożenia. Z jednej strony wielka bieda, z drugiej wielkie pieniądze. 

Od ponad roku obserwuję sprawę pracowników łomżyńskiej spółki giełdowej, zwol
nionych dyscyplinarnie za rzekome napisanie i opublikowanie krytycznego listu o kie
rownictwie. Choć od miesięcy nie ma wątpliwości, iż nie byli jego autorami, kierownic
two nie tylko nie poniosło żadnych osobistych konsekwencji pochopnej i okrutnej wobec 
nich decyzji, jaką jest pozbawienie pracy z wilczym biletem, ale do dzisiaj ciąga ich po 
sądach. Stawałem w tych sprawach jako świadek. Nieskrywana nawet w sądzie irytacja, 
jaką w kierownictwie wywołały moje zeznania, w krótkim czasie przyoblekła się w pismo 
kancelarii prawnej. Kancela'ria, w imieniu zirytowanego kierownictwa, postawiła niebo
tyczne żądania, grożąc w razie odmowy ich spełnienia sądem, czyli jej zdaniem znacz
nie większymi, co dobitnie zostało podkreślone, konsekwencjami finansowymi. Zdecy
dowanie odmówiłem. Z przekonania, że sądy w Polsce nie są na usługach różnej maści 
"inwestorów", zarządów i najbogatszych choćby firm. Spółka milczała pół roku. Do cza
su, gdy w "Kontaktach" ukazał się krytyczny wobec jej właścicieli tekst, z zapowiedzią re
lacji spraw pracowniczych. I ponownego mojego świadczenia w sądzie na korzyść nęka
nych pracowników. Tak groźba z lutego przyoblekła się po siedmiu miesiącach w pozew 
do sądu z niebotycznymi żądaniami... 

Bardzo Dobre· Kupony 

zPREFBETU 
Nagrody w loterii z okazji X-Lecia 
PREFBET przypadły: 

Samochód osobowy DAEWOO MATIZ na 
kupon 
A 227 - Wróblewski Adam - Kisiolki 

Zestaw majsterkowicza za 1000 zł na 
kupon 
B 112 Janicki Artur - Szczepankowo 

. Zwycięzcy loterii Adamowi Wróblewskiemu 
gratuluje Prezes Jerzy Michalak. 

ciąg dalszy: str. 7 

Rowery ~órskie ( 5 szt ) na kupony: 
A 120 - Sliwecka Elżbieta - Łomża 

A 100 - Białobrzeska Barbara - Taraskowo 
A 118 - Słapińska Anna - Drążęcin 

B 424 - Kacprzykowski Ryszard - Różan 

A 520 - Popławski Sergiusz - Gródek 

Wiertarko - wkrętarki z udarem i . 
zasilaniem bateryjnym ( 5 szt ) na 
kupony: 
A 451 - Maciejewska Janina - Łomża 

A 155 - Jurkowski Zenon - Giełczyn 

A 449 - Konopko Krzysztof - Piątnica 

B 184 - Tyszka Marek -
Śniadowo 
A 470 - Hannułowicz 

Jolanta - Łomża 

Grile ogrodowe ( 4 szt ) 
na kupony: 
A 177 - Żochowska 
Hanna - Trzaski 
B 503 - Skibniewski T. -
Śniadowo 
A 303 - Jastrzębski 

Andrzej - Jastrząbka Stara 
A 139 - Śledziewska 
Barbara - Nagórki 

Nagrody z kuponów 
oznaczonych serią A można 

odebrać w COB Łomża Al. 
Legionów 147 d, a z kuponów oznaczonych 
serią B w PREFBET Śniadawo . 
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IZA r-YDzrBŃ:. 
Odwet 

liona złotych podatku VAT. Jed

nym z wątków sprawy są ogrom; 

ne darowizny, jakie handlowiec 

miał przekazać suwalskim para

fiom, które «;)becnie nie potrafią 

się z pieniędzy rozłiczyć. Prokura

tura ApelaCY.ina, która podjęła de

cyzję o przekazaniu sprawy z Su

wałk do Łomży, tłumaczy to do

brem śledztwa. 
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ROK AKADEMICKI ROZPO

CZĘŁO 16 PANSTWOWYCH I 

PRYWATNYCH wyższych uczelni 
w regionie. W różnych systemach 

studiów kształci się na nich w tym 
roku ponad 45 tysięcy studentów. 

II PODLASKIE SPOTKANIA 

SOŁ1YSÓW odbyły się w Augu

stowie. W spotkaniach, ' zorganizo

wanych przez Stowarzyszenie Soł

tysów Województwa Podlaskiego, 

~dział wzięło ponad 300 z 2000 

sołtysów. 

OKOŁO 500 Z 19 000 ABSOL

WENTÓW gimnazjów nie konty

nuuje nauki w szkołach ponadgim

nazjalnych, poinformowały podla

skie władze oświatowe. Z danych 

zebranych przez białostockie Ku
ratorium wynika, że pierwszy rocz

nik gimnazjalistów najchętniej wy

bierał licea ogólnokształcące (46 

proc.) i technika (26 proc.) . 

W RANKINGU 1000 NAJLEP

SZYCH polskich przedsiębiorstw 

dziennika "Rzeczpospolita" Spół

dzielnia Mleczarska "Mlekovita" 

. w Wysokiem Mazowieckiem znala

zła się na 206. miejscu. To najwyż

sza lokata ze wszystkich firm mle

czarskich z wyłącznie polskim ka

pitałem. 

W DRUGIEJ KATEGORII BIA

ŁYSTOK, a w trzeciej (przedostat

niej) sklasyfikowane zostały Ł,om

ża i Suwałki w rankingu ni.iast "o 

największym potencjale rozwoju" 

dziennika "Rzeczpospolita". Pod 
uwagę brano między hmymi ak

tywność gospodarczą, poziom bu

downictwa mieszkaniowego, czy

telnictwa. W rozwojowej "ekstra

klasie" znalazły się Sopot, Poznań 

i Warszawa. 

"SZKOLĘ" DLA RODZICÓW 

DZIECI i młodzieży zagrożonej 

narkomanią (a przede wszystkim 

JUz uzależnionej) zorganizował 

Wojewódzki Ośrodek Profilak

tyki i Terapii Uzależnień w Łom

ży. W każdy poniedziałek (godz. 

17.00) w Ośrodku przy ul. Ryba

ki odbywają się z~ęcia terapeu

tyczne i htfonnacr.jne. Z pomo

cą fachowców rodzice zdobywać 

mogą wiedzę, rozpoznawać zagro

żenia i objawy uzależnienia, radzić 

sobie, gdy już dojdzie do kontaktu 

z narkotykami. Możliwe jest rów

nież uzyskanie porad indywidual

nych w Ośrodku (w poniedzialki 

od 15.00). 

CZTERECH PIERWSZYCH 

INSPEKTORÓW TRANSPOR-

TU drogowego rozpoczęło służ

bę na podlaskich drogach. Do 

ich uprawnień należy kontrolowa

nie ciężarówek, autokarów i auto

busów PKS. Inspektorzy w ciem-

~ KONTAtcrv 

nozielonych muil.durach i białych 

czapkach będą mogli wymierzać 

kierowcom kary imansowe Pop. za 

przekraczanie dopuszczalnej ła

downości wozu i brak wskazań ta

chografu. W policr.jnej szkole w 

Legionowie kurs odbywa kolej

nych czterech kandydatów na in

spektorów. 

NIEMAL 100 POCISKÓW arty

leryjskich i moździerzowych z dru

giej wojny światowej wydobyli sa

perzy w lesie koło Hołodów (gm. 
Bielsk Podlaski). Wystające z zieioi 

niewypały dostrzegł łeśniczy, który 

natychmiast powiadomił wojsko. 

DO BADANIA KURHANÓW Z 

III WIEKU NASZEJ ERY na cmen

tarzysku Gotów w Uśniku (gm. 
Śniadowo, pow. łomżyński), roz

poczętego rok temu, powrócili ar

cheolodzy. Pracami kieruje Mie

czysław Bienia. 

Prof. ANDRZEJ STRUMIŁŁO, 

WYBITNY AR1YSTA MALARZ, 
mieszkaniec Maćkowej Rudy na 

Suwalszczyźnie, otrzymal tytul ho

norowego członka Towarzystwa 
Prz}jaciół Zwierząt. Od lat prowa

dzi na swej posesji azyl dla różnych 

stworzeń. 

APELACJĘ OD WYROKU 25 

LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI 
złożyła nauczycielka z Czarnej Bia

łostockiej (pow. bialostocki), która 

w kwietniu 2001 roku zamordowa

ła jedenastoletniego ucznia. 
PROKURATURA OI{RĘGO

WA W ŁOMŻY PRZEJĘŁA od su

walskiej prowadzenie sprawy biz

nesmena Tadeusza G." podejrze

wanego o wyłudzenie ponad mi-

LUSTRA UŁATWIAJĄCE KIE
ROWCOM OCENĘ sytuacji na 

drodze zainstałowane zostały w ' 

Łomży przy zbiegu ulicy Giełczyń

skiej z Dworną i Starym Rynkiem. 

OKNA POJAWIŁY SIĘ W BU

DOWANYM GMACHU SĄDU w 

Łomży. Zhną budynek będzie już 

ogrzewany, co umożliwi prowa

dzenie prac wykończeniowych we

wnątrz. Budowa przebiega zgod

nie z harmonogramem i nie ma 

przerw w jej imansowaniu przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości. 

PORADNIK "KURY OZDOB
NE" opublikował Leon Tarase

wicz, światowej sławy malarz z Wa

lił (gm. Gródek, pow. białostocki). 

Artysta jest cenionym hodowcą kur 

ozdobnych. 

DESZCZ I NIEMAL PUSTE 

TRYBUNY. W takiej atmosferze 

na stadionie Jagiellonii w Białym

stoku rozgrywali mecz piłkarski 

politycy oraz artyści Polski i Litwy. 

Wygrali sąsiedzi. Dochód przezna

czony zostal na ratowanie wcze

śniaków w szpitalu dziecięcym. 

TABLICA POŚWIĘCONA 
DOKTOROWI TADEUSZOWI 

WIERZBOWSKIEMU, jednemn z 

twórców łomżyJiskiej kardiologii, 

odsłonięta została w Szpitalu Wo

j ewódzkim w Łomży. Uroczystość 

połączona zostala z oficjalnym od

daniem do użytku pracowni angio

kardiogJ'aficznej, prO\vadzącej dia

gnostykę chorób serca. 

Październikowa śliwka 

W ogro~zie Bożeny i Mieczysława Stępińskich z Łomży zakwitła śliwa . 

Ba, "zawiązały się" także owoce! 

- To nie pierwsza nasza niespodzianka natury: w ubiegłym roku na 

przełomie września i października obsypala się kwiatami jabłoń - mówi 

gospodyni. - Wyrosła nam także cukinia, która ważyła 14 kilogramów!· 

Cieszymy się, że przyroda właśnie nam robi takie niespodzianki. Ba, czu

jemy się wyróżnieni. 

Przyrodnicze ciekawostki pojawiają się wszędzie. Prosimy o sygnały. 

Na zdjęciu: październikowa śliwka Bożeny i Mieczysława Stępińskich 

ZNAKI 
'CZASU 

• Do wyborów samorządowych 
zarejestrowało się w krąju 16,6 tys. 
komitetów wyborczych. Polacy wy
biorą 47 tys. radnych oraz ponad 
2,5 tys. wójtów, burmistrzów i pre
zydentów. 

• Na wybory samorządowe bu
dżet państwa wyda 154 miliony 
złotych; 60 mln pochłoną wyna
grodzenia dla 300 tysięcy osób za

angażowanych przy praca~h wy
borczych, członkowie komisji za
robią od 136 do 203 zI-

.. Do braków w wiedzy n a te

mat Unii Europejskiej przyzna
je się 67 proc_ polskich przedSię
biorców, 60 proc. nie widzi korzy
ści płynących z integracji z UE, 
44 proc. boi się upadku własnej 
firmy. Na większe możliwości zby
tu liczy 25 proc., na tańsze kredy
ty 25,7 proc. (dane Urzędu Komi
tetu Integracji Europejskiej). 

• W ubiegłym roku w Polsce 
rozwiodło się 42 500 małżeństw. 

30-40 proc. rozwiedzionych de
cyduje się na ponowne małżeń
stwo. 

• Sędziowie i prokuratorzy 
będą zarabiać mniej niż obiecy
wano im kilka miesięcy temu; w 
ten sposób rząd zamierza zaosz
czędzić 31,5 mln zl. 

• Niemieccy świadkowie ko
ronni będą ukrywani w Polsce, 

a polscy w Niemczech, wynika z 
komunikatu Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 

• Co roku pol ska poli cja od
notowuje dwa tysiące przestępstw 

seksualnych, w których ofiarami 
są dzieci. 

• Aż 62 proc. Polaków chce 
przywrócenia kary śmierci, prze
ciwnego zdania jest 26 proc., wy
nika z sondażu OBOP. 

• Zgodnie z nowym prawem 
farmaceutycz;nym, leków ni e 

mogą reklamować osoby zwi,\za
ne z zawodem medycznym oraz 
osoby publiczne. Lekarze, wete
rynarze i farm aceuci mają zakaz 
przyjmowania korzyści material
nych od producentów leków. 

• Antysemick ie książk i , m .in. 

"Jedwabne geszefty" Henryka Pa
jąka i "Polska zbrodnia" Jana Mar
szałka, sprzedawane są przez kSiv-
garnię "Antyk", w podziemiach 
kościoła Wszystkich Świętych w 

Warszawie. Proboszcz parafii 
twierd zi, że nie jest to księgarnia 

przykościelna i zawierając z Fu n
dacją "Antyk" umowę dzierżawy, 
ni e wiedział , j aką będzie prowa
dziła działalność. 

• Kurator sądowy z Aleksan
drowa Kujawskiego zażądał od 

sw~jego podopiecznego czterech 
tysięcy złotych za wystawienie mu 

pozytywnej opinii, od którc::i zale
żało pozostanie skazanego na wol
ności. Kurator został zatrzymany 
podczas odbierania łapówki. 
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EDUKACJA Z MYSZKĄ 
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ROJNO PRZY URNIE 
Skromnie zwie się "kawiaren-

ką", szumnie "salonem". Internet. 
Tu bezkarnie strzela się, by zabić; 
zakrada, by ukraść. Ba, także zdo
bywać seksualne doświadczenia. 

Cena: zwykle 3 złote za godzinę . 

Dla małych, średnich i starszych. 
Bez pieniędzy nie dotkniesz na
wet myszki. A niepozorna myszka 
to wielka siła i szybko wciąga w swą 
sieć. Oto COraz trwalszy znak nasze
go czasu. 

Przedstawiciele aż 19 komitetów wyborczych (od ogólnopolskich 

jak SLD-UP, PSL, Samoobrona, Prawo i Sprawiedliwość czy Liga Pol

skich Rodzin) po lokalne ubiegać się będą o mandaty w Sejmiku Wo

jewódzkim. Zawzięta rywalizacja Wyborcza zapowiada się również . 

w większych miastach, gdzie kandydatów prezentuje po kilkanaście 
J . 

ugrupowań; w Białymstoku - 15, w Łomiy - 12, w Suwałkach - 11. 

RÓ'l[nie pasjonująca walka o fotele prezydentów, wójtów i hurmlstrzów 

zapowiada się w niektórych ośrodkach: w Białymstoku jest 12 preten-
I 

dentów do prezydentury, w Łomży - 10, w Suwałkach - 8', a w wyraź-

nie mniejszym Grajęwiedo burmistrzostwa -7. 

WYSSAŁ I ZOSTAWIŁ ŁAPÓWKARZE 
Nie kończą się kłopoty Fabryki Przyrządów i Uchwy

tów Bison·Biał w BiałyIństoku (zakłady_rilialne istnieją w ' 
Bielsku Podlaskim i Kolnie). Po spotkaniu akcjonariu- , 

szy spółki, na któ~ główny ~łaściciel warszawski Metal
export zadeklarowal wolę utrzymania przedsiębiorstwa, ' 

ałe nie podjął decyzji o dormansowaniu, do dymisji po
dał się prezes Tadeusz Gochnio. Przedstawiciele załogi 

oburzeni są postawą najwiękSzego udziałowca, który "wy
ssał" i pozostawił zakład zatrudniający 1300 osób "same
mu sobie". Bison-Biał' musiałby w tej sytuagi samodziel

nie przeprowadzić redukcję zadłużenia i zdobyć nowe 
kredyty na sfinansowanie wznowienia produkcji. Mini

$te~stwo Skarru Państwa rozpoczęło 6adanie, czy Metal
export wywiązał się z zobowiązań, jakie przr.jął na siebie 

podczas prywatyzacji "Uchwytów". _ 

Proces byłych pracowników Urzędu Kontroli 

SkarboWiej w Łomży, oskarżonych ' o prZY.ięcie ła

pówki, rozpoczął się przed Sądem Rejonowym w 
Grajewie. Komisarze UKS Antoni W. i Andrzej S. 
(mieszkańcy Łomży) w maju wybrałi się na-kontrolę 

do małego sklepu w miejscowości Mścichy (gm. Ra
dziłów). Po stwierdzeniu drobnych nieprawidłowo

ści zaproponowałi "polubowne" załatwienie spra
wy. Od żony właścici~l~ sklepu przr.jęli 300 złotych, 
od niego samego żądałi jeszcze 1200 zł. Właściciel 
poinformował policję i łapówkarze wpadli. Choć 

. obaj przyznali się do winy, sąd podczas pierWszej 

rozprawy uznał, że. konieczne będ~ie przesłuchanie 
dwóch policjantów, którym kierowca inspektorów 
zarzucił nakłanianie go do odpowiednich zeznań. 

MĄDRAI:-E 

Z POLSKI "B" 
Mapę edukaC}jną kraju opublikowa

ła Centralna Komisja Eg'.laminaC}jna na 
podstawie .wyników egzaminu gimnazjał
nego i sprawdzianu dla uczniow kończą

cych szkoły podstawowe. W porównaniu 
z innymi regionami Podlaskie wypadło 

dobrze. W samym wQjewództwie najlep

sze wyniki z testu humanistycznego gi~
nazjałistów osiągnęli uczniowie z Białe

-~ostoku i powiatu białostockiego oraz 
Łomży i powiatu łomżyńskiego, z testu 
matematyczno-przyrodniczego - z Łom
ży (i powiatu) i Białegostoku. Spraw

dzian dla szóstoklasistów najlepiej wy-

, padł w powiatach Sejny, Sokółka, Bielsk 
Podlaski i Hajn1ówka oraz w Białymsto
ku, Łomży i Su\\,alkach. 

Kare, gniade, jabłkowite. Spokojne i narowiste. Baśki, Miś

ki, Kasztany i Kasztanki. Tradycyjnie, w pierwszy czwartek "po 
swiętym Michale", w Suchowoli (pow. sokólski) odJ>ył się koński 

targ, ~a który zjeżdżają gospodarze ~e wszystkich stron Podla
ski~go. Najpiękniejsze wierzchowce kosztowały nawet 10 tysi~-

cy złotych! ' 

-Gruchał jak gołąbek 
"Do domu mojego chłopaka przyszli we dwóch. 

Mieli przy sobie słuchawkę telefoniczną z k!lblem, wy
rwaną z. automatu. Zaczęli przechwalać się, że koło 

parku pobili jakiegoś mężczyznę i ,że zabrałi mu doku
menty, -:-między innymi prawo jazdy. Na ,zdjęciu rzuci
ły mi się w oczy 'bujne brwi i cienma karnacja. Nie zna
łam tego człowieka, nawet z widzenia. Mieli. plan, żeby 
tego ' mężczyznę włożyć w worek i wrzucić do tamy ... 
Byli ,pod wpływem ałkoholu i dlatego ciągle myśla
łam, że żartują... Podczas pierwszego przesłucha

ma nie chciałam nic mówić w tej sprawie, bo się ba

iam. Ale kiedy przyszła do naszego domu moja wycho
waw~zyni, postanowiłam powiedzieć, jak było napraw

dę. Tata też nmie do tego namawiał, podtrzymywał na 
duchu", zeznawała we wtorek przed Sądem Okr-ęgo

wym w Łomży 16-letnia dziewczyna podczas kolejnej 
rozprawy oskarżonych o zakatowanie przypadkowe
go przechodnia, 39-letniego mieszkańca Ciechanow
ca (pow. wysokomazowiecki) we wrześniu 2001 roku. 

Jej zeznania obciążają dwóch 20-letnich młodzieńców, 

którzy nie przyznają się do zbrodni i odm~wiają skła
dania wY,jaśnień. 

Ponieważ dziewczyna nie pamiętala dokładnie 

wszystkiego; co zeznała rok temu, sąd odczytał pro
tokół jej wcześniejszego przesłuchania. Wyłania się z 
niego obraz wY,jątkowego zwyrodnienia. 

Od swojej ofiary oprawcy zażądałi pieniędzy . . Po
wiedział, że nie ma. Sprawdzili. Zdenerwowali się, że 

ich oszukał ... Potem chwalili się, że skakałi mu po gło
wie; że nasikałi do ucha; że za' zrabowane pieniądze 
kupili sobie piwo. Na podstawie zabranych skatowane
mu dokumentów oskarżeni zamierzali kupić telefon 

komórkowy. Żartowali też,~e obetną pobitemu pał
ce; że już nie będą po nim skakać, bo "szkoda im bu
tów" .... Nie szczędzili też słuchaczom swoistego opisu 

tragedii: "Charczał, gruchałjak gołąbek". 
Na rozprawę nie stawiło się aż pięciu świadków. 

Nowe wnioski zgłosiła obrona., Kolejna rozprawa od
będzie się 7 listopada. Sąd postanowił także o prze
dłużeniu oskarżonym tymczasowego aresztowania. 

ZAPROSILI NAS 

• ceptrum Prasowe Polskiej 
Agencji InformaC}jnej S.A. w, War-, 
szawie - na konferencję prasową, 
dotyczącą mecZtl piłkarskiego poli
J.yk6w i artyst6w z Polski i. Litwy w 
Białymstoku. 

• WÓjt · gminy, przewodniczą
cy Rady Gminy i dyrektor Ginma
zjum w Radziłowie - a uroczyste 
otwarcie i poświęcenie boisk szk;)l
nych przy Gimna~um. 

. , Rzecznik prasowy Urzędp 

Mari.zalkowskiego Województwa 
Podlaskiego w Białymstoku - na 
spotkania z rolnikami, podsumo- , 
Wujące prace w gospodarstwach ' 
Instytutu Uprawy, Nawożenia i 
Gleboznawstwa w fuławach. 

• Rzecznik prasowy wojewody 
podlaskiego - na spotkanie do
tyczące usuwania w lasach skutk6w 
huraganu. 

• Zespół Prasowy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Białym
stoku - na ćwiczenia praktyczne 
podczas. Warsztat6w Metodyczno
-Szkoleniowych organizacji i-wyko
rzystania nieetatowych pododdzia
ł6w policji. 

• Rada Pedagogiczna ' oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskie
go w Wygodzie - na Święto Szkoły 
oraz uroczystość ślubowania pierw- ' 
szak6w: 

• Łomżyński Oddział Stowarzy
szenia "Wspólnota Polska" i Szko
ła Podstawowa nr l O im. Jana Paw
ła II w Łomży - na spotk';lllie pod
sumowujące pobyt dzieci z Ukra
iny. 

• Oddzi~ Regionałny Towarzy
stwa Wiedzy Powszechnej w Łom
ży - na posiedzenie Rady Od
działu. 

• Łomżyńska Orkiestta Kame
rałna - na koncert zespołu "I So
listi, di Varsavia" oraz Koncert z 
Harfą. I 

• Dyrekcja oraz Zespół Teatru 
Lalki i Aktora w Łomży -'- na spek
takle Teatru "Rabcia" w Rabce pt. 
"Spowi~dź w drewnie" oraz "Nac 

miętności marionetek". 

• Pełnomocnik Komitetu Wy
borczego "Samorząd 2002" - na 
konwencję wyborczą. \ 

• Łomżyńskie Towarzystwo Na
ukowe im. Wagów, Instytut Histo
ńi Uniwersytetu w Biąłymstoku 

oraz Urząd Miejski w Łomży - na 
konferencję naukową ph. "Miasta i 
miastecz,ka w regionie łomżyńskim 
w XIX ,i XX wieku". 

• Zarząd Uczniowskiego Kl\lbu 
Sportowego !"Herkules" przy Pu
blicznym Ginmazjum nr l w Łom
ży - na M\strz~stwa Makroregio
nu Młodzik6w w Zapasach w Sty
lu Wolnym. 

• Hurtownia Mateńałów Bu
dowlanych ,,Atest-pol" w Łomży -
na Dni Otw.rte. 

Dziękujemy. 

5 

KONTAIOY\~ 

/ 



Białoruski Komitet Wyborczy nie liczy na sukces, ale chce odebrać głosy SLD 
i prawosła~ym, którzy startują' z listy koalicji lewicowej 

Na początku roku powsta
ło Forum Mniejszości Podlasia, 
luźna federacja organizacji bia
łoruskich i bractw cerkiewnych. 
W jego skład weszli działacze o 
różnych rodowodach politycz
nych. Byli Jan Syczewski, prze
wodniczący Białoruskiego Sto
warzyszenia Społeczno-Kułtu

ral~ego, i redakt~r naczelny 
"Przeglądu Prawosławnego" po
seł SLD Eugeniusz Czykwin, sil
nie związani z peerelem, ale tak
że młodzi liderzy Związku Biało
ruskiego w RP kojarzeni z daw
ną antykomunistyczną opozycją, 

tradycyjnie niechętną Sojuszowi 
Lewicy Demokratycznej. 

- Powołanie Forum było próbą 
wyjścia środowisk białoruskich 

i prawosławnych z gminnych 
opłotków; szansą na zdobycie 
mandatów w powiatach, a nawet 
w sejmiku wojewódzkim. W grę 
wchodziło także uzyskanie więk
szości w powiatach hajnowskim 
i bielskopodlaskim. Do niedaw
na była też teoretyczna szansa 
wywalczenia mandat'ów do sej
miku. Aby to osiągnąć, trze ba 
przekroczyć próg pięciu procent 
głosów w całym województwie. 
Zjednoczone mniejszości mogły
by tego dokonać, bo ich ele,kto-, 
rat, według realnych szacunków, 
zbliża się do 15 proc. 

W czer~vcu zmieniły się re
guły gry. Zdominowany przez 
prawicę Sejmik Województwa 
Podlaskiego przegłosował nie-

korzystny dla mmejSZOSCl po
dział na okręgi wyborcze. Po
wiaty bielski i siemiatycki połą
czono z zambrowskim i wysoko
mazowieckim, a hajnowski do
łączono do monieckiego, sokół
skiego i białostockiego. W ten 

Wielka różnorodność ide
owa Forum okazała się jego 
słabością. Mniejszości naro~o

we Białostocczyzny uchodzą od 
dawna ~a tradycyjny elektorat 
lewicy. Toteż FMP od począt
ku było kuszone przez SLD; nie-

Po raz pierwszy od wielu lat w!ększość organizacji biało
ruskich pójdzie do wyborów pod narodowym sztandarem 
Białoruskiego Komitetu Wyborczego. Duża w tym zasługa 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który doprowadził do roz
bicia szerszej koalicji mniejszościowej, a teraz może stracić 
sporo głosÓw na rzecz Białorusinów. 

Przeciw lewicy 
sposób rozbite zostały tradycyj
ne jednolite narodowościowo 

okręgi wyborcze, w których or
ganizacje białoruskie zdobywały 
ogromną większość mandatów. 

przypadkowo akces doń zgłosi
li znani ' działacze Sojuszu, jak 
choćby były poseł SLD, prze
wodniczący Białoruskiego To
warzystwa Społeczno-Kultural

nego Jan Syczewski, który stra
cił szanse na kolejny mandat po
selśki po tym, jak podczas wizy
ty w Mińsku wychwalał reżim 
Łukaszenki. 

Łt1I"If)Ómj "'[)&JtlfJIQI'lfl'V' dflJtj)!t:flClłó! 

Jednakże koalicja z SLD ' 
była trudna do zaakceptowa
nia dla wielu organizacji sku
pionych w Forum: ze względów 
ideowych (różne życiorysy), tak
tycznych (malejące notowania 
SLD w sondażach), a także dla
tego, że mniejszości musiały

by wyzbyć się własnego szyldu. 
Kierownictwo lew,icy nie godzi
ło się na dodanie do nazwy' ko
alicji SLD-UP żadnych nowych 
literek czy skrótów. Roziilowy 
trwały do 5 sierpnia, kiedy to 
oficj~lnie ogłoszona została in
formacja, że SLD-UP i Forum 
Mniejszości Podlasia podpisa
ły porozumienie wyborcze, na 
mocy ktÓrego kandydaci FMP 
mieliby startować z listy lewico

wej koalicji. 

Białystok, ul. PrzytoroVia 20 
Wydział Zamiejscowy w organlzQcJI 

fel. (085) 67616 51; fax '676 08,29 , • 

'!ł .. W 'łI~ W sd:c Om" pl ' 
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Informacja ta była sporym 
zaskoczeniem dla wielu człon
ków Forum. Zarzucili przewod
niczącemu Forum Markowi Ma
salskiemu, że podpisał umowę 
bez ich zgody i za ich plecami. 
Wspólna inicjatywa mniejszości 

rozpadła się. Czło~kowie BTSK 
(Jan Syczewski) i część stowa
rzyszeń prawosławnych (MasaI
ski) znaleźli się na listach SLD
-UP. Większość organizacji bia
łoruskich została jednak bez wy
borczego-przydziału. 

Pozostał im świeży uraz do 
lewicy , i niechęć do kolegów
-zdrajców. Oliwy do ognia do
lały opublikowane przez prasę 
niefortunne wypowiedzi lidera 
wojewódzkiej organizacji SLD 
Mieczysława Czerniawskiego, 
który nie bardzo orientuje się 
w, zawiłościach narodowościo

wych i zwyczajnie nie czuje w~gi 
problemu. W tej sytuacji posta
nowili nie składać broni i powo
łali niezależny Białoruski Ko
mitet Wyborczy, w ramach któ
rego udało się połączyć wielu 
ludzi nie pałających ~o siebie 
sympatią. 

W BKW jest Eugeniusz Wap
pa ze swoim Związkiem Białor:u

skim w RP, znany białoruski pi
sarz Sokratjanowicz i prof. An
toni Mironowicz'. Profesor jest 
radnym białostockim z listy ko
alicji łewicowo-prawosławnej , 

ale został, wyrzucony z klubu po 
tym, jak przyjął ,propozycję ob
jęcia funkcji wiceprzewodniczą
cego RM, złożoną mu przez pra
wicową większość. Do SLD nie 
miał więc powrotu. Kandyduje 
na prezydenta Białegostoku z 
ramienia BKW. Białorusini za
rejestrowali także trzy listy wy
borcze do Sejmiku. 

Zastanawiająca jest posta
wa Cerkwi prawosławnej. Ma
rek Masaiski jest szefem Pra
wosławnego Ośrodka Miłosier

dzia: nie ma więc wątpliwości, 
że wszystkie ~woje kroki poli
tyczne uzgadnia z ordynariu
szem biskupem Jakubem, któ
l"y wyraźnie popiera współpra
cę z SLD. Na BKW patrzy z nie
chęcią. Wśród proboszczów pa
nuje zamieszanie. Część z nich 
zapewne nie dostosuje się do in
strukcji biskupa. , 

W prywatnych ' rozmowach 
liderzy BKW powtarzają, że nie 
liczą na sukces ; chcą jednak 
ode'brać głosy SLD i tym pra
wosławnym, którzy startują z li
sty koalicji lewicowej. Taka de
strukcyjna taktyka może oka
zac się bardzo bolesna dla Soju
szu, zwłaszcza w samym Białym-

, stoku: Mironowicz nie ma szans 

w ~alce o fotel prezydenta, ale 
może o!l,ebrać kilka tysięcy gło
sów Zbigniewowi Puchaiskiemu 
z SLD, którego kampan~a jest 
wyjątkowo nieudołna. 

JAN ONISZCZUK 



Pamiętnik wyborcy. Dzień pierwszy: włączam radio - wybory. Dzień drugi: włączam 
telewizor - wybory. Dzień trzeci: czytam gazetę - wybory. Dzień czwarty: oglą~am 

plakaty _. wybory. Dzień piąty: boję się iść ,do kościoła ... 

Tak parafraza dowcipu z bro
dą oddaje to, czym, jak niektó

rym się wydaje, żyje naród. ,Oby 
żył, bo inaczej kandydatów bę
dzie więcej niż wyborców. W każ
dym ra'zie w samej Łomży' startu

je co ósmy mieszkaniec tylko do 
samej Rady Miasta. A jest jesz

cze Rada Powiatu. I Sejmik Sa
morządowy. Przed pójściem do 

urny otrzymamy więc potężny 

plik list. Na każdej po dwadzie

ścia parę nazwisk. Na odręb~ej 
będą kandydaci na prezyden
tów, bUrmistrzów, wójtów. 
Też nie próżnowali. W każ
dym razie od ubiegłego wtor-· 

ku rozmnożyło się ich w sa

mej tylko Łomży z sześciu do 
dziesięciu. Pisałem o trzech: 

Janie Turkowskim, Tadeuszu 

Zarembie, Jacku Piorunku. 

Jako człowiek dość dobrze 
poinformowany, wiedzia

.lem o nich to i owo. A i tak 
nie ust-rzegłem się pomył
ki. Co jednak ma począć 
przeciętny wyborca, czyli 
znacznie gorzej poinformowany 
ode mnie, gdy sam przy niektó
rych nazwiskach zachodzę w glo
wę, a tam jesienna mgła, z której 

wyłaniają się ledwo dostrzegalne 
kontury? 

Lech Liberadzki: NN. To 

wszystko, co jako wyborca wiem. 
Startuje z listy Ligi Umiarkowa

nych Pragmatyków. Jej twórca, 
Jan Kaszuba, nawiedzał mnie 
swego czasu często ze stertami 

analiz i recept na Polskę. Najbar
dziej utkwiło mi jednak to, że bał 
się, iż do Ligi ... zaczną się zapisy
wać tysiące, a na to z marszu nie 

był przygotowany. Z tego powo

du wycofał informację o pierw
szym oficjalnym spotkaniu: sala 
jest zbyt mala, martwił się, i gdy

by jeszcze rozgłosić, nie pomie
ściłaby wszystkich. Trochę zasko

czyło go, że -ostatecznie pojawiło 

się czterech czy pięciu ludzi, ale 
nie zraził się. I tak oto Liga d'oj

rzała do wystawienia własnego 
kandydata. 

Stanisław Dworakowski: 

gdyby nie to, że jako sędzia zasły
nął w Polsce z nakładania nawią
zek pieniężnych dla. stowarzysze

nia, którego był preze!!em, a parę 
lat temu kandydował bodajże do 

Sejmu, byłby dla mnie NN. 
Jan Jarota: katecheta w jed

ne) ze szkół średnich w Łomży. 

Od kiedy pamiętam, wierny ide
om narodowym spod znak;u Ger

tychów. Najpierw prof. Macieja 
Gertycha i jego stronnictw na
rodowych (zmieniła ~azwę), te
raz jego synowi, Romanowi Ger-

tych owi, liderowi Ligi Polskich 

Rodzin. Człowiek z pewnością 

niekoniunkturalny, bo "naro
dowcy" w narodowej przed woj
ną Łomży, dziś zdobywają marne 
poparcie. Teraz zmieniła to Liga 
Polskich Rodzin, nieźle stojąca 

w sondażach przedwyborczych, 
,ale o Jarocie nie można powie

dzieć, że się podłączył do tych, 

co "na fali"; zawsze płynął tym 
samym nurtem, który nieoczeki
wanie wezbrał po sromotnej ago
niiAWS. 

Jan Brzeziński: były "krót
kotrwały" wojewoda łomżyński. 

Pojawił się w grze politycznej ni
czym królik z kapelusża. Rezy
gnację ze stanowiska wojewo-

\ 
dy po naciskach PSL, by zmienił 

Kto 

OD REDAKTORA 

paru dyrektorów wydziału, dla 

mnie oznakę braku zaplecza po
litycznego, miękkość i nieodpor
ność na stresy związane z władzą, 
inni oceniali jako dowód nieugię

tości. A że zadarł z "pomarańczo
wym" PSL, stał się wielką nadzie
ją prawicy. W przY\lliarkach. I na 
przymiarkach się kończyło. Tak

że przy okazji obecnych wybo
rów. Dotąd potulnie kładł uszy 

po sobie. Tym razem jednak, gdy 
zobaczył, że łomżyńska pra

wica pod szyldem "Samo
rząd 2002" (o dziwo, zjedno-

czona) uznała, iż szyty dla niego 
garnitur prezydenta jest znowu 

na jego "wymi!lr" za duży, nie 
cofnął się przed rozłamem. 
I tak oto został kandydatem 

Chrześcijallskiego... PoroZlI-

mienia Prawicy. 

Prezentacji ciąg dalszy za ty" 

WLADYSLAW 
WYBORCA

, -TOCKI 

Igraszki z wolnością 

Rażdy ma prawo do obrony 
własnego dobrego imienia, re

nomy swojej firmy. W przypad
ku publikacji gwarantuje to akt 
najwyższej rangi, jaką jest usta

wa: publikujący ma obowiązek. 
zamieścić rzeczowe sprostowa
nie lub odpowiedt. 

Łomżyńska spółka 

z prawa tego przez _ 
trzynaście miesię

cy nie skorzystała. ° 
co ~ięc chodzi? Był 
czas, że związkowcy 

mogli bezkarnie krzy- . 

czeć "złodziej". Na-
. stał czas, że wielkie, 

w dodatku nie wła

sne pieniądze, po
zwalają zmusić ludzj 
do milczenia. Jaskra

wym przykładem z 
ostatnich dni jest je
den z wątków krót

kiej historii upadku 
największej w Pod
laskiem fabryki Bi
son-Bial, znanych na 

świecie bhtłostockich 
"uchwytów". Warun
kiem pracy w firmie 

przejmowalłej . przez 
. no:wego właściciela 

Piotra Biichnera sta

ło się podpisywanie 
świadectw lojalno
ści. Proszono zało-

gę o, informacj~, któ-

re mogą skompromitować Za
rząd spółki, nad którą Biichner 
chciał przejąć pełną kontrolę. 

"Nic ode mnie nie wyciągnie
cie", oświadczył jeden 'z wyso
ko postawionych pracowników. 

Usłyszał: albo odchodzi, albo 

wytoczą mu sprawę sądową. 

"Nie ma o czym mówić, to jakaś 
bzdura". "Tak, ale nas stać na 
prawników, a pana nie". 

Uświadamia to, że nie trze

ba cenzury, widma krat, by za
mknąć ludziom usta. Wystarczy 

strach przed biedą, by 
człowiek zamilkł. Ale 

gdy milczą usta, mil
czą i su~ienia. Gdy 
milczą · sumienia, . zło 

jest bezkarne. Bo nikt 

nagle "nie widzi" pry
waty, korupcji, zło

dziejstwa, niesprawie

dliwości. 

Wolności nie da się' 

zniszczyć cenzurą, ale 
też obronić wyłącznie 

najszlachetniejszymi 

deklaracjami. Trze
ba jej strzec jak krom
ki chleba dla dziecka. 
Bo jeśli dziś pozwoli~ 

my, by kierujący za': 
mknęli nam usta wo

bec ich poczynań, czy

li by mogli czynić bez 
społecznej · kontroli, 

a zatem bezkarnie co 
chcą, jutro może dla 

większości z nas chle
ba zabraknąć. 

WŁADYSŁAW 

TOCKI 

Rys. Henryk Cebula 
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UKŁON 'I, L-I _____ P_A_R_A_DA _____ _ 
Pomysłodawcą Parady , Pu

łaskiego był pracownik miejski 
John A. Pateracki (późniejszy 

pierwszy prezes General Pulaski 
Memorial Comitetee). 9 czerwca 
1937 roku w Polskim Domu Naro
dowym na Manhattanie zebrała 

się grupa 38 prawników, związa
nych pochodzeniem lub więzami 
rodzinnymi z Polską. Ułożyli sfa
tut i zwrócili się do władz Nowe

go Jorku o wydanie zgody na pa
radę. Polonijni iiderzy stanowili 
wówczas bardzo wpływową gru

pę we władzach miasta, otrzyma

li więc zgodę w kilkanaście dni. 

8 
. 

Miałem chwile zwątpienia. 

Mówilem sobie: "Nie dam rady, 
bo nikomu na tym nie zależy". A 
z drugiej strony myśl: "Przecież 

to mój moralny obowiązek! Jeże
li umrę, nikt już tego nie zrobi!" 
- wspomina Józef Gabiniewicz, 
prezes Zarządu Oddziału Związ
ku Więźniów Politycznych Okresu 

, Stalinowskiego w Łomży. 

Ponad dwa lata zabrało mu po
kO~,anie naj różniejszych przeciw
ności losu, by we wrześniu 2002, 
roku na podstawie licznych decy
zji, wniosków, opinii, załeceń uzy
skać zgodę na wybudowanie na 
skwerze u zbiegu Szosy Zambrow
skiej i ulicy Zawadzkiej obelisku 
"Pamięci bohaterów walk o Wol
ność i, niepodległość Polski w la
tach 1939-1956". Właśnie krop
kę nad "i" postawili minister 
spraw wewnętrznych i administra
cji Krzysztof Janik oraz prezydent 
Łomży Jan Turkowski. 

Koszt pomnika: około 15 ty
sięcy złotych. 8 tysięcy przekaza
ła Rada Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa. Około 5 tysięcy zło
tych stanowią składki członkow

skie. Cel blisko! 

Józef Gabiniewicz pochodzi z 
Poganicy w gminle Sidra, wobec
nym powiecie sokólskim. Jako 
osiemnastolatek, uczeń sowiec
kiego liceum w Sokółce" z kilko-, 
ma kolegami wstąpił do Związku 
Wałki Zbrojnej "Błyskawica". Zło
żyli przysięgę żołnierską i podpi
sy na biało-czerwonym proporcu 
z orłem. Lecz ktoś ich zdradził. 
W maju 1940 roku zostali areszto
wani przez NKWD i wywiezieni do 
więzienia w Grodnie. Wyrok 8 lat 
łągru w Republice Komi. 

- W tym wielkim nieszczę

ściu mieliśmy szczęście: czerwco
wej nocy 1941 roku wybuchła woj
na niemieckó'sowiecka. - Byli
śmy wolni! Dopiero teraz dowie
działem się, że piętro niżej więzio

ny był także mój ojciec legionista; 
zaginął bez śladu. Nic nie wiem o 
nim do dzisiaj ... 

Wrócił do domu i kolejny szok: 
mama, dwaj bracia i siostra ostat
nim transportem zostali wywiezie
ni do Kazachstanu... Spotkali' się 
dopiero w 1949 roku w Warszawie. 
Opowiedziały mu, że bracia zosta
li żołnierzami generała Andersa i 
po wojnie wyemigrowali do Kana
dy, a one tułaczą wędrówkę zakoń
czyły w Mryce. 

- Ten pomnik nałeży się 

wszystkim żołnierzom podziem
nego wojska, wszystkim cywilom, 
którzy ginęli za Polskę - mówiJó
zef Gabirliewicz. - Moim marze
niem jest najpierw ten pomnik zo
baczyć, a potem mieć nadzieję, że ' 
ktoś, przechOdząc obok niego, po
myśli o naszej historii i może zdej
mie czapkę. 

Kto chce wspomóc budowę, 

może wpłacać pieniądze na kon
to Komitetu Budowy Pomnika: 
BPH - PBK S.A. I O jŁomża nr 
11101343401340002169. 

§, KONTAIOY 

W pierwszą niedzielę paź

dziernika najbogatszą i chyba 
najbard'ziej znaną ulicą na świe

cie, jaką jest nowojorska 5 Ale
ja, idzie Parada Pułaskiego. Nie
wiele narodów mozaiki etnicznej 
miasta może poszq:ycić się tym, 

że najważniejszą ulicę najważ

niejszego miasta w najważniej

szym odcinku (między 27 a 57 
Ulicą) ma wyłącznie dla siebie. 

Już od rana zjeżdżają autoka
ry z transparentami i flagami, 

Polo9ia w strojach ludowych ze 

stanów Nowy Jork, New Jersey, 
Connecticut. Dominuje krakow
ski; lic~ną grupę stanowią dzie
ci z polskiej szkoły w Port Che
ster oraz z zespołu tanecznego 

- Postęp technologiczny jest 
bardzo szybki, nie nadążają za 
nim szkolne podręczniki. 'Zapra

szając uczniów~ pragnę przybli
żyć młodzieży nowości, które po
jawiają się na rynku. W ten sp1o
sób, po ukończeniu szkoły, będą 

znać nie tylko wymagania klien-
, tów, ale też będą wiedzieć, jakie 

są propozycje rynku - mówi wła
ściciel Hurtowni Materiałów Bu

dowlanych "Atest-pol" Tadeusz 
Pruszko. 

"Little Poland". Na transparen
tach przewaga barw narodowych 

i wizerunki Ojca Świętego. Dzie
ci z polskiej szkoły im. Św. Mak
symiliana Kolbe w Riverhead nio
są chorągwie i transparenty z pa
tronem oraz polskie flagi. 

Samochody ciągną przyozdo

bione platformy, na których jadą 
zespoły muzyczne i taneczne, 

prezentujące różne rodzaje mu
zyki. Pięknie udekorowanymi ka

brioletami jadą miss poszczegól

nych dzielnic. 
W 2001 roku 5 Aleja była pu

sta. Odwołanie Parady zdarzyło 
się po raz pie~wszy od 1937 roku. 
Nowy Jork leczył rany po tragedii 
11 września. 

W I Paradzie udział wzięło 

około 50 tysięcy osób;, a poprowa
dził ją Wielki Marszałek Bernard 

A. Kozicke. 
BARBARA PASZKOWSKA 

PO'STĘP PRZED KSIĄŻKĄ 

Na placu przed firmą ,;wyr~- , 
sły" drzewa, a pośród nich sta
nął kontener wystawienniczy. W 
tym swoistym salonie można po
znać najnowsze technologie i ma
teriały budowlane renomo~a
nych producentów; wziąć udział 

w konkursach z nagrodami, po
kazach i szkoleniach. W czasie 

Dni Otwartych "Atest-polu", zor
ganizowanych z firmą Knauf, 

prezentuje się siedmiu najwięk
szych dostawców lI).ateriałów bu

dowlanych. 
Najcenniejszą wiedzę zdobędą 

uczniowie Technikum' Budowla

nego w Łomży, przyszli pracowni

cy lub pracodaw~y budowlani. To 
nie pierwszy akcent współpracy z 
młodzieżą "budowlaną". W tym 
roku firma ufundowała najlep
szemu uczniowi Technikum dzie
sięciomiesięczne I stypendium 

(250 zł miesięcznie), a wszyscy 
, uczestniczą za darmo w specja

listycznych szkoleniach, dotyczą

cych nowości budowlanych. 

"Atest-pol" działa na polskim 
rynku od siedniiu lat. Prowadzi 
sprzedaż detaliczną i hurtową 

materiałów budowlanych. Od po
czątku znany:jest z wielkiego sza
cunku do klienta, bez względu 

na to, czy jest to mały odbiorca 
lub dostawca, czy duży. Tadeusz 
Pruszko podkreśla, że w działal

ności gospodarczej najważniej

sza jest wiarygodność i przestrze
ganie terminów płatności. Sam 

cieszy się opinią wiarygodnego i 
uczciwego partnera. 

Dni otwarte "Atest-pol" trwa
ją od wtorku do końca 'tygodnia. 

(m) 

Na zdjęciu: wlaściciel ~.At<;st

polu" Tadeusz Pruszko 



Burmistrz zapad się: nie oddam prawosławnych katakumb prawosławnym! 

D 
W 1498 r. wojewoda nowo-

gródzki i marszałek Wielkiego 
Księstwa Litewskiego Aleksan
der Chodkiewicz z arcybisku
pem smoleńskim Józefem Soł

tanem założyli klasztor w pobli
skim Gródku. 

Dwa lata później, w 1500 
roku, mnisi przenieśli się na uro
czysko Suchy Hrud, co dało po

czątek Ławrze Supraskiej. Akt 

erekcyjny został potwierdzony 

przez króla Aleksandra Jagiel
lończyka. 

Na soborze brzeskim w 1596 r. 
przełożony monasteru Hilarion 

(Masa Iski) przeciwstawił się Unii 
zawartej przez część hierarchii 

prawosławnej z Kościołem rzym
skokatolickim. 

Naciski ze strony Zygmunta 
III, a także ówczesnego unickie

go metropolity kijowskiego ska
zały Hilariona na banicję, a Ław
ra (zespół ,klasztorny) zmuszona 

była do przejścia na Unię. 

Między rokiem 1532 a 1557 na 

południe od budynków klasztor
nych wzniesiono cerkiew Zmar

twychwstania Chrystusa, a pod 
nią powstały obszerne katakum
by. Dwieście nisz grzebalnych. 

W pierwszych latach XIX wie
ku zrujnowaną cerkiew Zmar

twychwstania ze względów bez
pieczeństwa rozebrano, a kata

kumby zasypano ziemią. 

Od mniej więcej 1980 r. ludz
kie szczątki są przedmiotem za

baw dzieciaków oraz amatorów 
taniego wina. Czaszkami gra się, 
na przykład, w piłkę nożną. 

Prawosławni mnisi , którzy po 

wielu latach wrócili do Supraśla, 
co pewien czas urządzają pogrze
by odnalezionych kości. Bez dzie

lenia szczątków na unickie i pra
wosławne. Bo poważnie traktują 
'ekumeniczne zachęty Jana Paw

ła II. 
m 

5 lat temu Skarb Państwa od

dał gminie Supraśl działkę, na 
której leżą katakumby. Mnisi na

pisali prośbę, że chcieliby tę jej 
niewieiką część z katakumbami 
właśnie. Planowali wybudowanie 
w tym miejscu cerkiewki, która 

sktyje podziemia i amatorów gry 
w czaszkę pozbawi zajęcia. 

Wojewódzki konserwator za
bytków nie miał "zastrzeżeń do 

zamierzeń inwestycyjnych wnIo

skodawcy". W takiej oto sytuacji 
także Zarząd i gmina Supraśl 

"pozytywnie opiniuje wniosek". 
"Sukces" prawosławnych prze

budził z letargu Radę Parafialną 
przy rzymskokatolickim kościele 

pod wezwaniem Świętej Trójcy. 
Migiem napisali do gminy, że oni 
też chcą zaopiekować się kata-

kumbami, gdzie zamierzają usy

pać kopiec ze stosowną inskryp-
cją. Jednocześnie dezinformu
ją przełożonego Ojców Bazylia
nów w Warszawie. W tej sytuacji 
o. Marek Skórka odpisał Radzie 

Parafialnej: "Proszę, aby parafia 
zaopiekowała się katakumbami i 

uporządkowała je. Z przykrością 
muszę stwierdzić, że mnisi pra
wosławni zupełnie ignorują gre

kokatolicki etap historii klasz
toru supraskiego i nie dają pod-

katakumbowej kapliczki i tylko 

prosił, aby czasem 
się tam pomodlić . 

UD 

unici mogli 

Wrzesień 1999. Prawosławni 
mnisi przypominają magistrato
wi o decyzji z 24 sierpnia 1999 r. 
,,0 warunkach zabudowy dział

ki" i proszą o przyznane wcze
śniej katakumby. 

Kilka miesięcy później bur
mistrz Marek Szutko informuje, 

że to "nikomu nieprzydatne ru-

" Pierwsze wzmianki o Supraślu sięgają 1500 roku. Począt

kowo był tu klasztor 0.0. Bazylianów i cerkiew obronna, po

woli rozwijała się osada przyklasztorna". To z oficjalnej wi

tryny internetowej miasta. 

Przekłamanie o klasztorze Bazylianów pozwala od ponad 

pięciu lat bawić się w kotka i myszkę z prawosławnym klasz

torem, choć co do przedmiotu sporu stosowniejsze byłoby 

określenie "gra w kości". 

Gra w kości 
staw ku temu, aby mieć nadzieję, 

że zajmą się w sposób właściwy 
spuścizną tego miejsca". 

Zorientowawszy się jednak, 
iż nie zna wszystkich okoliczno
ści sprawy, zaraz napisał do prze

łożonego prawosławnego klasz
toru: "Nie znałem Waszych sta
rań o rozwiązanie tej sprawy. 
Mam nadzieję, że Wasze działa
nia doprowadzą do godnego po

szanowania prochów pochowa
nych tam mnichów i uszanowa

nia wspólnej historii ( ... ). Obaj 
wiemy, że gdyby zakon bazylia

nów trwał uparcie przy swoim 

stanowisku, sprawa mogłaby się 
toczyć praktycznie w nieskończo
ność. Myśmy nie chcieli tej spra

wy przedłużać - s,zkodziłoby to 
dobru klasztoru i byłoby źródłem 

napięć". 

Mało tego, bazylianin chciał 
pomóc finansowo przy budowie 

iny", a tak w ogóle to nie m a pie
niędzy na ich odrestaurowanie. 

Nic to , że biskup diecezji biało

stocko-gdańskiej Jakub zapewniał 

go wcześniej, że prawosławni odre
staurują je za własne pieniądze. 

Początek 2000 r. Burmistrz 
przestaje grać w kotka i myszkę 
i dermitywIlie nie zgadza się na 
przekazanie katakumb prawosław
nym mnichom. 

18 czerwca 2000; kilkudziesię
ciu ... harcerzy rozpoczęło porząd

kowanie ruin. Poinformował o 

tym mieszkańców Supraśla Zdzi

sław Szypluk. Katolik. "Nie życzę 
sobie takiej rozróby. My zabiega
my o szacunek dla swoich cmenta
rzy w Miednoje, Katyniu, Lwowie i 
Charkowie. Komu więc załeży na 

tym, aby sprawa supraskich kata
kumb oddałała załatwienie , tamtej

szych spraw?", pisał oburzony w li
ście otwartym. 

" 

Zależało burmistrzowi, bo w 

trymiga postawił ogrodzenie z 
bramką wokół ruin. Nad klucza

mi do wejścia roztoczył osobistą 
opiekę. Odważny ten mężczyzna 
nie uląkł się nawet wojewódzkie
go konserwatora zabytków; który 
nakazał natychmiastowe wstrzy

manie "porządkowania" kata
kumb. 

Prawosławni prosili burmi

strza Szutkę : "Otwórz nam cho-' 
ciaż bramkę na wielkie, corocz
ne święto Supraskiej Ikony Mat
ki Bożej!. .. " 

Nie otworzył. Upokorzen i, 
odprawili panichidę (nabożeń

stwo za zmarłych) przed ogro-
dzeniem. 

Rok 2001. Katolicka Rada Pa
rafialna spuściła trochę z tonu. 

Wpadła na pomysł pobudowa
nia na ruinach kaplicy ... ekume
nicznej. 

Samorządny, niezależny 

świecki Zarząd miasta i gminy 
Supraśl napisał do zwierzchnika 

prawosławnych w Polsce, metro
polity Sawy, oraz prymasa Glem

pa z prośbą o " konstruktywny 
dialog" w tej sprawie. "Naszym 
celem nie jest sprzyjanie której
kolwiek ze stron", zapewniał Za
rząd. 

Po czym w czerwcu burmistrz 
Szutko "ustala warunki zabudo

wy i zagospodarowania terenu 
dla inwestycji rewaloryzacji ka
takumb i budowy kaplicy ekume

nicznej po rozpatrzeniu wniosku 
parafii rzymskokatolickiej". 

Prawosławni mnisi poszli na 

skargę do SamorządowegQ Ko
legium Odwoławczegv. Bur
mistrz Sżutko z rozbrajaj ącą 

szczerością wyjaśnił, że "wnio
sek (o przekazanie prawosław
nym działki - dop. A.P.) spo
tkał się z natychmiastową reak

cją mieszkal1ców Supraśla oraz 
przedstawicieli Kościoła rzym
skokatolickiego. Dlatego zarząd 

nie wyraził zgody na przekazanie 
tej działki klasztorowi i zostawił 

ją w zasobach komunalnych gmi
nySupraśl". 

• 9 maja burmistrz jeszcze raz 

w liście do biskupa Jakuba pod
trzymuje swoją decyzję: nie od
dam prawosławnych katakumb 

prawosławnym! 

Konserwator zabytków Da
riusz Stankiewicz stwierdził , 

że katakumby chroni ustawa o 

cmentarzach i ochronie zmar

łych: - Bez zgody związku wy
znaniowego, do ktÓrego kiedyś 
cmentarz należał, nie można tu 
tworzyć nowych planów zagospo

darowania przestrzennego ... 

ARKADIUSZ PANASIUK 
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"Cygański los... Z taborem 
włóczę się ... ". Nie potrafię uwol
nić się od plączącej się w myśli 

smętnej piosenki. Nucę ją ,cicho , 

bo tęskne słowa ciągle powraca
ją . Powraca nie tylko piosenka. 

Powraca dawna tęsknota ... 

Gwałtowny szelest wytrąca 

IMIONA MIŁOŚCI 

śmy do parku i gapiliśmy się na 

drzewa . Cygan nie chodził do 
żadnej szkoły, a tak dużo wie
dział o d rzewach, o przyrodzie, 

o różnych właściwościach lecz
niczych. Mówił , że to się wie tak 

po prostu. A j a wielu rzeczy tak 

pakami. Marzenka mówiła, że 

Cyganom nie wolno zadawać się 

z miejscowymi dziewczynami, 
nie zwracałam na to uwagi. 

Po lekcjach spacerowałiśmy po 

mieście ałbo on odkrywał przede 
mną różne fajne miejsca nad rzeką. 

I sama wyznawałam mu miłość. 

Całowaliśmy się mocno i kochali
śmy się namiętnie, dziko, szybko, 
żeby nikt nie widział . Cygruiska, 
szałona miłość trwała całą wiosnę. 

Jeszcze w wakacje prZ)jeżdża

łam do miasta i spotykałam się 

z Cyganem. Potem nagle W)je
chał. Przysłał list na adres Marzemnie z zamyślenia. Stos czarno

-białych fotografii osunął 

Cygański los się z moich kolan na podło

gę . Pochylam się nad nimi 
i zbieram. O~zy zatrzymu

j ą się dłużej na zdjęciu z 
małym białym ,łóżeczkiem 

ny. Pisał o W)jeździe tabo
ru, zacytował słowa piosen

ki, naszej piosenki "Cygań

ski los ... " Odpisałam na
tychmiast, bo bardzo tęsk-

i śpiącej czarnej główce dziecka. 
To Mateusz. 

"Cygański los ... ", znów powra
ca tęskna piosenka. Powraca tę
sknota. 

Swoją miłość porównuję do 

cygańskiego taboru. Po
jawiła s ię tak nie-

ocze
kiwanie, 

jak czasa
mi wcześniej 
pojawiał się 

w mojej wsi cy-
gański wóz. Wte

dy wszyscy byli czujni, jak

by wszyscy bali się Cyganów. Ob
serwowali ich z niepokojem. Po 
ich wyjeździe ludzie opowiada
li, co komu zginęło, który z są

siadów kupił żeliwną patelnię, 

która sąsiadka dywan albo jakiś 
materiał. 

Byłam w trzeciej klasie ogól
niaka. Wiosna zaczęła się na

gle i nagle zrobiło się ciepło. Po 
lekcjach po raz pierwszy pacz

ką poszliśmy na lody. Tam przy
łączył się do nas Cygan. Był zna

jomym Marzeny, mojej przyja
ciółki. Powiedziała, że w ubie
głym roku przeprowadził się z ro

dzicami chyba ze Szczytna do na
szego miasta i mieszka gdzieś w 
jej sąsiedztwie. Patrzyłam na nie

go. trochę nieufnie. Potem pacz
ką zbiegliśmy wydeptaną ścież

ką nad rzekę. Cygan poszedł z 
nami. Opowiadał takie ciekawe 
historyjki i śmiał się z nami z na

szych dowcipów. Jakoś się go ba
łam, ale był taki ładny. Taki naj
ładniejszy ze wszystkich. Musia

łam wcześniej opuścić towarzy
stwo, bo dojeżdżałam . Ze mną 
poszła Marzena i. .. Cygan. Od

prowadzili mnie do autobusu. 

Już wtedy myślałam o jego czar
nych oczach. 

Następnego dnia Cygan cze
kał pod szkołą. Znów poszliśmy 

na lody i odprowadził mnie do 

autobusu. Kiedy indziej poszli-

!fi , KONTAJaY 

po prostu nie wiedziałam. Był 

inny od moich kolegów. Sprytny, 
szybki, zabawny. Nadszedł czas, 

że nie mogłam doczekać się koń
ca lekcji. 

Siadaliśmy beztrosko na wygrzanej 
słońcem skarpie. Grał na traw
ce, na listku, coś dla mnie nucił. 

niłam. Pisałam , że muszę 

się z nim spotkać, bo chcę mu o 
czymś ważnym powiedzieć. We 
wrześniu pojechałam do Łodzi. 

Spotkałam mojego Cygana. To był 
już inny chłopiec. Już nie nucił 

dla mnie piosenek, nie wy
gwizdywał melodii, nie ' 

przytulał tak jak. kie

dyś.. . Spytał, po co 
przyjechałam ... 

"Cygallski los ... " 
Urodził się Mateusz. 

Śliczny, czarnowło
sy i czarnooki chłop -

Opowiadaliśmy so-

czyk. Jak dobrze, 
że miałam tak ko
chaną mamę. Skoń

czyłam wieczorowo 
ogólniak, zdałam bie różne wymyślone 

rzeczy. Bawiliśmy się, 

jakbyśmy byli bohate

rami z bajki. Jedno 

maturę i poszłam 
na zaoczne studia. 

Do dziś Mateusz 

Dziew

czyny plot-
kowały, że 

chodzę z Cy" 
ganem. Chodzi

łam. One też 

chodziły z chło-

było prawdą: 

mówił mi, 
mówi "mamo" 

do mnie i mo

jej mamy. Ta
kie cygańskie 
dziecko. 

Agata 

o ludziach szczęśliwych 

Albert Einstein mówił, że gdy pewnego wieczo
ru wpadł na pomysł pozwalający mu zrozumieć 

naturę grawitacji, pojawił się u niego stan euforii, 
w którym pozostawał wiele tygodni. 

Zygmunt Freud, o którym mówi się, że będzie pa

miętany za tysiąc lat jako jeden z największych ge
niuszy XX wieku, pisał, że dla niego szczęście to je

dynie kilkusekundowe, przemijające chwile. 
Okrutny seryjny morderca Albert Fish czerpał 

niezwykłą satysfakcję z wbijania sobie w okolice 
genitaliów długich, ' kilkunastocentymetrowych, 
metalowych igieł, tak, że ich czubek opierał się aż 

o kości kręgosłupa (niektóre igły po wielu latach 
pozostawania w jego ciele zupełnie skorodowały). 

Święta Teresa pisała w swojej autobiografii: 

,,Anioł przeszył mi serce ognistą włócznią, a tak 
ogromna była słodycz, jaką wywołał we mnie ten sil

ny ból, że nikt nigdy nie chciałby jej utracić". Defi
nicja jest niezwykle trudna. Łatwiej opisać, co zwięk: 

sza prawdopodobieństwo jego doświadczenia. 
Szczęście przeżywają częściej ci, którzy mąją 

kontakt z pięknem i miłością (co nie wydaje się ta
kie zno~u ,odkrywcze) . Zaskakujące jednak jest 
to, że do przeżywania szczęścia przyczynia się 
umiejętność doświadczania prawdziwego ludzkie

go cierpienia! 

Częściej szczęśliwi są ludzie w związku (i nie 

czują się samotni), wierzący w jakiś rodzaj Siły 

Wyższej oraz zdrowi fizycznie i aktywni. Przeko
nanie, iż ma się (choćby niewielki) wpływ na istot
ne rzeczy w swoim życiu także zwiększa prawdopo
dobieństwo doświadczenia szczęścia. 

Ze szczęściem idzie w parze wysoka i stabilna 
samoocena (badania pokazują, że większość ludzi 
ma nieco zawyżoną samoocenę - i dobrze) oraz 

umiejętność przypisywania sobie całej zasługi za 
swoje sukcesy (warto jednak tutaj pamiętać, że 

niektórzy utrzymują wysoką samoocenę w celach 
kompensowania ukrywanego, często nawet przed 
samym sobą, poczucia niższości). 

Aby podkreślić różnorodność sposobów czer
pania szczęścia w życiu, Tadeusz Kotarbiński opo
wiadał o człowieku, który kładzie rękę na kamie

niu i wali w nią młotkiem, a pytany, dlaczego to 

robi, odpowiada: "Szukam szczęścia". "Jak to?" 
"Staram się trafić tym młotkiem w palec. Jak nie 
trafię, przeżywam wielkie szczęście!" 

MARCIN FLORKOWSKI 

(Autor j es t psychologiem, asystentem 

Uniwersytetu Opolskiego) 



Powiat Wysokie Mazowieckie ma włas'ny herb, flagę i pieczęć. Powia

towe insygnia zostały przyjęte uchwałą radnych w czasie uroczystej se
sji Rady Powiatu. 

- Kadencję rozpoczynaliśmy pracą; budowaliśmy drogi, r emon to
waliśmy szkoły, wspólnie zabiegaliśmy o utrzymanie szpitala, nad któ 
rym nie ma żadnego zagrożenia. Przyjęcie flagi i herbu jest j akby zwień

czeniem naszej kadencji. Najpierw praca" ter az czas na małe świętowa
nie - powiedział Jacek Bogucki, starosta powiatu wysokomazowieckie

go. 
Powiat zajął pierwsze miejsce w kraju pod względem wykonanych in

westycji infrastrukturalnych. Także pierwsze miejsce w wojewód:ljtwie 
podlaskim w rankingu wydatków inwestycyjnych. Samych dróg powsta

ło więcej, niż w czasie 25 lat istnienia województwa łomżyńskiego. Trzy 
szkoły ponadgimnazjalne w powiecie mają pracownie komputerowe, 

każda wyposażona w szesnaście stanowisk. 
Powiat wysokomazowiecki zajął jednocześnie drugie miejsce w Pol

sce pod względem najniższych kosztów administracji w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca. 
Podsumowaniem czterech lat jest przyjęcie przez starostwo~nsy

gniów powiatowych. Prace nad herbem i flagą trwały rok. Zaczęło się 

od ogłoszenia konkursu na projekt. Wpłynęło ponad dwieście propo
zycji od dorosłych i młodzieży, mieszkańców powiatu. Przyjęte projek
ty zostały poddane ocenie komi~ji heraldycznej, na którą czekać trzeba 

było kilka miesięcy. 
- Herb przedstawia wznoszącego się ze wstąg orła: niebieskiej, czar

nej i zielonej. Kolor niebieski symbolizuje przepływające przez powiat 
rzeki Nur, Narew i Bug. Kolory czarny i zielony są symbolami uprawia
nej przez wieki ziemi. Orzeł wzbija się z polskiej ziemi. Jest bez korony, 

bo właśnie taki był symbolem do drugiej wojny światowej. Flaga to pięć 
pasków: biały i czerwony nawiązują do barw narodowych, a niebieski, 

czarny i zielony są barwami z herbu. Przyjęte insygnia integrują spo
łeczność powiatu - mówiła wicestarosta Dorota Łapiak. 

Uroczystą sesję poprzedziła msza święta celebrowana przez ks. bp. 
Stanisława Stefanka. Insygnia odsłonił Sławomir Zgrzywa, marszałek 

województwa podlaskieg,o. W uroczystości udział wzięli przedstawicie

le wojewody, wójtowie, burmistrzowie i radni gmin powiatu, sołtysi, 
przedsiębiorcy. 

- Powiat nie miałby racji bytu, gdyby nie potrafił współdziałać z sa
morządami, wójtami, sołtysami. Bo samorząd to nie władza, to służba. 

Wypełnialiśmy nasz obowiązek, służyliśmy ludziom - powiedział na za
_ kończenie Stefan Brzozowski, przewodniczący Rady Powiatu. 

PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
NOWY STANDARD OKNA fi! 

- niemiecki profil Thyssen o podwyższonej 
sztywności 

- szare uszczelki 
- ozdobna listwa przyszybowa 
- najnowsze srebrne okucie ROTO NT DELTA 
- zabezpieczenia antywłamaniowe (Rok załóż. 1991) 
- szyba K=1, 1 z argonem, mikrowentylacja 

BIURA HANDLOWE .. 9.J/' 
tomta, Al: Legionów 52, tel. (O 86) 21995 55 WfC~'" l' 
Zambrów, Al. Wojska Polskiego 13, tel. (O 86) 276 10 05 OftłlJ\l\ l' 
Ostrów Mazowiecka, ul. Kościuszki 1, tel. (O 29) 7468680 P:.. .. ~spott 
Grajewo, ul. Wojska polskiego 41A, tel. (O 86) 273 89 35 ~';'lS 
Ełk, ul. Wojska Polskiego 10A, tel. (O 87) 61000 17 v~ .. 
Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 34, tel. (O 29) 760 45 95 

Wysoka jakość potwierdzona Certyfikatern lIS nr 9311)1 
rak. 6403 

- To nie była rozrywka dla naszych chłopów. Rolnika nie stać na 
takie uciechy. Zresztą, ja się tym nie interesowałem. A potem i inni 
też przestałi opowiaąać o panienkach - mówi Maciej Rzędzian, soł
tys wsi Rzędziany. 

W poniedziałek na drzwiach klubu Go Go "Nimfa" wisiała kartka 
"Klub nieczynny do odwołania". Klub, czyli agencja towarzyska, zo
stał zamknięty przez policję po aresztowaniu właściciela oraz pracow
nika. 

Właściciel "Nimfy", R.S., znany jest w Łomży. Tujako pierwszy w 
1992 roku założył agencję towarzyską "Sexces". Agencję prowadził ze 
wspólnikiem; zatrudniałi pięć młodych kobiet spoza Łomży. Na wnio
sek Prokuratury Rejonowej w Łomży w lutym 1993 r. zostałi tymczaso
wo aresztowani. Zarzucano im czerpanie korzyści materialnych z nie
rządu i nakłanianie młodych kobiet do uprawiania nierządu. Właści

ciel został skazany. 
Po kilku latach-przerwy taki sam interes otworzył przy ulicy Łąko

wej w Łomży. Gdy lokał podkupiła konkurencja, działalność przeniósł 
do .Rzędzian. 

Po strzelaninie, w której omał nie zginęli dwaj mężczyini, policja 
znalazła w "Nimfie" dwa pistolety. Właścicielowi postawiono zarzut 
nielegalnego posiadania broni, czerpania zysków z nierządu oraz usi
łowania zabójstwa dwóch mężczyzn. 

Agencja towarzyska pojawiła się w Rzędzianach w grudniu ubiegłe
go roku. Miejscowość leży przy trasie Warszawa - Białystok. Koloro
wy neon zachęcał przr.jezdnych, zmęczońych podróżą kierowców. Ko
rzystałi z chwili rozrywek i pędzili dalej. Komu się szczególnie podo
bało, zostawał nieco dłużej albo wracał. Po rejestracjach samochodów 
można było wywnioskować, że częstymi bywalcami klubu byli miesz
kańcy Białegostoku. 

Klub nie podobał się miejscowym. Ktoś konsekwentnie' farbą za
malowywał szyld przy drodze. 

- Sąsiad nas tak urządził. Najpierw do Ameryki pojechało jego 
dwóje dzieci, potem on z żoną i córką. Każdy sobie życie układa jak 
mu wygodnie i pasuje. Dom wynajął. Każdy może to zrobić, ale dla
czego wynajął pod burdel? - pyta zgorszona sąsiadka. 

- To sławy i chluby naszej wsi nie przynosi. Latem biegały prawie 
rozebrane kt;lbiety. Ich zachowanie kusiło każdego chłopa. Co tam 

dużo mówić, było niebezpieczne także dła naszych mężów i młodych 
chłopaków. Choć tam nasi nie chodzili, to ich kusiło, zresztą nie wia
domo, który kiedy i o czym myśli - mówi mieszkanka Rzędzian. 

Obok "Nimfy" był sklep. B.ywało, że przychodzily półnagie panien
ki. Albo można je było zobaczyć w oknie. Na wsi po zakupy często 
wysyła się dzieci. Aby je ustrzec przed wdziękami "nimf", mieszkań
cy nawet po chłeb i najpotrzebniejsze zakupy jeździli gdzie indziej. 
Sklep splajtował. 

Rzędziany robią się coraz biedniejsze. Najpierw została zlikwido
wana poczta, teraz nie ma sklepu. Mieszkańcy wsi nie żałują tylko 
"Nimfy". 

- Na początku na zebraniu wiejskim, albo w takiej zwykłej rozmo
wie, jak się ludzie zeszli, każdy szemrał o tym klubie. Ale nikt w oczy 
dzierżawcy nic nie powiedział, bo wszyscy go 'znają. Nawet ksiądz pro
boszcz nic nie mówił ani o "Nimfie", ani o grzechu nieczystości -
mówi sołtys. 
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12 T adeusz G. to jeden z naj

, bardziej znanych suwal

skich przedsiębiorców. 

Prowadzi hUI'townię "Juvena" i 

skład celny. Jakiś czas temu miał 

też dobrze prosperujące wydaw

nictwo. 

Jesienią 2001 r. został aresz

towany. , Prokuratura Okręgowa 

w Suwałkach, która przedstawiła 

mu zarzut nadużyć podatkowych 

n'a ok. 1 mln zł, chciała wykluczyć 

możliwość mataczenia: Tymcza

sem, 17 listopada 2001 r., w sobo

tę, Tadeusz G. zasłabł i trafił do 

szpit"la. Prokurator, który powi

nien być o tym "niezwłecznie" po

wiadomiony, dowiędział się przy

padkiem cztery doby później, że 

podejrzany zamiast w areszcie, 

jest w szpitalu, przyjmuje tam go

ści, dzwoni sobie z telefonu ko

mórkowego. Prowadzący sprawę' 
prokurator grzmiał, że służby wię

zienne pokpiwają obowiązki. 

W końcu Tadeusz G. został 

zwolniony z aresztu z powodu 

stanu zdrowia. Suwalscy lekarze 

stwierdzili, że ma tętniaka. PrQ

kurator domagał się p owtórnych 

badań lekarskich, p r zep rowadzo

nych przez niezależnych biegłych. 

N
iedawno akta wyjechały 

jednak z Suwałk. Proku

ratura Apelacyjna w Bia

łymstoku zdecydowała, że śledz

t'fO będzie kontynuowane w Łom

ży. Dlaczego wyłączono ze sprawy 

prokuraturę, skoro wewnętrzne 

regulaminy pozwalają na to jedy

nie "w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach"? W Prokuraturze 

Apelacyjnej w Białymstoku tłuma

czą, że interweniował "prawicowy 

poseł". Ustaliliśmy, że chodzi o 

Krzysztofa Jurgiela, białostockie

go parlamentarzystę Prawa i Spra

wiedliwości. 

Prawdopodobnie Jurgielowi 

nie chodziło o poprawienie samo

poczucia Tadeusza G. Zaintereso

wał go wątek, który pojawił się w 

śledztwie niedawno. Otóż wcze

snym latem Tadeusz G . przypo

mniał sobie, że w 1999 r. i 2000 r. 

z żoną ofiarowali suwalskim para

fiom mnóstwo }lieniędzy i nie od

liczyli darowizny od podatku. Ko

rektę zeznania podatkowego moż

na zrobić nawet dwa lata później. 

Tadeusz G. wypełnił stosowny 

druk i zażądał od Urzędu Skar

bowego zwrotu ok. 5.00 tys. zł. Su

walska prokuratura potraktowała 

jego oświadczenie nieufnie. Zle

ciła przeszukania w pięciu suwal

skich parafiach i przesłuchania 

proboszczów. 

"Stróże prawa postanowili 

udowodnić, że proboszczowie po-

~ " KONTAK1Y 

świadczyli nieprawdę. Jeśli 

to się uda, miasto zostanie 

pozbawione opieki duszpa

sterskiej, bo księża wylądu

ją za kratkami", pokpiwa

no w mieście. 

T adeusz G. zna war

, tość każdej złotów

ki. Rozliczał w PIT 

nawet drol:mę kwoty, jak 30 

zł na zakup goździków czy 

1500 zł na zakup sztandaru 

dla miejscowej policji. Dla

czego w takim razie na dwa 

lata zapo~iał o rozliczeniu 

ofiar()w~ych proboszczom 

dziesiątkach tysięcy złotó

wek? A w zbożnym dziele 

wspomaglJllia Kościoła prze

ścigał się z żoną. Weźmy 

datki dla parafii rzymsko

katolickiej p.w. Matki Bożej 

Miłosierdzia. 11 września 

2000 r. Walentyna G. prze

kazała proboszczowi 40 tys. 

zł. Tadeusz G. tego same

go dnia - 45 tys. zł. Prze

bił żonę również 2 paździer

nika tegoż roku: ona dała 

35 tys. zł, on 48 tys. zł. 4 li

stopada 2000 r. hojniejsza 

okazała się Walentyna: r zu

ciła na tacę 49 tys. zł, a Tjt 

deusz tylko 45 tys. 2 grudnia 

2000 r. każde z małżonków 

wsparło parafię taką samą 

kwotą: po 21 tys. zł. 

Samo prawo stwarza możliwość nadużyć 
\ 

Dz~onnik spod 
Bogobojni małżonkowie ry

walizowali również w innych pa

rafiach. W jednym roku ofiaro

wali ponad 1 mln zł, czyli ... wię

cej, niż wynosił ówczesny dochód 

"Juveny". Zastanowiło to poli

cjantów, węszących przy Tade

uszu G. Ponieważ jedr:nym doku

mentem, poświadczającym daro

wizny, jest oświadczenie właściwe-

Kościół ma prawo: nie odprowadzać podatków z tytułu przychodów z 

działalności niegospodarczej * ma prawo nie prowadzić na ten temat do· 

kumentacji * jest zwolniony z opodatkowania dochodów z działalności go- I 

spodarczej, jeśli w danym roku pod~tkowym albo w roku następnym zosta- , 

ły przeznaczone na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kultu; 

ralne, działalność charytatywno- opiekuńczą, remonty etc. * jest zwolniony , 

z podatków i świadczeń na rzecz samorządów * jest zwolniony z podatków 

od spadków i darowizn oraz wynikających z tego tytułu opłat skarbowych * 
jest zwolniony z opłat sądowych i notarialnych * pod pewnymi warunkami 

jest zwolniony z opłat celnych. (podstawa prawna: Ustawa o stosunku pań

stwa do Kościoła w RP z 20 lutego 1997 r. z późniejszymi zmianami) 

"Kontakty" w prenumeracie' 
Prenumeratę przyjm~ją wszystkie urzędy pocztowe województwa podlaskiego d: 

oraz RUCH S.A. Zespół w Łomży, ul. Nowogrodzka 41; Zespół w Białymstoku, ul. Kope 

ul. Mickiewicza 43 do 5 każdego miesiąca. Na terenie kraju prenumeratę przyjmują zes D 

terytorialnie. 

\ 
Prenumeratę na zagranicę przyjmuje RUCH S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy 00-

pocztowa 12, ul. Jana Kazimierza 31/33 PKO S.A. IV Oddział Warszawa Nr 12401 053~4006034 
\ 
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go proboszcza, funkcjona

riusze nabrali przekonania, 

że oświadczenia są antyda

towane i ... kupione. Inny

mi słowy, powzięli podejrze

nie, że Tadeusz G. nie wspo

magał Kościoła w 2000 r. 

kwotami, wymienionymi na 

oświadczeniach, ale otrzy

mał te dokumenty w 2002 r. 

za 5-10 procent wymienio

nych na nich kwot. 

P 
rawo (art. 55 pkt 

7 ustawy o stosun

ku państwa do Ko

ścioła kat. z 17 maja 1989 r.) 

stanowi, że darczyńca może 

odliczyć od podatku pie

niądze, ofiarowane parafii, 

pod dwoma warunkami. Po 

pierwsze, musi mieć odpo

wiednie pokwitowanie. Po 

drugie, ksiądz musi prze

znaczyć pieniądze na cele 

charytatywno-opiekuńcze, 

co powinien ująć w spra

wozdaniu finansowym. Pro

blem w tym, że na sporzą

dzenie sprawozdania . usta

wa daje księżom a:i: dwa 

lata. Po takim czasie trudno 

pamiętać wszystkie szcze

góły. 

Podczas przesłuchań su

walskich proboszczów oka

zało się, że pamiętają mało. 

"Obdarowałem biednych 

celi 
kwocie, którą dziś mi trudno 

określić", . relacjonował jeden. 

"Moje sprawozdanie ma charak

ter przybliżony", twierdził inn)l. 

"Kwoty są podane orientacyjnie", 

przekonywał trzeci. Dwóch za

pewniło, że wsparło biedne ko-

białoruskie. 

Dokumenty, znalezione w pa

rafiach podczas przeszukań, nie 

J1 20 każdego miesiąca 

e+ika 95; Zespół w Ełku ' 
p~ły RUCH S.A. właściwe 

;. 

10-958 Warszawa skrytka 

)347-2700-401112-005. 

rozwiały wątpliwości. Jeśli na

wet była "lista osób, potrzebują

cych pomocy", brakowało infor

macji, czy, kiedy i w jakiej formie 

tej pomocy udzielono. Jeśli była li

sta osób, które "otrzymały pacz

ki", nie ma ~łowa ? ich zawarto

ści i wartości. "Prowadziłem je

dynie wewnętrzną ewidencję za

piskową. Zapiski nie odzwiercie

dlają wydatków, bo nie było takiej 

potrzeby prawnej", zeznał jeden z 

proboszczów. 

l-rokuratura zamierzała prze

słuchać członków rad parafial

nych. Uważała, że parafia nie jest 

własnością proboszczów, zatem 

nadzorujące jej działalność ciała 

kolegialne mogą wnieść do spra

wy nowe informacje. Skład rad 

parafialnych okazał się jednak 

tajemnicą. Wobec demonstrowa

nej przez proboszczów niechęci 

do współpracy, prokuratura po

prosiła o pomoc biskupa Edwar

da Samsela z Ełku. Prokurator 

podniósł, że śledztwo rządzi się 

swoimi prawami. Oprócz kilku

dziesięciu nazwisk, słudzy Temi

dy chcieli poznać zasady wywo

zu pieniędzy, na Białoruś, bo su

walscy księża nie dokonali prze

widzianych przez prawo zgłoszeń 

celnych. 

S
ens przysłanego z Ełku li

stu był taki sam, jak frag-

. men t zeznania jednego z 

proboszczów: wybrałem ten za

wód, ponieważ nie chciałem mieć

do czynienia z takimi,jak pan. 

Niezrażony prokurator wysłał 

do Kurii kolejne pismo. Tym ra

zem przypomniał biskupowi dwa 

artykuły Kodeksu Karnego: 233 

("kto zataja prawdę ... ") i 239 

("kto utrudnia postępowanie kar

ne ... "). Również tym razem koreo. 

spondencja przyniosła efekt od-

. wrotny, od zamierzonego. "Ko

deks Karny nas nie dotyczy, a pro

kuratorska pisanina narusza sto

sunki między Polską i Watyka

nem", tak mniej więcej wywiedli 

słudzy biskupa. Wkrótce potem 

interweniował poseł Jurgiel i Pro

kuratura Apelacyjna zabrała akta 

sprawy. 

C
zy prokuratorzy łomżyń

scy z taką samą determi

nacją, jak ich suwalscy 

koledzy, będą drążyć kościelny 

wątek śledztwa, pokaże czas. Nie

dawno Urząd Skarbowy uznał ko

rektę zeznania podatkowego Ta

deusza G. za prawidłową i zwrócił 

mu 207 tys. zł tytułem nadpłaco

nego podatku za 2001 r. 

BARBARA DUNIKOWSKA 
Rys. Sławomir Łuczyński 

"Dopiero teraz po raz pierwszy w życiu usłyszałam szum 
liści, gwizdek czajnika i wiele innych dźwięków", mówi 
szczęśliwa Katarzyna Tomaszewska, studentka ostatniego 
roku psychologii. 

Pionier 

W lipcu pisaliśmy o pionierskiej operacji wszczepienia im
plantu ślimakowego pacjentce z częściową głuchotą ("Kontak
ty" nr 29/ 2002). Operację przeprowadził profesor Henryk Skal' · 
żyński z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. 
Wcześniej nikt nie wykonywał takich zabiegów w obawie, aby II ie 
uszkodzić resztek naturalnego słuchu. 

Katarzyna nie tylko odzyskała słuch. Profesor zaproponował 
jej pracę i zatrudnił w swoim Instytucie. Uważa, że nikt tak do
brze jak ona nie zrozumie problemów ludzi niedosłyszących i 
niesłyszących. 

Profesor Skarżyński dziesięć lat temu jako pierwszy przepro
wadził operację wszczepienia implantu ślimakowego pacjento
wi całkowicie niesłyszącemu. Przez dziesięć lat pracował nad 
stworzeniem metody, która pozwoli na połączenie resztek słu
chu akustycznego ze słuchem elektrycznym (dźwięki na impulsy 
elektryczne przetwarza podłączonydo implantu procesor). 

Dzięki pionierskim operacjom profesora w Polsce wszczepio
no 380 implantów zupełnie niesłyszącym. Barierą są pieniądze: 
jedno urządzenie kosztuje około 65 tys. zł. (m) 

Krąg przyjaźni 

Usiedli w krąg w szkolnej stołówce. Roześmiane oczy, skromne 
ubranka. Serca zachwycone Polską, ojczyzną Ich dziadków. Śpie
wali: "Tu się przekonałeś, ile dać może uścisk rąL.." 

Symboliczne ognisko kończyło t.ygodniowy pobyt polskich dzie
ci z Ukrainy ze wsi Susły z rejonu Nowogradu Wołyl1skiego w 

Łomży. Zaprosili je Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska i 
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży. 

W Susłach ponad 80 procent mieszkańców to Polacy. Dzieci 
uczą si~ j ęzyka ojczystego w małych parafialnych szkołach albo 
salkach katechetycznych. W Łomży zasiadły w ławkach z rówieśni-
kami. ' 

- To chyba jest bardzo bogata szkoła, widziałam tyle różnych 
przyrządów i pomocy - ocenia Andżelika Lublirlska. 

Dzieci z Ukrainy mieszkały w domach rówieśników. Zwiedziły 
Łomżę, Drozdowo i Warszawę. 

Do swojej szkoły zawiozły prezenty podarowane przez Stowarzy
szenie "Wspólnota Polska", które służyć będą wszystkim uczniom: ' 
komputer z drukarką, telewizor z magnetowidem, organy i dywa
niki do sal. (m) 

Uwaga n_ okna i drzwi z odpadów! 
Na naszym rynku od kilku dni pojawiły się importowane z Nie

miec okna i drzwi. Jak wynika z uzyskanych infonnacji wyroby'te wyko
nane są z odpadów polipropylenu i słomy. Nie posiadają żadnych 

wzmocnień. Na rynku polskim wyroby te nie otrzymały wymaganych 
przez Instytut Techniki Budowlanej atestów i aprobat dopuszczają-
cych do stosowania w budownictwie. I 

Importer wynajął na kilka miesięcy magazyn, aby szybko sprze
dać towar i jak szybko się pojawił, tak szybko może zniknąć z rynku. 
A ty kliencie szukaj wiatru w polu. Gdzie domagać się załatwienia re
klamacji albo zwrotu pieniędzy? 

Przestrzegamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, inspektorzy 
nadzoru budowlanego mogą kontrolować zakup materiałów budowla
nych czy posiadają niezbędne atesty oraz znak "B" dopuszczający towar 
do stosowania w budownictwie. Mogą być za to kary i inne sankcje. 

Nr Faklura. 6595 artykuł PR 
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Wyjątkowo bogaty program 

przygotowała Anna Jakubow
ska, gospodyni Salonu Literac

kiego w Łomży, na październiko
we spotkanie ze sztuką. Oprócz 
wernisażu malarstwa Małgo

si i Zosi Nierodzińskich, pierw

szy czwartkowy wieczór miesią

ca urozmaiciły spotkanie z wy

bitnym krytykiem literatury Ka
zimierą Szczuką i pr~premiera 
recitalu piosenki aktorskiej Be

aty Antoniu{<. 
Bliźniaczki Gosia i Zosia są 

uczennicami trzeciej klasy Li
ceum Plastycznego w Nałęczo

wie. Pochodzą z Łomży, o któ

reJ mówią z wdzięcznością, że 

okazała się miastem, gdzie zro
dziło się i nie zwięd~o ich dzie
cięce zamiłowanie do ołówka i 

pędzla. Słowa uznania od swoich 
adeptek usłyszała również Anna 

Podedworny, ukochana "aku-

ni. Współprowadząca ceniony 

przez miłośników literatury pro
gram "Dobre książki" (co drugi 

;poniedziałek w TVP l) przeko

nywała, jak w telewizji jedynie, 
tak w Salonie głównie mężczyzn, 
że warunkiem pełnego rozkwitu 

kobiecości jest poczucie bezpie
czeństwa i respektowanie praw 

obywatelskich. Rozpętała przez 
to burzliwą jak w Parlamencie 
III RP dyskusję na temat wciąż 

nierozwiązanej przez polityków 
kwestii 50 procent miejsc na li
stach wyborczych p artii dla ko

biet. 

Zapędy polemiczne ostudził 

dopiero słodki, aksamitny głos 
Beaty Antoniuk, która 'wykonała 

przy akompaniamencie fortepia
nowymjana Suchodoły sześć po
etyckich ballad, mających wejść 

do jej najnowszego recitalu pio
senki aktorskiej. 

Piękne bliźniaczki, feministka i aksamitna Beata 
szerka" debiutujących tą wysta

wą dziewcząt. Zupełnie zasłu

żenie, gdyż prace łomżynianek 
już teraz imponują opanowa

niem warsztatu i spójnością ob
ranej stylistyki. Zosia ekspery
mentuje głównie z techniką im

presjonistów, za temat obierając 
równie chętnie Matkę Boską, jak 

schnące koszule czy prześciera-

dła. Prace Małgosi są poszuki

waniem geometrii przestrzeni i 
gry z kolorem, czego wyrazem są 
udane pejzaże bajkowych miast. 

Lwią część trzygodzinnego 
wieczoru zajęła pasjonująca roz
mowa z publicystką i wykładow

cą Gender Studies przy Uniwer
sytecie Warszawskim Kazimie

rą Szczuką, która prezentowała 

swoją najnowszą książkę "Kop
ciuszek, Frankenstein i inne". 
Pod przewrotnym tytułem kry

ły się intrygujące pytania, czym 
jest, bajka i mit dla tożsamości 

. kobiet, czy muszą tracić część 

Anna jakubowska, wprowa

dzająca swój Salon w drugi rok 
działalności, jest niestrudzona 
w pomysłach. Trzecia tego typu 

niezależna "instytucja" w Podla
skiem (dwa konkurujące ze sobą 
.salony działają już od lat w Bia

łymstoku) przygotowuje na listo
pad nie lada rarytas! Ale o tym w 

"Kontaktach" za miesiąc. 

stopy, żeby doczekać się zapro
szenia od księcia, czy ich ży

cie - to udział w dworskim balu, 

a może raczej mordęga w kuch-

POD PATRONATEM "KONTAKTÓW" Kongres Trzeźwości 

Brei 
"Nie opuszczaj mnie", "Matylda", "Następ

ny", "Piosenka jacky'ego", "Burżuje", "Moje 

dzieciństwo", "Starzy kochankowie", "Starusz

kowie", "Przr.jdę", ,,Amsterdam", "Poszukiwa

nie". Legendarny francuski bard jacques BreI 

(1929-1978), poeta, kompozytor, wraca w spek

taklu muzycznym pt. "BreI raz jeszcze", znako

mitego krakowskiego aktora janusza Zbiegieła, 

stypendysty Conservatoire Mobel Alice Dona, 

11 października (piątek, godz. 19.00) w sali 

Miejskiego Ośrodka Kultu,ry - Domu Środo

wisk Twórczych w Łomży. 

To nie recital, nie estrada piosenki. To swo

isty teatr. Miarą artystycznej ekspresji jest fakt, 

że 70-minutowy spektakl jednakowo chłonie pu

bliczność i młodsza, i starsza, pozostając pod 

wielkim wrażeniem kontaktu z nieżY.iącym już 

Mistrzem i jego wspanialą piosenką; pozosta

jąc pod wrażeniem jego dramatycznego życia 

, osobistego. 

Opiekunem artystycznym spektaklu janusza' 

Zbiegieła, rewelacji I Giełdy Inicjatyw Aktor

skich, była Krystyna"janda. 

Bilety (15 złotych) na "Brei raz jeszcze", 

jedną z naj ciekawszych propozycji tegorocz

nej Łomżyńskiej jesieni Kulturalnej, do naby

cia w Miejskim Domu Kultury -:- Domu Środo

wisk Twórczych w Łomży: ul. Wojska Polskiego 

3, tel. 216-32-26. 

Wirująca 

strefa 
Na Ogólnopolski Turniej Tańca Mło

dzieżowego pn. "Wirująca Strefa" za

prasza w sobotę i niedzielę, 12-13 paź

dziernika Miejski Dom Kultury - Dom 

Środowisk Twórczych w Łomży. 

W "Wirującej Strefie" w sali Podla

skiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. 

Nowej 2 zaprezentują się zespoły z ca

łego kraju, między innymi z Białegosto

ku, Gdańska, Inowrocławia, Lipna, Ło

dzi, Łomży, Opola, Ostrołęki, Puław, 

Rudy Śląskiej, Szczecina, Torunia, Wło

cławka. Łomżę reprezentować będzie 

"Crazy Twisting Group", prowadzona 

przez Marka Kisiela, instruktora tańca 

wMDK-DŚT. 

12 października (godz. 12.00) odbę

dą się eliminacje i półfinały grup i soli

stów w różnych kategoriach wiekowych 

i tanecznych. Pierwszy dzień "Wirującej

Strefy" zakończy koncert gwiazdy "sub

kultury break dance" zespołu Slums At

tac~. 13 października (godz. 10.00) od

będą się finały wszystkich kategorii ta

necznych. 

To pierwsze tego typu wydarzenie w 

Łomży. 

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii 
Uzałeżnień w Łomży organizuje Kongres Trzeź
wości. 

- Jest ku temu specjalna okazja i wyzwanie. 
Nasz Ośrodek obchodzi dziesięciolecie istnienia i 

mamy już bardzo dużo "absolWentów" trzeźwieją
cych oraz ich rodzin powracających do zdrowia i 

normalności. jest też niepokój z powodu wzrasta

jącej ilości dzieci i młodzieży sięgającej po alko
hol i inne środki uzależniające - mówi Paweł Ko

łakowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Pro
filaktyki i Terapii Uzależnień. 

Pierwszy Kongres Trzeźwości Diecezji Łom
żyńskiej odbył się jedenaście lat temu, przed wi

zytą w Łomży OJca Świętego, przed powołaniem 
Ośrodka. W tym roku, po jedenastoletniej prze
rwie, odbędzie ' się drugi pod patronatem: księ

dza biskupa Stanisława Stefanka, marszałka wo
jewództwa podlaskiego Sławomira Zgrzywy oraz 
prezydenta miasta jana Turkowskiego i starosty 

łomżyńskiego Wojciecha Kubraka. 

Kongres odbywał się będzie pod hasłem "Od 
uzależniell w kierunku rozwoju duchowego". 

Organizatorzy serdecznie zapraszają tych, któ
rzy w minionych latach przechodzili terapię. A 
je~t ich prawie trzy tysiące; mieszkają w różnych 

miejscowościach województwa podlaskiego i ma

zowieckiego. 
Kongres odbędzie się 8 i 9 listopada; zgłosze

nia udziału można składać w sekretariacie Ośrod
ka (Łomża, ul. Rybaki 3 lub telefonicznie (086) 

216-67-03, w godzinach 8.00-14.00) do 30 paź

dziernika. 



, Na-harfę-
Łomżyńska Orkiestra Kameral

na pod dyrekcją Tadeusza Chacha
ja w nowym sezonie artystycznym 
wprost rozpieszcza melomanów. 
Po inauguraC)jnym koncercie z 
udzialem znanego pianisty Piotra 
Paleczn«go, każdy czwartek wypeł: 

, nia muzyka. 

Proponowany repertuar jest 
bardzo różnorodny i bogaty. We 
wrześniu wystąpiła grupa perku
S)jna Piotra Sutta z Gdańska. Nie

zwykle nastrojowy był ubiegłotygo
dniowy koncert kwintetu smyczko

wego "I Solisti di Varsavia" Toma
sza Radziwonowicza. 

A już dziś (czwartek, 10 paź
dziernika, godz. 18.00; sala wido

wiskowa Podlaskiego Urzędu Wo
jewódzkiego) z Łomżyńską Orkie
strą Kameralną wystąpi -harfistka 

Anna Sikorzak-Olek. W programie 
koncertu utwory: M. Grandjany 

"Aria na harfę i orkiestrę smycz

kową", P. Moss "Remenances III 

cz. Allegro" i J .M.Jarre "Koncert 
w Chinach". 

"Piekło" to kolejny spektakl 
pl'zygotowywany przez Teatr Form 
Różn)'ch w Zambrowie. Autorem 

tekstów jest Janusz Kulesza, twór
ca Teatru, reżyserem spektaklu 

Elżbieta Bagińska, oprawy muzycz
nej Zbigniew Chajęcki. 

Janusz Kulesza po raz kolejny 
zaskakuje widza. Według jego sce

nariusza do "Piekła" trafiają zwy
kli ludzie, wzięci z zambrowskiej 

ulicy, urzędu, sklepu, oraz posta

ci z bajek i filmó'Y.Ich dialogi i 
gra ośmieszają i przejaskrawiają 

współczesne zachowania, obnażają 

niektóre sytuacje, a przede wszyst
kim: .. bawią. Premiera "Piekła" 

)eszczew październiku. 

PRZYPADKI ŁOMŻYŃSKIE 

"Dy~agacje" 
Tym razem nie będę się do 

mieszkańców Łomży i regionu 

łomżYliskiego uśmiechał z pło
tów i drzew przydrożnych. Star
tuję wprawdzie do Sejmiku (ma 

. się taki nawyk), ale z powiatów 

dawnego województwa biało

stockiego i nie wydrukuję plaka
tów. Zatem bez przymilania się 
kreślę kilka uwag o wyboraćh w 
ogóle. 

Polskie Stronnictwo Ludowe 

wpadło na pomysł, by urządzić 
test kandydatom na radnych. ·I 

dobrze, bo nigdy dość tre!lingu 
umysłowego. Gdybym mógł, po
szedłbym dalej i wszystkim star

tującym w wyborach do rad za
rządził egzamin ze znajomości 

dziejów rodzimej wioski, mia
steczka, okolicy, powiatu, regio. 
nn. Co to za radny, co nie wie, 
jak zachowywali się jego po

przednicy sprzed dziesięciole

ci i wieków! Co to za patriota lo
kalny, który zbudzony w środku 

nocy wyrecytuje z zamkniętymi 

oczami odpowiedź na pytania o 
Unię 'Europejską i Brukselę, ale 

nie potrafi wytłumaczyć, skąd 

wzięła się nazwa jego miejsco
wości, kto i kiedy ją założył! 

Mam też wrażenie, że co po

niektórzy kandydaci na naszych 
wybrańców nie rozumieją wy
powiadanych zwrotów, sloga

nów, terminów. Zapytajcie ta
kiego na spotkaniu przedwy
borczym, co to jest demokracja 

(Bolko Bierut uznał swego cza
su siebie i swoją partię za gwa
rantów demokracji), czym róż
ni się władza samorządowa od 

administracji państwowej, a ka

dencja od dekadencji. Pr:zed 
kilku dniami słyszałem na wła

sne uszy, jak "trybun ludowy" 
oświadczył, że jest alternatywa 
dla nieudolnego skupu zboża i 
wymienił trzy inne propozycje 
do wyboru, czyli o dwie za dużo 

("alternatywa - wybór mię

dzy dwiema wykluczającymi się 
wzajem możliwościami"). Ktoś 

. inny zapowiedział, że przecho

dzi do dywagacji, choć to prze

cież "mówienie, pisanie nie na 
temat, od rzeczy". 

Wybory miną, Łomża trwać 
będzie wiecznie. Informuję za
tem, że Łomżyńskie Towarzy
stwo Naukowe zaprasza do 

Czartorii na dwudniową konfe

rencję naukową: "Miasta i mia
steczka w regionie łomżyńskim 

w XIX i XX wieku" (piątek, 18 

października, godz. 10.00). Ja 
zaś poszukuję pilnie sponsora 

do wydania albumu z rewel!!cyj
nymi zdjęciami Adama Chętni
ka z 1936 roku, dokumentujący
mi obraz wiosek w obecnej gmi

nie Zbójna. Życzę ciepłych jesz
cze promieni słonecznych na ty
dzień, zagrożony dywagacjami 

przedwyborczymi. 

ADAM DOBROŃSKI 

Niedawno Teatr Form Ró~nych 
występowal w zambrowskim szpi
talu. Dzieci tak żywiołowo i gorą

co reagowały na aktorskie pre

zentacje, że Janusz Kulesza wpadł 
na kolejny pomysł. Teraz przymie
rza się do utworzenia w Zambro

wie. Amatorskie/?o Teatru Lalek 
"Pod karniszem". To kolejna ini
cjatywa tego niezwykle utalentowa
nego i twórczego artysty amatora. 
Kulesza nie tylko wprowadza wiel

kie ożywienie w zambrowskiej kul
turze, ale także promuje miasto w 
województwie ' i kraju. Stworzony 

przez niego Teatr Form Różnych 
ma już na swoim koncie wiele na
gród i wyróżnień. 

MIASTA 
I MIASTECZKA 

. Zmiany w sieci miejskiej, ukła

dy urbanistyczne oraz zabudo
wa, problemy życia kulturalne
go, rola nazw ulic, parafie, han
del i rzemiosło. Kroniki klasz
torne i dokument życia społecz
nego. Wspólna historia Polaków, 

Żydów, Rosjan, Niemców. "Zwy
czajne" życie w "zwyczajnym" 
miejscu. Czy naprawdę? Ciecha

nowiec, Łomża, Nowogród, Raj

gród, Sokoły, Śniadowo, Wyso
kie Mazowieckie, Zambrów ... Na 

konferencję naukową ph. "Mia
sta i miasteczka w regionie łom

żyńskim w XIX i XX wieku" za
prasz:yą Łomżyńskie Towarzy

stwo Naukowe im. Wagów, Insty
tut Historii Uniwersytetu w Bia
łymstoku oraz Urząd Miejski w 
Łomży. 

Spotkanie, z udziałem między 

innymi pro f. Adama DobrOllskie
go (naszego współpracownika), 

ks. prof. Witolda Jemielitego i 
Donaty Godlewskiej, autorki mo
nografii ·Łomży, odbędzie się w 

dniach 18-19 października 2002 
roku w Czartorii (gm. Miastko
wo, pow. łomżyński). 

POD PATRONATEM .. KONTAKTÓW" 

Kwiaty na przystanku 

Po lekcjach hafciarstwa, któ

rego dzieci i młodzież szkol

ną uczyła Czesława Kaczyńska 

z Dylewa w gminie Kadzidło, w 

Gminnym Ośrodku Kultury VI 

Turośli (pow. kolneński), odby

ły się warsztaty z plastyki obrzę

dowej, prowadzone przez twór

czynię ludową Zofię Trzcińską 

Parzych z Nowej Rudy (gm. Tu

rośl) OI'az pisankarstwa, którego 

technikę zaprezentowała twór

czyni Genowefa Staśkiewicz ze 

Strzałek w gminie Kadzidło. Zo

fia Trzcińska Parzych pokazała, 

jak wykonać kwiaty z bibuły oraz 

kierc (z g"rochu i papierowych 

kwiatów), tradycyjną ozdobę 

wnętrza kurpiowskiej chaty. Ge

nowefa Staśkiewicz uczyła dzieci, 

młodzież i dorosłych wykonywa: 

nia· pisanek metodą batikową. 

- Powstało wiele przepięk

nych prac, które z innymi, na za

kOJ'iczenie warsztatów pokażemy 

na spe<:jalnej wystawie ginących 

zawodów - mówi Iwona Potaś, 

dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Tu rośli , autorka pro-

gramu w ramach projektu "Oca

lić od zapomnienia - tradycja 

przystankiem . dla przyszłości", 

który współfinansuje Fundacja 

Bankowa im. Leopolda Kronen

berga w Warszawie. 

DO KINA "MILLENIUM" 
Z "KONTAKTAMI" 

11 - 17 października (piątek 

- czwartek) - • Zemsta. Produk

cja polska, reżyseria - Andrzej 

Wajda. W rolach głównych: Ro

man PolaI'iski, Janusz Gajos, An

drzej Seweryn, Katarzyna Figu

ra, Daniel Olbrychski, Agata Bu

zek, Rafał Królikowski. Ekraniza

cja komedii Alek~andra Fredry. 

Czas proj ekcji: lOO minut. Godzi

ny seansów: od poniedziałku do 

piątku - 8.15, 1O~15, 12.15, 16.00, 

18.00, 20.00; w soboty i niedziele 

- 14.00, 16.00, 18.00, 20.UO. 

Drodzy Czytelni!;y! Trójka 

spośród Was, która w czwartek 

pierwsza zgłosi się do kina "Mil

lenium" )V Łomży z tym nume

rem "Kontaktów", otrzyma bez

płatne bilety na film. 

Bliższe informacje o filmie, 

przedsprzedaż biletów i rezerwa

cje na seanse zorganizowane: tel. 

216-75-19. 

15 
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NATURA, PROFESOR 
I "OOKRYWCA" 

Bardzo interesującą wystawę 

pod tytułem "Natura - ekolo
gia - łowiectwo" w drugiej poło
wie września zorganizowało Koło 

Łowieckie "Bażant" w Wysokiem 
Mazowieckiem. Inicjatorem, po
mysłodawcą i głównym organiza
torem ekspozycji z pięknymi ob
razami Krzysztofa Kozłowskiego 
o tematyce przyrodniczej był Eu
geni).lsz Ereminowicz. Dzięki za
proszeniu Romana Puławskiego 
z Czyżewa (współorganizatora) 

prawie wszyscy uczniowie naszej 
szkoły w Białych Szczepanowi
cach mieli okazjęją obe:jrzeć. 

W dwóch salach zgromadzo
ne zostały eksponaty poświęcone 

głównie zwierzynie leśnej . Podzi
wialiśmy trofea myśliwski e i z za
interesowaniem słuchaliśmy opo
wieści Eugeniusza Et:eminowi
cza i Romana Pu ławskiego. Do
wiedzi eliśmy się , i,e myśliwi nie 
tylko zajmują się polowaniem 
n a zwierzę ta , ale także dokar
mi ają je, stosują selekcj ę i okre
sy ochronne. 

Mieliśmy ogromne szczęście , 

ponieważ wspólnie z nami wy
stawę zwiedzał pracownik Pol
skiej Akademii Nauk prof. Bole
s ław Jabłoński , który podróżuje 
po całym świecie. Z opiekunem 
naszego szkolnego koła prasowe
go i dyrektorem Radosławem Sie
nickim poprosiliśmy profesora o 

wywiad dla naszego pisma "Od
krywca". Umówiliśmy się przy 
ognisku, które, takjak i przejazd 
autokarem, zafundowali nam or
ganizatorzy wystawy. 

W rodzinie prof. BolesławaJa
błońskiego od wielu pokoleń zaj
mowano się łowiectwem. Kiedy 
był mały, często siadał na kola
nach sw~jego dziadka , i z cieka
wością przysłuchiwał się barw
nym opowieściom myśliwskim . 

Jako młodzieniec miał dylemat: 
był bardzo dobrym sportowcem, 
z drugiej strony pasjonowała go 
natura. Ostatecznie wybrał stu
dia ściśle powiązane z przyro-

Mi KONTAK1Y 

dą. Interesował się życiem na

szych przodków w jaskiniach, 
ptakami, fokami. Zwiedził wie
le miejsc na ziemi, w tym biegu
ny. Profesor prz~d każdym wy
jazdem do jakiegoś kraju zawsze . 
dokładnie poznaje jego histo
rię i zwyczaje ludności. Wspo
mniał o Aborygenie z Australii, 
który dzięki umiejętności obser
wowania środowiska przyrod
niczego, bez problemu potra
fił wskazać na pustyni miejsce, 
gdzie 'pod piaskiem znajdowała 
się woda. Opowiedział nam, jak 
mieszkańcom pewnego morskie
go wybrzeża bez większego wysił
ku, we współpracy z siłami natu
ry, udało się wybudować przystań 
wychodzącą w morze prawie 100 
m. U nas inżynierowie potrzebo
waliby dużo stali i żelbetonu ... 
"Człowiek w jakikolwiek sposób 
ingerując w naturalne środowi-

sko, pOWlll1en najpierw zasta noc 

wić się, czy ta ingerencja nie bę
dzie miała ujemnych skutkóvł dla 
przyrody. Szanujmy to, co stwo
rzyła natura. Dbajmy o przyroqę 

i chrońmy ją. W przeciwnym ra
zie skutki bezmyślnej dzialalno
ści ludzi mogą być nieobliczal
ne";-mówil profesor. 

czającego rzeczywist.ość komen
tarza,dotyczącego mojej dzia
łalności zawodowej i publicznej 
("Kontakty", nr 40/ 2002) pro
szę o zamieszczenie moj ej odpo
wiedzi. 

Inicja tywa "Pomost" nie mia
ła żadnego, proprawicowego 
ani prolewicowego nastawienia. 
Była próbą ograniczenia zabój
czego wpływu podziałów par
trjnych w łomżyńskim samorzą

dzie na życie miasta. Współpra

ca Radnych RM ponad podzia
łami, zadeklarowana jako kanon 
Pomostu, była otwarta dla wszyst
kich bez wyjątku , na uczciwych i 
honorowych zasadach. Jednym 
z jej praktycznych postulatów 
było także dopuszczenie prawi
cowej opozycji do symboliczne
go uczestnictwa w pracy Zarzą
du Miasta w celu zwykłego "pa
trzenia mu na, ręce". Stanowiło 

to oczywiste zagrożenie dla tych 
wszystkich, którzy z konfrontacji 
czynili i czynią skuteczną osło
nę dla swoich partykularnych in
teresów, w tym kierowania Samo
rządem z tylnego siedzenia. Dal
szy bieg zdarzeń pokazał tylko 
determinację obu stron w upa r
te:j obronie własnego zdania. 

Wyraźnie cieszył si ę , że 

uczniowie naszej szkoły z cie
kawością wsłuchiwali się w jego 
opowieści. A my mamy świet

ny materiał, łącznie z autogra
fem do naszego nowego numeru 

"Odkrywcy". 
Emilia Maria Stokowska 

Joanna Łuniewska 
redaktorzy gazetki szkolnej 

"Odkrywca", Szkoła Podstawowa 
w Białych Szczepanowicach 

KTO POPREZYDENCI? 
W związku z publikacją wypa-

Zostań kronikarzem 
"Wspólnie twórzmy kronikę militarną Ziemi 

Łomżyńskiej", zachęcają Klub Garnizonowy oraz 

Klub "Fort" w Łomży. 
- Apelujemy przede wszystkim do młodzieży 

szkolnej oraz nauczycieli historii - mówi ppłk Ta

deusz Warec, prezes "Fortu". - Wojenne historie 

Łomży, Now?grodu, Piątnicy i Wjzny wciąż jesz

cze funkcjonuj ą w żywej pamięci dziadków, sędzi

wych sąsiadów, mieszkańców domów przy tej sa

mej ulicy. Spieszmy się, by tych opowieści wysłu

chać. 

Relacje utrwalone w dowolnej formie przyjmu

je i wszelkich informacji o kronikarskim przedsię

wzięciu udziela Klub Garnizonowy (al. Legionów 

133, tel. 212-50-52). 

Na Ziemi Łomżyńskiej znajduje się około 200 

zabytkowych obiektów obronnych, reprezentują

cych cztery szkoły forteczne: polską, rosyjską, ra~ 

dziecką i niemiecką . Ze względu na tak niewielki 

obszar to ewenement w skali kraju! Tu wciąż toczy 

się nie spisana jeszcze nasza historia. Ocalmy ją 

wspólnie póki czas! 

Jako człowiek nie ukrywają

cy lewicowego rodowodu uwa
żam, że miarą kultury i patrio
tyzmu jest wola współpracy ze 
wszystkimi d la dobra miasta, w 
tym z przedstawicielami prawi
cy. Nie jest to i.adn a moja oko
licznościowa poza , lecz świado

my wybó r, nawet za cenę spoty
kąjących mnie, dotkliwych szy
kan . Daj ę temu wyraz od lat i n ie 
zamierzam tego zmieniać. Z po
ważan iem 

Tadeusz Zaremba 
Łomża 

D . b· I o zony w ... u ran.u. 
Parlament Europejski wydał rezolucję, w któ

rej zaleca powszechną dostępność środków anty

koncepcyjnych oraz lepszą edukację seksualną 

młodzieży. 

W tej dziedzinie nikt nie p rowadzi dokładnego 

harmonogramu zadań , ale będzie sporo do zro

bienia. Badania seksuologa dr. Zbigniewa Izdeb

skiego dowodzą, że około 60 proc. polskich par 

stosuje antykoncepcję o najniższej skuteczności, 

czyli stosunek przerywany, albo też zdaje się na 

los szczęścia. 

Prawie 70 proc. młodych ludzi rozpoczynają

cych współżycie nie zabezpiecza się w żaden spo

sób, choć prezerwatywy są powszechnie dostęp

ne, nie tylko w aptekach, także w kioskach, skle

p ach spożywczych i drogeryjnych, stacjach benzy

nowych. A oto inne dane: 57 proc. wszystkich pol- I 

skich małżonków nigdY nie ogląda swojego męża 

lub żony nago; 92 proc. Pol~ków tw~erdzi, że w ich 

domach chodzenie nago, nawet p rzez chwilę, jest 

sur owo zabronione. 



BOGUTY PIANKI 

• Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu przygotowuje się do ob
chodów Święta Niepodległości. 
Tegoroczny program, na któ
ry złożą się patriotyczna po
ezja i pieśni w wykonaniu Ze
społu "Żurawiacy", nosI tytuł 
"Ojczyzna to samo życie". Dy
rektor GOKiS Roman Świer
żewski zaznacza, że Ośrodek 

nie zamierza tego dnia konku
rować z uroczystościami szkol
nymi. "Chodzi nam o wspólne 
spotkanie pokoleń", mówi. 

DANÓWEK 

• W czasie rajdu harcerzy 
Hufca ZHP w Grajewie w Szko
le Podstawowej odbyło się spo
tkanie z policjantami w ramach 
akcji "Bezpieczne miasto". 

GRAJEWO 
. , W mieście działają cztery 

biura poselskie: SLD-UP, PSL, 
LPR oraz Samoobrony. 

• O stanowisko burmistrza 
ubiegać się będzie 7 kandyda
tów. Z listy PSL wystartuje obec
ny burmistrz Mirosław Zakrzew
ski. Wśród k!illdydatów jest też 
obecny wiceburmistrz Tadeusz 
Gryn i burmistrz z poprzedniej 
kadencji Antoni Cybula. _ 

'. Kupcy z Targowicy Miej
skiej zwrócili się do radnych i 
władz miasta z prośbą o obniże~ 

nie opłat targowych. Prośba zo
stała odrzucona. 

• Zakończyły się rozgrywki 
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Ama
torów, zorganizowanej przez 
MOSiR. Zwyciężyła drużyna SM 

-' Mlekpol przed Piekarnią La
guna i Maestro. Królem strzel
ców z ,sześcioma bramkami zo
stał Marek Grabowski z Mlek
polu, a najlepszym bramkarzem 
wybrano Pawła Grabowskiego z 
ZPWSA. 

KLlMASZE 

• W pobliżu podzambrow
skiej wsi doszło przypadkiem 
do odkrycia bardzo cennych 
śladów pradawn'ego osadnic
twa. Elementy ceramiczne wy
dobyte na powierzchnię ziemi 
podczas prac w żwirowni, we
dług ocen fachowców; pocho
dzą sprzed około 3 tysięcy lat. 
Zajął się nimi Jarosław Stren
kowski z Zambrowa, prowadzą
cy Izbę Historyczną. Aby w peł
ni ocenić wartość znalezisk śla
dów kultury łużyckiej' z epoki 
brązu, należałoby Jednak prze
prowadziĆ profesjonal~e pra
ce archeologiczne. Zdaniem za
mbrowskiegb historyka, mogły
by przynieść rewelacyjne wyni
ki, ponieważ w tej okolicy znaj
dowane były również obiekty 
średniowieczne i z okresu no
wożytnego. 

KOLNO 

• Ordynariusz Łomżyński 

ks. biskup Stanisław Stefanek 
poświęcił 3 paździer~ika nową 
kaplicę w Szpitalu Ogólnym w 
Kolnie. Dotychczas Msze świę
te sprawowane były w prymi-

, tywnych warunkach na koryta
rzu Oddziału Chirurgicznego. 

• Pięciu kandydatów ubiega 
się o stanowisko burmistrza. 
Są to: Leszek Kmieć z Komite
tu Wyborczego "Kolniacy", Sta
nisław Józef Szymanowski -
Komitet Wyborczy "Nasze Mia
sto - Kolno", Stanisław Szy-

_ mańczyk - Kolneńskie Poro- ' 
zumienie Prawicy, Mieczysław I 

Śniadach - koalicja SLD-UP i 
Hanna Wszeborowska-Wyrwas 
- Komitet Wyborczy "Nasze 
Podlasie". 

• Na mistrzostwa powiatu 
kolneńskiego w tenisie stoło

wym zaprasza Powiatowe Zrze
Szenie LZS. ~awody rozgrywa
ne w sześciu konkurencjachIod
będą się w niedzielę, 13 paź
dziernika, w sali gimnastycz
nej Szkoły Podstawowej w Ma
łym Płocku. 

KRASNOPOL 

• Piętnaście lat temu rozpo
częła się budowa Szkoły Pod
stawowej. We wrześniu została 
oddana do użytku- część prze
znaczona dla gimnazjum. Nie
zbędna jest - sala sportowa, 
której budowa ' rozpocznie się 

pr!lwdopodobnie w 2003 roku. 
Będzie to jedyna sala w gminie 

Ś'lubuję··· 
"Ślubuję 'być dobrym Pola

kiem. Dbać o dobre imię swo
jej klasy i szkoły. Będę uczyć się 
tego, co dobre i piękne. Będę 
szanował swoich nauczycieli ... " 
Tak ślubowało 23 pierwszokla
sistów Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Wygodzie. 

Ślubowanie odbywa się w ... 
dniu święta 'szkoły, czyli w rocz-
nicę przywrócenia szkole imie
nia Marszałka. 

W szkolnym święcie uczestni
czyli nie tylko uczniowie. Przy
byli też rodzice, ksiądz pro
boszcz Jan Mrówca i władze 
gminne. Przyjechała była dy
rektor szkoły Katarzyna Ko
szewska, której ' starania dopro
wadziły do przywrócenia szko- ' 
le imienia Marszałka Józefa Pił
sudskiego. 

- Pamiętam tamtą uroczy
stość . Przyszli mieszkańcy wsi, 
przyjechała Anna Radziwiłł, 

ksiądz biskup łomżyński, woje
woda, kurator. Uczniow~e od-

świętnie ubrani. Szkoła zyska
ła nie tylko imię dawnego pa
trona, ale także swój sztandar 
- przypominała Katarzyna Ko
szewska. 

Szkoła w Wygodzie, do której 
uczęszcza 155 uczniów, mieści 
się w dwóch budynkach. Dzie
ci zdobywają najwyższe nagro
dy na konkursach literackich i 
artystycznych; prowadzą cieka
wą kronikę, wydają własną ga
zetkę. W październiku młodzież 
z Wygody będzie brała udział w 
przesłuchaniach ogólnopolskie
go konkursu pieśni i recytacji 
poezji legionowej. 

"Bohater nigdy nie umie
ra'~, "W naszych sercach, jak ży
łeś, tak żyjesz". "My pójdziemy 
1'woimśladem ... ", zapewniały 

dzieci, zwracając się do portre
tu Marszałka. Ciekawy program 
artystyczny, poświęcony patro
nowi, uczniowie przygotowali 
pod kierunkiem polonistki Mi
rosławy Pawłowskiej i Alicji To
maszewskiej, prowadzącej chór. 

na 4 szkoły podstawowe i gim
nazjum. 

NURZEC STACJA 

• Pod względem demogra
ficznym gmina systematycznie 
się starzeje. Widać to nie tyl
ko po opuszczonych domach 
we wsiach; z danych ostatniego 
spisu narodowego wynika, że 

mieszkańcy do 18. roku życia 
stanowią zaledwie jedną piątą! 

• Aż 116 kandydatów będzie 
walczyć o mandat w radzie gmi
ny (15 miejsc) . Do rywalizacji o 
stanowisko wójta stanie 8 kon
kurentów. 

POPOWO 
~. W niedzielę, 13 październi

ka, na boisku przy byłej Szkole 
Podstawowej odbędzie się tur
niej piłkarski z udziałem dru" 
żyn wiejskich z powiatu graj ew
skiego. Początek pierwszych 
gier o godz. 9.30. 

ŚNIADOWO 

• Z doświadczeń gminy Łom- 

ża chce skorzystać Śniadowo: 
za kilka tygodni przy szkole 
powstanie konstrukcja namio
towa, jaką swoim gimnazjali
stom zafundowała gmina łom
żyńska. Lekka i tania (około 

300 tysięcy złotych) hala bez 
problemów przetrwała w Łom
ży rok, a młodzież mogła ćwi
czyć w niej także zimą. Roz
wiązanie z "namiotem sporto
wym" ma być tymczasowe, po
nieważ samorząd chce wkrót
ce rozpocząć budowę nowej 
siedziby gimnazjum z obiekta
mi sportowymi z prawdziwego 
zdarzenia. 

WYSOKIE MAZOWIECKIE 

• Urodzinową "osiemnast
kę" Wojtkowi, wychowankowi 
Domu Dziecka w Zambrowie, 
urządzili uczniowie klasy III f 
Gimnazjum w Wysókiem Ma
zowieckiem, którzy od kilku lat 
stale współpracują z zambrow
skim Domem. Na zmianę w obu 
miastach odbywają ~ię spotka
nia, przeważnie z okazji róż

nych uroczystości rodzinnych. 

ZAMBRÓW 

• Swoistym plebiscytem w 
sprawie patrona szkoły stała się 
debata oksfordzka, zorganizo
wana w Liceum Ogólnokształ
cącym im. Stanisława Konar
skiego w Zambrowie. Ucznio
wie zastanawiali się, na ile idee 
osiemnastowiecznego pedago
ga, wprowadzającego w szkol
nictwie polskim nowoczesne na 
tamte czasy rozwiązania, mogą 
być aktualne w perspektywie 
Unii Europejskiej. Podsumo
waniem dyskusji stało się gło
sowanie, czy należy pomyśleć o 
zmianie patrona. Jednomyślnie 
młodzież uznała, że nie ma ta
kiej potrzeby. 
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Od pewnego czasu mąż uni
ka kontaktów seksualnych, wy
mawia się zmęczeniem, koniecz
n9ścią oglądania jakiejś późnej 

transmisji z meczu albo udaje, 
że śpi bardzo mocno. Rano iwy

, kle każde z nas się spieszy i nawet 
nie ma kiedy porozmawiać i wyja
śnić pewnych sytuacji. Poza tym 
czuję się urażona, a on jest jakiś 
zamyślony i ucieka w czytanie ga
zet. Wcześniej ,wspó!żyliśmy dość 

regularnie i teraz mi tego bardzo 
brakuje. Czasami się złoszczę, a 
czasami wyobraiam sobie różne 
syt?acje do tego stopnia, że po
tem śni mi się, że się z kimś ko
cham. Nawet śntmi się\ że mam 
orgazm. Ale w moim śnie nie wy
stępuje mąż, lecz jakiś mężczy
zna, którego chyba nigdy w ży
ciu nie widziałam. Nie jest to nikt 
znajomy. 

Wcześniej nieswojo czułam 

się ze swoimi snami i marzenia
mi, tak trochę jakbym zdradza
ła męża. A teraz zastanawiam się 
nad tym, czy nie powiedzieć mu o 
swoich eroiycznych snach, może 
to coś zmieni między nami. 

Krystyna 
Chwilowy brak ochoty na seks 

li męża może mieć związek z ja
kimiś problemami w pracy a lbo 
fin ansowymi, o kt6rych nie chce 
powiedzieć w domu. Gdy doku
cząją problemy, mija ochota na 
wszystko, także na seks . Wiele wy
ja śniłaby rozmowa. Warto więc 

delikatnie spr6bować szukać przy
czyny. Rozmowy nie zaczynać od 
a taku i pretensji na temat noc
nych zaniedbań. Bezpieczniej 
przez pewien czas nie poruszać 
tematu małże1'iskich nocy. Lepiej 
będzie także nie m6wić o snach 
i fantazjach erotycznych. Mogą 
go dodatkowo zranić i .zdołować 

psychicznie. Do obecnych pro
blem6w dołoży się jeszcze, że nie 
spełnia się jako mąż, nie jest w sta
nie zadowolić seksualnie. W tych 
okolicznościach szczere opowie
ści żony ojej snach obudzą do
datkowy niepok6j i zazdrość. Mąż 

będzie myślał, że we śnie wystę

p~je ktoś konkretny, jakiś kole
ga-'z pracy albo znąjomy, i stanie 
się podejrzliwy. Bezpieczniej i le
piej m6wić o tym, co chci~łoby się 
przeżyć, niż o tym, co się przeży
wa bez udziału męża . Nawet jeśli 
taka inform;lcja najpierw wprQ
wadzi jakieś ożywienie i pobudzi, 
potem zrodzi podejrzenia i wpły
nie na pogorszenie sytuacji mię
dzywami. 

Mi KOHTAIOY 

LEKARZ D OIVlO\N V 

Chodzę cała _posiniaczona. Si
niaki widać wszędzie. Nawet nie 

zawsze wieJ.Il, od czego powstały. 
Po prostu mam takie ciało, że jak 
mnie ktoś mocniej uściśnie, od 
razu pozostaje ślad. A bywa, że 
uderzę się o drzwi, o regał, ktoś 
mnie- trąci i siniak gotowy. Przy 

okazji innej wizyty mówiłam o 
tym lekarzowi, a on stwierdził, że 
widać to taka moja uroda. Trud

no mi się z tym zgodzić, bo wcze
ś~iej nie I miałam tak drażliwej 

skóry. Czy jest na to jakaś rada? 

Zofia 
<, 

Siniaki powstają pod wpły

wem nąjmniejszych uraz6w, bo , 

ma Pani kruche naczynka krwio

nośne. Od uścisku, czy nawet lek-

, kiego uderzenia, naczynka pęka

ją i tworzą się podsk6rne krwia

ki. 

Kruche naczynia krwiono

śne można wzmocnić, przyjmu

jąc witaminy, a sz~zeg6lnie wi

taminę P. Zestawy witamin-albo 

tei tylko preparaty z witaminą P 

można nabyć w aptece bez recep

ty. Przyjmowanie preparatu trze-

POD PARAGRAFEM 
Otrzymałam propozycję pra

cy w sklepie. Właściciel sklepu 
uczciwie p,owiedział, że mogę 

u niego pracować rok. Ale tyl
ko tyle. Potem inna pracowni

ca, zresztą krewna mojego, pra
codawcy, wraca z urlopu wycho

wawczego i będę musiała zwol
nić miejsce. Czyli znów zostanę 
bez pracy. 

Tak się składa, że moja siostra 

przebywa za granicą i tam pracu
je. Zna moje kłopoty i zapropono
wała, że będzie szukać pracy dla 
mnie. Gdybym w kraju miała sta

łą pracę, nie szukałabym zajęcia 

zagranicznego. A teraz czekam, 
aż siostra znąjdzie coś atrakcyj
nego i da mi znać. Czekam na 

POZNAJMY SIĘ 

Na wstępie chciałbym zazna
czyć, że jestem bacznym czytelni

kiem "Kontakt6,:v", a szczególnie 
rubryki "Serce szuka serca". Za
wsze z drżeniem czytam oferty, za
stanawiając się, ilu ludziom udało 

się znaleić swoją drugą połowę. Ja 
także chciałbym się w pełni cieszyć 
urokami życia we dwoje. 

"Szukajcie, a znajdziecie, 
Szukajcie, a będzie wam dane." 
Jestem młodym (21 -lat) czło- ' 

wiekiem, wychowanym na trady
crjnych zasadach. Cenię 'szczerość, 

prawdom6wność, wyrozumiałość. 

Mam 180 cm wzrostu, oczy zielone 

i serce otwarte na prawdziwe uczu
cie. Jest dom, samoch6d i wielka 
pustka, kt6ra czeka na wypełnie-

wiadomość, która może nadejść 
w każdej chwili albo za miesiąc, 
dwa, cztery. Czy wówczas będę 
mogła rozwiązać umowę o pra
cę, jakie są możliwości 'wypowie
dzenia? 

Sylwia 
Zasada jest taka, że przy zawar

ciu umowy na czas ściśle określo
ny rozwiązuje się ją po upływie 
czasu, na kt6ry została zawarta. 
Ałe, jak w opisanym przypadku, 
jeśli umowa. o pracę na czas okre
ślony trwa dłuż<,;j niż sześć miesię

cy, istnieje możliwość wcześniej
szego jej rozwiązania. Może się 

tak stać, gdy pracodawca i pracow

nik zamieszczą w umQwie o prac~ 
klauzulę o dopuszczalności roz-

nie. Nie szuk'am księżniczki, tylko 

prostej, uczciwej dziewczyny, myc 
ślącej poważnie o życiu we dwoje. 

Przelotne przygody i znąjomości 
mnie nie interesują. 

Mam średnie wykształcenie i 

pracę · 

Ramzes 

• 
Samotna, kochająca życie, o mi-

łej aparycji, materialnie niezależ
na, z własnym domem i dwojgiem 
dzieci. Poznam wdowca lub kawa
lera w wieku 42-50 lat, material

nie niezależnego, bez alkoholo

wego nałogu, ceniącego rodzinne 
wartości. Szukam sympatycznego, 
kulturalnego Pana o odpowiedzial
nym stosunku do życia, z własnym 
mieszkaniem i samochodem. Pro

szę tylko, o poważne' listy, mile wi
dziany numer telefonu. 

"Panna" 

• 
Cześć! Na Imię' mam Artur, 

skończyłem 22 lata, nie piję, ,nie 
palę. Jestem romantykiem spod 
znaku 'Lwa, lubię dobrą muzykę, 

filmy i czułe spacery we dwoje. Je
że)i chcesz wiedzieć coś więcej, 

proszę, napisz do mnie. Z utęsk-

ba uzupe łnić odpowiedn ią die

tą, produktami bogatymi w wi

taminę P. Najwięcej znajduje s i ę 

jej w bi ałej sk6rce i błonkach ota

czających miąższ owoc6w cytru

sowych:, cytryn, grejpfrut6w, tak

że pomarai'iczy. Cytrusy trzeba 

przed spożyciem sparzyć wrzącą 

wodą, a potem można tyłko cien

ko obrać sk6rkę. Bogatym źr6-

dłem są wiśnie; morele, jeżyny, 

owoce' aronii, d zikiej r6ży, głogu, 

czarnej porzeczki i winogron. Wi

tamin ę P zawiera także papryka, 

natka pietrus:(:ki, zielona sał ata 

oraz kasza gryczana,. Korzystne 

jest picie wody min eralnej. 

wiązani a umowy przed uplywem 
czasu, na który 'zostala zawarta. 

Możliwość wcześniejszego wy
powiedzenIa umowy mąją zar6w
no pracodawca, j ak i pracownik w 

każdym czasie, także przed upły

wem sześciu miesięcy. Okres wypo
wiedzenia wynosi dwa tygodnie, a 

strony nie muszą podawać przyczy
ny uzasadniąjącej wypowiedzenie 
umowy o pr~cę. Pracodawca nie 
ma obowiązku konsultowania ta
kiego wypowiedzenia z zakładową 
organizacją związkową, jeśli na te
renie zakładu .działają związki. 

Znając sytuację na rynku pra
cy, -w przypadku pojawienia się ko

rzystnego zatrudnieni~ za grani

cą, pracodawca z pewnością nie 
będzie stawiał żadnych przeszk6d 
przy wypowiedzeniu. 

nieniem czekam na każdy list, kt6-
ry rozświetli moje ponure niebo i 
pomoże na nowo uwierzyć w ludzi. 

Ponur~ niebo, bo przebywam w 

ZK. Nie tracę nadziei, że odezwie 

się do mnie mądra, dobra dziew

czyna, kt6ra wie, że w życiu nie 
wszystko jest czarl}e i nie wszystko 
jest białe ... 

Artur Tetkowski 
ul. Traugutta 19 

07-400 Ostrołęka 

Oferty 'podpisane imieniem, 

nazwiskiem lub pseudonimem (ale 

wówczas również imieniem i na
zwiskiem ,zastrzeżonym do wiado
mości redakcji) oraz pełnym adre
sem zamieszczamy bezpłatnie. 

List do "Serce szuka serca", 
ofertę lub odpowiedź na anons na
leży przesłać do ,redakcji'., W przy

padku odpowiedzi na kopercie 
trzeba napisać, dla kogo jest prze

znaczona (np. dla jana, ezy Beaty) 

i podać numer "Kon!aktów", w 
którym ukazał się anons. Nazwisk 
i adresów nikomu nie przekazuje

my. Pierwsza wymiana korespon

de~eji następuje za pośrednic

twem redakcji. 
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ŚMIERĆ 
W SAMOCHODZIE 

Dym zauważył'a sąsiadka. W 

pierwszej chwili skojarzyła to z 

palonymi śmieciami. Postano

wiła sprawdzić. Zbliżając się do 

posesji, nie miała już wątpliwo

ści: dym unosił się z samocho

du, na!eżącego do 46-letniego 
mieszkańca Wysokiego Mazo

wieckiego, który w p!>bliskich 
Osip'ach Wydziorach Pierw

szych miał gospodarstwo. Ko

bieta zajrzała do wnętrza ma

łego fiata. I zamarła: zwęglone 

zwłoki, bez kończyn ... 

- Przyjęliśmy dwie przyczy

ny tragedii: samobójstwo lub 

nieszczęśliwy wypadek na sku

tek płonących w pobliskim sa
dzie śmieci - , mówi nadkomi

sarz Stanisław Leszczyński, za

stępca komendanta powiatowe
go policji , w Wysokiem Mazo

wieckiem. -.-: Tak czy owak wy

kluczamy udział osób trzecich, 

czyli zabójstwo. 

Śmierć mężczyzny wywołała . 
w Osipach wielkie poruszenie. 

Zmarłego mieszkańcy pam ięta- , 

jąjako spokojnego z natury. 

RONIKA 
OLICV.JNA 

• Na drodze Wyliny Ruś - Wa
rele Nowe (gm. Szepietowo, pow. 

wysokomazowiecki) po północy 

kierujący oplem frontera stracił 

panowanie nad pojazdem. Samo

chód najpierw wpadł na pobocze, 

później do roWu, a następnie kil

kakrotnie koziołkował. Wielka siła 

wyrzuciła kierowcę i pasażera na 

odleglość 30 metrów. Jeden z męż

czyzn zginął na miejscu, drugi w 

ciężkim stanie został przewieziony 

do szpitala. Opel stanął w ogniu i 

spłon,ął całkowicie w kilka minut. 

• W pobliżu Zambrowa kieru
jąca citroenem 40-letniamiesz

kanka Warszawy podczas manew

ru wyprzedzania wpadła w poślizg; 

straciła panowanie nad pojazdem 

i zderzyła się z jadącym z prz~
ciwka peugeotem. Kobieta ponio

sła śmierć na miejscu, zaś trzy po

dróżujące z nią osoby doznały ob

rakń ciala. 

Koka w akcji 

• W Starej 'Łomży (gm. Łomża) 
z nie zamkniętego kurnika prze

padły 4 białe, dziesięciokilogra
mowe indyki oraz sześciokilogra

mowy kogut. Poszkodowany wła

ściciel drobiu oszacował straty na 

500 złotych. 

• W pobliżu Gąsówki Ossego 
(gm. Łapy, pow. białostocki) poli

cjanci z Łap na gorącym uczynku 

przestępstwa zatrzymali 51-letnie

go mężczyznę, który wycinał drze

wa w prywatnym lesie. Drwal zdą

żył już wyrąbać 2 sosny wartości 

około 200 złotych. 

• W Białymstoku na Alei Nie
podległości późriyn, wieczorem 

trzech młodych bandytów zaata

kowało podjeżdżający na przysta

nek autobus. Jeden silnym cio

sem wybił boczną szybę . Kiedy 

kierowca zwrócił im uwagę, rzuci

li się na niego z pięściami, bijąc, 

a potem kopiąc gdzie popadnie. 

- Powtórzę haslo: "Nar\wtyk - najlepsze w)j
ście, nie wchodzić" . Tak j est naj bezpieczniej. iwy
kle pierwszy kontakt zaczyna się niewinnie, od cie

kawości, od spróbowania, a kończy nalogiem i wiel

kim problemem - przestrzega komisarz Adam Ski

biński, kierownik Zespołu ds. Nieletnich i Patologii 

KMPwŁomŻY. 

nastycznych. Bezbłędnie potrafi wykryć odźież, w kie

szeni której byl czy j est narkotyk. A kto jest właścicie

lem sweterka lub spodni, nie jest trudne do ustalenia 

- mówi komisarz Adam Skibiński. 

- Nie wsrystkich rodziców stać na zakup testów 

do wykrywania obecności narkotyków w organizmie . 

Zwróciliśmy się z prośbą o pomoc w zakupie do władz 

miasta i władz gmin w powiecie. Czekamy na odpo

wiedź, będziemy wdzięczni za każdą ilość - mówi ko

misarz A. Skibiński. 

Policjanci z Zespołu mają teraz nieocenioną po

mocnicę w wykrywaniu środków odurzających. Jesf 

nią specjalnie przeszkolona Koka. Ma tak doskonały 

węch, że wykrywa narko.tyk w folii schowany w głębo
kiej kieszeni. 

- Chodzimy z Koką do szkól, które nas zaprasza

ją. Z psem nie wchodzimy do klas, w których uczą się 

ucznio~e, aby nie wzbudzać sensacji. Koka kontrolu

je odzież wierzchnią w szatniach głównych oraz pleca

ki j odzież pozostawioną w szatniach przy salach gim--

Czerwone oczy i katar wcale nie muszą być oznaką 

grypy. A j eśli jeszcze czuje się od dziecka "chemicz

ny" zapach z ust, jest otępiale albo nadto pobudzone 

to kolejny znak niepokoju. 

Kontakt z Zespo~em ds. Nieletnich i ~atologii KMP 
w Łomży, tel. 216 13 02, 216 13 25, 216 12 51 oraz 

997. 

W tym n;tomencie nadjechał ra

diowóz z oddziału prewencji. Na 

widok policjantów bandyci rzuci

li się do ucieczki. Po krófkim po

ścigu dwóch zostało schwytanych. 

Agresywni, stawiali opór i wyzywa

li funkcjonariuszy. Wartość wybi

tej szyby oszacOwano na 600 zło
tych. 

• W Suwałkach na ul. Waryń
skiego przed północą policjanci 

zauważyli pędzącą toyotę yaris. 

Zygzakowaty "styl" jazdy wskazy

wał na kierującego pod wpływem 

alkoholu. Na znak do zatrzymania 

się mężczyzł1:a przyspieszył. Roz

począł się pościg. Przez radiosta

cję powiadomiono inne patrole 

w mieście . . Na ul. Mereckiego ja

dąca środkiem jezdpi toyota sta

ranowała nadjeżdżający drugi ra
diowóz. Potężne uderzenie unie

ruchomiło oba pojazdy i w ten 

sposób ucieczka "japończykiem" 
skończyła się. Jego kierowcą oka

zał się 49-letni suwalszczanin . 

-Urazu ręki doznał kierujący radio

wozem policjant. 

DZIECI + ZAPAŁKI 
W Szczuczynie (pow. grajewski) 

stanęły w ogniu budynki gospoda~

cze. Spłonlil chlew i dwie stojące w 
sąsiedztwie stodoły z 5 toilami sło

my i 4}onami siana"Poszkod~wani 
r olnicy oszacowali straty na prawie 

30 tysięcy złotych. 

Gdy strażacy uporali się z ' ży

wiołem, do akcji wkroczyli poli

cjanci. Szybko okazało się, że przy

czyną pożaru było celowe zapró

szenie ognia, a podpalaczami oka

zali się dwaj mieszkający w sąsiedz

twie cWopcy w wieku 7 i II lat. Ba

wiąc się zapałkami, "pstrykali" na 
skladowane w stodole siano. 

Zatrzymanych podpalaczy, . po 

przesłuchaniu, policjanci przeka

zali pod baczniejszą opiekę ro

dziców. 

Sprzedaż i obsługę serwisową prowadzą autoryzowa~i dealerzy firmy STIHL: 
Białystok - Dworzec, PKS, paw. 17, tel. 74~ 1402; Berlinga 31, tel. 853 68 04; Ciechanowiec - Sienkiewicza 45, tel. 277 28 64; C~yżew -
NlJrska 13 (pawilon GS), tel. 0602 27 94 06; Grajewo - Wójska Polskiego 49, tel. 272 33 44; Kolno - Wojska Polskiego 46, 
tel. 474 04 09; Łomża - Kierzkowa 1, tel. 21644 66; Maków Maz. - Kopernika 4, tel. 717 02 40; Mońki - Wyzwolenia 13A, tel. 71648 69; 
Ostrołęka - Żeromskiego PKp, tel. 769 07 90, Inwalidów Wojennych 5, tel. 764 47 52; Ostrów Mazowiecka - Sikorskiego 28, 
tel. 7452564, Krótka 3, tel. 7453959; Rudka - 3 Maja 28, tel. o 608 402 695; Wysokie Maz. - 1000-lecia 4, tel. 2752316; Zambrów 
- Wilsona 10, tel. 2716907. 

www.stihl.pl 
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W odpowiedzi na notatkę w 

"Kontaktach" Robert Suchodolski 

, twierdzi, że ,jest ona nieprawdziwa, 

wypaczona i w bardzo złym świetle 

stawia NZOZ "Medicare". ("Kontak

ty", nr 40/2002) Pytam: co w niej 

jest nieprawidłowego? Dalej: czy co

kolwiek złego napisano o "Medica

re"? Nic, absolutnie nic! Natomiast 

to, c9 napisał Robert Suchodolski, 
stanowi objawy jego irytacji na pu

bliczne ujawnienIe zmi.any przezna

czenia lukratywnego terenu, ' o kt6-

ry on, jako kierownik spółki zabie

ga, a pomaga mu przy tym niewąt

pliwie fakt, że sprawuje mandat rad

nego Rady Miejskiej. 

W dotychczas obowiązującym 

planie teren, który wywołał tyle 

emocji, przeznaczony jest ,jako te

ren komu~ikacji zbiorowej", d~
puszczający usługi Z"wiązane z obsłu
gą dworca i stadionu. W nowym za

pisie ma być to "teren urządzeń ko

munikacji zbiorowej, dopuszczają

cy usługi ogólnomiejskie, związane 

z obsługą dworca i stadionu, usługi 

związane z ochroną zdrowia". RzeCZ 

rozbija się o dopisanie stWierdzenia 

"uslugi związane z ochroną zdro
wia". I ten właśnie dopisek wywołal 

całe 'zamieszanie, którego niewąt

pliwie nie byłoby, gdyby chodziło 
o inne niż to miejsce, w mieście. Z 

tego, co mi wiadomo, projektowa

ny byl tu parking dla samochodów 

pasażerskich PKS, którego ' brak 

. jest odczuwalny. Tylko ani miasto, 

ani Przedsiębiorstwo PKS nie ma 

na jego urządzenie pieniędzy i jak 

ogólnie wiadomo, są duże kłopoty z 

dojazdem do dworca. 

We wspomnianej "notatce" wy

raźnie napisano, iż po drugiej stro
nie stadionu, na obslugę którego 

powoluje się uchwała, zlokalizowa-
I 

na jest obecna przychodnia lekar-

ska. jej dostosowanie dla potrzeb 

wszystkich pacjentów i stan .to inna 

sprawa. Dodać trzeba, że naprzeciw 

dworca PKS leży 3,5-hektarowa po

sesja szpitala, na której bez kosztow

nej zmiany planu zagospodarowa

nia, można ppzyskać teren pod bu

dowę obiektu dla "Medicare". Sam 
dworzec jest tylko kartą przetargo

wą, coraz bowiem mniej ludzi ko

rzysta z usług komunikacji zbioro

wej . Większość do lekarza dojeżdża 

samochodami prywatnymi, o czym 

może świadczyć fakt zapełnionych 

nimi dwóch parkingów z obu stron 

przychodni. Również 7 październi

ka na ogrodzonym placu przychod

ni stalo 7 samochodów. Domrtiemy" 

wać można, że jej pracowników. I tu 

nasuwa się pytanie: jak kierownik 

zamierza rozwiązać ten problem na 

placu, o który toczy się spór? Golym 

okiem ~dać, że praktycznie ' takiej 
możliwości nie ma. 

Jeżeli mowa o budynku obecnej 

przychodni, warto przypomnieć, 

że od l stycznia 1999 do 31 sierp

nia 2000 dyrektorem Zespołu Pod-

~ KONTAIOY 

stawowej Opieki Zdrowotnej bylle

karz medycyny Robert Suchodolski 

i jemu podlegała kolneńska przy

chodnia z ośrodkami zdrowia w 

terenie. To wlaśnie za jego dyre~

cji Sanepid nakazał wyremontować 

sanitariaty, za jego dyrekcji korzy

stające z pomieszczeń przychodni 

dwie lekarki rodzinne płaciły spo

re ~zynsze, które ustalał dyrektor 
Suchodolski, a wnioski o ich ob

niżenie , były przysłowiowym "rzu- , 

caniem grochem o ścianę". Dzisiaj 

kier?wnik .suchodolski twierdzi, ~e 

Szpital Ogólny, jako zarządca bu

dynku, ustala zbyt .wysokie stawki 

czynszu. Nic ująć, nic dodać, widać 

kontynuowane są praktyki stosowa

ne przez niego samego w POZ, Być 
może i przesadnie wysokie, ale nie 

na dyrekcji szpitala kończy się moż

liwość wpłynięcia na realną wartość 

czynszów, jest jeszcze Rada i Zarząd 

Powiatu, właściciele do pokrywania 

długów służby zdro~a, jak w przy
padku zlikwidowanego, zadłużone

go , zakładu, którym "dowodził" Ro

bert Suchodolski. 

W swoim wystąpieniu Pan kie-
t 

rownik zarzucił władzom powia-

tu przekazanie ośrodków zdrowia 

gmin~m. Odpowiadam: była to 're
alizacja Pana wniosków jako dy

rektora ZPOZ, gdyż utrzymywanie 
, ośrodków zdrowia przynosiło stra- . 

ty Zespołowi. Żeby nie być golo

słownym, przytaczam dane z Pana 

pism kierowanych do Rady, Zarzą

du Powiatu i Starostwa Powiatowe

go: l!W7.2000 - informacja o stra

tach w WOZ Grabowo - 1769 zł 

miesięcznie i w Lachowie - 4321 

zł. również miesięcznie. Tu propo

nuje Pan przekazanie (komu tego 

nie pisze) , WOZ w Lachowie i za

stosowanie oszczędności (jakich też 

Pan nie pod<ue) w WOZ Grabowo. 

Informuje też Pan o stratach zano

towanych w Ośrodku w Stawiskach. 

04.08.2000 - wniosek o przekaza

nie WOZ w Lachowie pod zarząd 

lekarza rodzinnego, gdyż za pierw

sze półrocze Ośrodek przyniósł 

stratę w wysokości 9713 złotych. 

04.08.2000 - wniosek o zlikwi

dowanie WOZ w Dobrymiesie -

11300 zł. strat za pierwsze półrocze 

i podobnie w Lemanie, który przy
niósł 14580 zł. strat. 

W t ej sytuacji Rada Powiatu, 

co prawd;;\. niejednogłośnie, pod

jęła decyzję o przekazaniu ośrod

ków zdrowia w terenie samorządom 

gmin. Przejęły je gminy Grabo
wo, Stawiski i Turośl, zaś budynek 

w Dobrymiesie w związku z tym, 

Iż znajduje się na terenie powiatu 

łomżyńskiego, na podstawie decy

zji wojewody podlaskiego, przekaza-

no gminie Zbójna. Nie zdecydowa

ły się na przejęcie ośrodków gminy 

Mały Płock i Kolno (dotyczyośrod

ka w Lachowie) . łąko że Ośrodek 

ten przynosił wysokie straty, a bu

dynek wymagal niemal kapitalnego 

remontu, wystawiono go na sprze

daż. ' Po wycenie biegłego i podwyż

szeniu jej wartości o 30 proc. przez 
Zarząd Powiatu, budynek sprzeda

no na ,publicznym, nieograniczo

nym przetargu 6 lutego 2001. Miał 

też Pan . możliwość do niego przy

stąpić. I tu Pana Suchodolskiego 

opadły wodze fantazji , gdy pytano: 

"gdzie był autor 'notatki, gdy decy
zją Rady Powiatu, sprzedano bez

przetargowo ośrodek radnemu po

Wiatowemu". Kto kłamie i kto kogo 

oczernia Panie Suchodolski? Zain

teresowani i pomówieni żądają pu

blicznych przeprosin! 

jeżeli chodzi o przekazanie bu

dynku przychodni w Kolnie, dzia

lania takie nie wchodziły w grę, bo

wiem powiat musi zapewnić, fu?k- _ 

cjonowanie poradni specjalistycz

nych i w pewnej części ich potrze

bom budynek przychodni służy. 

Błędbl urzędnika starostwa, zresztą 

sprostowanego, nie można trakto

wać jako złej ,,:oli decydentów! Co 

zaś wspólnego ma tytuł własnościo

wy z funkcjonowaniem jednostki, 

której jest Pan kierownikiem? Chy

ba tylko to, że ma Pan w samorzą

dzie miasta większe wpływy. 

Gminy przejęły funkcjonujące 

za Pana rządów na stratach ośrod

ki i dzisiaj na tym dobrze wychodzą. 

Najlepszym przykładem, że może 

być dobrze, jest WOZ w Lemanie. 

Ten wątek pozostawiam bez dal

szych komentarzy. 

Dalej pisze Pan, że nikt ze staro

·stwa nie chce rozmawiać z Wami na 

temat przychodni. Nie wiem i nie . 
udało mi się , ustalić, komu takie 

rozmowy były proponowane, ale, 

że rozmawiać trzeba, to bezdysku

s}jny fakt. 

Stwierdza Pan, że "Medicare" 

jako jedyny sprawuje ~piekę nad 

medycyną szkolną. I chwała za to. 

W Kolnie j est to o tyle łatwiejsze, 

że posługuje się Pan wyposażeniem 

szkolnych gabinetów stomatologicz

nych i medycznych, przekazanych 

nie odpłatnie przez Radę Powia

tu samorządowi miasta w ramach, 

jak Pan pisze, "rozparcelowywania ' 
za darmq mienia powiatu". Warto 

też dodać, że rocznie do tej opieki 

Rada Miasta dopłaca 12 tys. zł. 

Pisze Pan też, że "Kontakty:' in

formując o wspom~ianej uchwale 

o przekształceniach, dały się wma

newrować w rozgrywkę przedwybor

czą pomiędzy starostwem kolneń

skim a miastem Kolno. To puste 

stwierdzenia, Panie doktorze! W ża

den sposób, w reakcji na wspomnia
ną notatkę, tego Pan nie dowiódł! 

To Pana wystąpienie ma charakter 

agitacji przedwyborczej, w której 

Pan uczestniczy jako kandydat na \ 

radnego w mieście. 

jeżeli temat ' został wywolany i 

nagłośniony, warto przy okazji zapy

tać, kto poniesie koszty (chyba nie 

takie małe) zmiany planu zagospo

darowania przt!strzennego, o który 

"rozbija się" ;'zec~? 
P-is'arz z Kolna 

(imię i nazwisko 

, znane redakcji) 

PS Od kiedy to "wstrzymanie się 
od głosu" jest głosowaniem ;,za"? 

Rys. Andrzej Graniak, 



PROWOKACJE 

Trudny wybór 
Na dworze pochmurno 

dżdżysto, ale w sercach obywate
li króluje wiosna, radość i nadzie

ja. Wybory samorządowe tuż, 

tuż. A po nich, jak zapowiadają 

kandydaci, będzie już pasmo sa
mych szczęśliwości. 

Ilość chętnych do katorżni

czej pracy na rzecz społeczeń

stwa i objęcia stanowisk prezy
dentów, burmistrzów i radnych 
dobrze świadczy o społecznikow

skiej, pełnej poświęcenia posta

wie obywateli samorządnej i nie

podległej Rzeczypospolitej. 
Wybór będzie trudny. Staje

my przed dylematem: jak wybrać 
najlepszych z najlepszych? Bar
dzo pomocne byłoby tu zabra
nie głosu przez autorytety mo
ralne. Ze wszech miar konieczne 

wydaje się więc, aby jak najszyb
ciej radio ojca Rydzyka, niczego 
nie sugerując, dyskretnie podało 

BANK 
KAWAŁÓW 

W centrum Warszawy kierow
ca stoi w korku. Kolejka wca
le się nie przesuwa. Widząc za 

oknem przechodzącego poli
cjanta, otwiera okno i pyta: 

- Co się stało, dlaczego tak 
długo stoimy bez ruchu? 

- Na środku skrzyżowania 
usiadł minister Marek Pol i po

wiedział, że jeśli każdy kierow

ca nie zapłaci 180 złotych za wi
nietkę, to on obleje się benzyną 
i podpali, a ja właśnie zbieram 

składkę· 

- I ile już pan uzbierał? 
-jakieś pięć litrów 

Dw,y myśliwi idą przez las . W 

pewnej chwili jeden osuwa się 

na ziemię. Nie oddycha, oczy za
chodzą mu mgłą . Drugi myśliwy 

wzywa pomoc p rzez telefon ko

mórkowy. 
- Mój przyjaciel nie żyje. Co 

mam robić? 

- ,Przede wszystkim proszę 
się upewnić, że pański przyja
ciel naprawdę nie żyje. 

Po chwili rozlega się strzał. 

- W porządku. I co dalej? 
• 

imiona i nazwiska kandydatów, 
na których mamy głosować. Tak 
samo, wzorem lat ubiegłych, pro

boszczowie parafii powinni nie
zwłocznie zacząć rozdawać wier

nym kartki z wyraźnie podkre
ślonymi kandydatami, godnymi 
naszego poparcia. Stosowne in
strukcje oczekiwane są też ze 

strony, cieszących się powszech
nym poważaniem, bojowników 
o naszą wolność: Lecha Wałęsy, 

Mariana Krzaklewskiego, puł

kownika Kuklińskiego i prałata 
jankowskiego. Bez tego społe

czeństwo może się zagubić i znów 

zagłosować na jakichś Żydów, ko
munistów i masonów. Tych nale

ży natychmiast wytropić, ujawnić 
i napiętnować. 

Miejmy nadzieję, że po wybo
rach, wyłonieni przez nas dzięki 
takiemu wsparciu, reprezentanci 
narodu na pytanie, kiedy spełnią 

W sklepie z bielizną klient
ka ogląda koronkowe majteczki 

i pyta sprzedawczynię: 
-jak pani myśli, czy mojemu 

mężowi się to spodoba? 
- Nie wiem. Mój na pewno 

by czegoś takiego nie założył! 
• 

Po odsiedzeniu wieloletniej 

kary za gwałty na kobietach wię

zień opuszcza zakład karny. Na

czelnik wzywa go na rozmowę: 
- Poniosłeś zasłużoną karę. 

Teraz wychodzisz na wolność. 

Ale jaką mam gwarancję, że n ie 
zaczniesz znów gwałcić? 

- Panie naczelniku, zmie
niłem się diametralnie! Nie do

tknę już żadnej kobiety. Może 
pan zresztą spytać strażnika. 

Prawda, kochanie? 

W czasie sprawy rozwodowej 

sędzia pyta: 
- A czy na początku pani 

mąż miał jakieś cechy pozytyw
ne? 

- Miał i owszem; nawet spo
ro ... Ale szybko się rozeszły, co 

do grosza! 
• 

W gminnym ośrodku kultury 
w Zbójnej odbywa się spotkanie 

mieszkańców z psychologiem na 
temat rozłąki i jej wpływu na mi
łość . W pewnym m omencie psy

cholog stwierdza: 
Długotrwała rozłąka 

wzmacnia miłość do partnera! 

Na to głos z sali: 

- Tak, do tego, który jest naj
bliżej! 

• 
Na ćwiczeniach NATO po

r ucznik Nowak przeszedł obok 
amerykańskiego generała, nie 

swe obietnice i kiedy będzie le

piej, nie odpowiedzą: już było. 

WIESŁAW WENDERLICH 
rys. Henryk Cebula 

oddając honorów. Ten zatrzymu

je go i pyta: 
- Dlaczego nie oddaje mi pan 

honorów? Czy nie wie pan, kim ja 
jestem? 

Nówak, który nie bardzo radzi 
sobie z angielskim, po paru me
trach spotyka kolegę. 

- Znasz tego Amerykanina? 

- Nie, a co się stało? 

- Biedak, zapomniał kim jest! 

- Panie doktorze, nie wiem, 
co się dzieje, sinieje mi noga. 

Lekarz ogląda, bada i mówi: 
- Niestety, mlL<;imy tę nogę 

amputować. 

Po miesiącu przerwy pacjent 
znowu przychodzi do lekarza, bo 

druga noga też mu zsiniała. Le

karz obejrzał i postanowił też ją 
obciąć. 

Następnego dnia lekarz pyta, 
jak się czuje, i mówi: 

- Wie pan, mam dla pana 

dwie wiadomości: dobrą i złą. 
- Poproszę najpierw tę złą. 
- A więc zła jest taka, , że 

spodnie panu farbowały. 
- O Boże ! A dobra? 
- Sałowa znala-

zła kupca na pana 
buty. 

Generał wsia-

da d o samochodu 

i krzyczy do kie
rowcy: 

-Jedziemy! 
- Panie gene-

rale, nie mogę za

palić . 

- Jedź, później 

sobie zapalisz. 

- Dlaczego ko-

I i I I 
.spIęcia 

Podpisy zmarłych pojawiły się 
na listach poparcia dla komitetu 

"Razem Polsce", startującego w 
wyborach do podlaskiego sejmiku 
samorządowego. Sprawdzając wia

rygodność dokumentów, członko

wie komisji wojewódzkiej . dzwo
nili pod niektóre adresy z list po
parcia. Około trzydziestu zaprze

czyło. Sprawdzone zostały też nu

mery PESĘL. O~azało się, że wiele 
się nie zgadza z nazwiskiem, a nie

którzy o wpisanym na listę imieniu 
i nazwisku już nie Ż}ją. W tej sytu
acji Wojewódzka Komisja Wybor
cza w Białymstoku odmówiła reje

stracji lokalnego komitetu "Razem 
Polsce", którego założycielem jest 
Antoni Macierewicz. Tak oto trafia 

się na cmentarz historii. 

biety mają mniejsze stopy niż 

mężczyźni? 

- Żeby mogły stać bliżej zle
wozmywaka. 

• 
Trójka dzieci z Iłierwszej kla

sy stoi przed ostatnią szansą,aby 
otrzymać promocję do drugiej 
klasy. Przepytuje je dyrektor: 

- jasio, przeliteruj słowo: 

tata. 
-T-a-t-a 
- Świetnie! Zdaleś! 
- A teraz Monika, przeliteruj 

słowo: mama. 
-M-a-m-a. 

- Doskonale! Przechodzisz 

do drugiej klasy ... 
- A teraz ty, Ahmed. Przelite

ruj, proszę: tolerancja wobec ob

cokrajowców w świetle polskich 

praw konstytug.jnych ... 
e o. 

Dowcipy nadesłali : Mariola Za
rembska z Zambrowa, Łukasz Ku
kieł z Suwałk, Marcin Ramotow

ski z Warszawy, Andrzej Gedro

wicz z Toronto (Kanada) i Joan
n~ Zwierk (nagroda) zGrajewa. 
Dziekujemy. 
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Druga 

l' • • 

na sWlecle 
Joanna Zapolska z Klubu Ma

ni ac Gym w Białymstoku została wi

cemistrzynią świata w fitness pod

czas rywalizacji w czeskim Brnie. 

Jurorzy oceniałi program dowolny 
zawodniczek oraz sylwetkę (w tym J 

umięśnienie) . 

To największy dotychczasowy 

sukces Joanny Zapolskiej. Poprzed

nie: trzecie miejsce w tegorocznych 

mistrzostwach Europy oraz pią

te miejsce w ubiegłorocznych mi

strzostwach świata. Na takie wyniki 

pracowała od dziecka, rozpoczyna

jąc w wieku 7 lat treningi gimnasty

ki w Olsztynie, swoim rodzinnym 

mieście. Były i porażki, kiedy osta

tecznie zrezygnowała z uprawiania 

sportu. Jako absolwentka gdańskiej 

Akademii Wychowania Fizycznego 

postanowiła zostać na uczelni jako 

pracownik naukowy. I któregoś 

dnia niespodziewanie zetknęła się z 

fitnessem. Nagle też, po kilku mie

siącach treningu, zdobyła mistrzo

stwo Polski. Wkrótce "zamknęla" 

dziesiątkę najlepszych zawodniczek 

Europy. Jednak przerwała trening, 

by zająć się pracą doktorską. W 

tym czasie, za sprawą "mężczyzny 

swojego życia", jak określa Artura 

Leszczyńskiego, także obecnego jej 

trenera, przeprowadziła się do Bia

łegostoku. I właśnie w tym mieście 

znowu wróciła do fitnessu, szybko 

pnąc się w tej dyscyplinie w górę. 

Wicemistrzyni świata zapowiada 

jednak przerwę w fitnessowych tre

ningach. Powód: czekająca ją obro

na pracy doktorskiej. Ale nie rezy

gnuje z marzenia o mistrzostwie 

świata! 

•
_II · ·~ 

h' HELlA. ~
Europejski 
fUnd"", 
l.easingowy 

PRIMER/\ HATCHBACK 

NOWA FORMA 
INTEllG 

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

~ ,KOHTAKJ'V 

Pater szuka Puszczy 
Znany działacz sportowy i łowca 

nagród w turniejach olimpijskich 

Ryszard Pater z Hajnówki pracuje 

nad książką. Druga część "Historii 
sportu w Hajnówce", jak zapewnia 

autor, odejdzie od encyklopedycz

nej maniery na rzecz opowiadania. 

- Dotychczas w naszym woje

wództwie tylko Łomża i Hajnówka 

mają swoje sportowe książki '- za

pewnia autor. 

Pierwsza część książki Patera 

była lokałnym bestseUerem. Uro

czysta promocja odbyła się w br

bliotece miejskiej i były na niej 

tłumy. 

- Z pretensji czytelników 

staram się wyciągnąć pozytyw

ne wnioski. Satysfakcję sprawia 

mi jednak fakt, że książka trafi

ła do kibiców w USA, Kanadzie, 

Izraelu, na Białorusi i kilku in

nych państw oraz do znanych 

osób w kraju. 

Autor usilnie poszukuje zdjęć 

drużyny piłkarskiej Puszcza Haj

nówka z okresu 1970-75. 

Czytelników "Kontaktów" 

prosimy o pomoc bez względu na 

kontynent, który przyszło im za

mieszkiwać. 

Zapraszamy do punktów handlowo-serwisowych 

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

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

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

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



'~~'~MEDYCYNA ' 
PRYWATNY GABINET USG, AL PiI
sudskiego 6, Łomża, CZ}~1ny: 14.00-
18.00. Specjaliści radiolodzy: lek. 
med. Grażyna Nierodzińska, wtorek, 
środa, tel, 0-604-437-386; Dr n. med. 
Wiesław Wenderlich, poniedz ia łek, 
czwartek, piątek, tel, 0-604-43-60-76 

[ak. 5670-0 
ZDJĘCIA RTG ZĘBÓW i ZATOK, 
PANTOMOGRAFIA, AL P iłsudskie
go 6, Łomża, godz. 13.00-17.00 

fak.5670-0 
USG SPEqALISTA RADIOLOG 
Ryszard Wagncr, Łomża, Aleja 
Legionów 94. Tarczyca , hrzuch, pro
stata, piersi, narządy rod ne, biopsja, 
(086)218-88-98, 0-602-584-466. RTG 
ZĘBÓW. 

5609-0 
MASAŻ LECZNICZY - Przychodnia 
na "Bawcinic", 0-609-83-86-87 

5659-0 
DEN1YŚCI - Monika i Pawel MAR
CINIAK. Implan ty, mosty adhez}jne, 
Staffa 20, 2198-156 

TERAPIA 
6207-0 

AN1YNIK01YNOWA 
- jednorazowe, bezbolesne zabiegi 
antynikotynowe metodą kompute
rową, Łomża - Przychodn ia "Esku
lap", Piłsudskicgo 82. Rejestracja: 
(086) 216-94-45 

6480-0 

MOTORYZACJA 

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

f-221-0 
AUTO - GAZ - montaż ul, Bema 
39. 

f-2974-0 
AUTO GAZ, Łomża, ul: Rybaki 57 
- Illia siedlecka, 473-02-7.2, 0-502-
516-915 

5566-0 
"MAGROB" auto na gaz (montaż), 
Senatorska 13, 216-69-48 

6221-0 
KUPIĘ PASSATA (1997-1 998~, 0-604-
55-87-01 

6350-00 
SPRZEDAM SILNIK, skrzynię do 
Vectry, 0-691-74-10-88 

FIAT 126p (1987r) , 218-19-44 
64(i2 

6467 
SPRZEDAM DAEWOO Lanos, 
(1997),218-54-94 

6479-0 
SPRZEDAM PRZVCZEPKĘ samocho
dową i "Elektrowilka", 0-502-690-750 

6499 
NISSAN (1986), gaz, 3000 PLN, 
(086)2 16-08-63 

6508 
KUPIĘ TRAKA z i nstalacją gazową, 
rok 1993-97, tel, 2150-510 

6511 
NISSAN PRIMERA 2.0TD (grudzie l~ 
1996r),O-600-475-485 

CARO (1993), (086)215-04-27 
6518 

6520 

Pani HALINIE SIWIK 

[ak. 6fiO~ 

z powodu śmierci 

MATKI 
wyrazy głębokiego współczucia 

składają 

Zarząd , Pracownicy i Współpracown icy 

MTC Sp. z 0.0. 

Serdcczne podziękowania 

ko leżankom i kolegom oraz wszystkim 

współpracown ikom Poczty w Łomży, 

którzy uczestniczyli w ostatni"j drodzc na micjsce spoczynku 

Kochanej Matki i teściowej 

ŚP. JADWIGI OLSZEWSKIE1 

składają 

syn i córka z In'ężem 

Wyrazy glębokiego ża l u i współczucia 

EDYCIE BOGDZIEWICZ 
Przewodnicząct:j Samorządu Studenckiego 

Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży 

Z powodu śmierci 

°1CA 
składają 

Rektor, pracownicy i studenci Uczelni 

Z wielkim żalem informujemy, 

że w dniu 3 październ i ka 2002 roku 

zmarł nasz kolega 

dr THOMAS TSINTZAS 

ł_ączymy si ę w glęQokim bólu z Rodziną 

Zarząd .i pracownicy 

Podlaskiej Regionalnej Kasy Chorych 

, 

Nowy Opel Vectra. 

Twój ruch. 
Wykonaj go. Przyjdź do salonu 
i zobacz, jaki samochód 
zbudowaliśmy dla Ciebie .. 

Opel. Twórcze myślenie - lepsze somochody. 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
Zapraszamy! 

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

JELCZ 325 (1983),0"604-366-212 
6524 

SPRZEDAM POLONEZA z gazem i 
części oraz sprężarkę, 216-90-54 

6545 
SPRZEDAM FIAT 126p, 219-27-53 

6545 
CORSA (1993), 218-17-35 

6550 
GOLF II poj. 1.6 (1991/ 92) , 0-606-
583-827 

6553 
MITSUBISH I GALANT 1.8 (1988/ 
89) , O-(j04-247-991 

6553 
TANIO ŻUKAI61-B (1992), zagęsz
czarka stopowa (2000r), koparka Iań
cuchowa (1999),0-608-520-156 

6556 
MERCEDES 207, dł ugi wysoki 
(1988r), stan bdb, 215-34-53, kom. 
0-692-54-55-42 

6564 
FELICJA (I995r) , cena 14200,- 218-
69-04 

6565 
LANO S 1.5 (1998r), 17800 zl, tel. 
0-692-434-246 

6566 
FELICIA 1.3 + gaz (1996) , I właści
ciel, 16100 zł , te l. 0-602-774-246 

6566 
OPEL VECTRA 2.0 + gaz, prod. 
1994,2701-242 

6579 
TANIO AVIA A-21 F, 473-1 3-60 

6581 
MERCEDES S-140 3.5TD (1996r). 
szary metalik, 0-606-147-878 

6587 
MERCEDES BENZ 213CDI , rok 
2000, 217-50-69 

\ 6588 
PRZYCZEPA SANOK D-50 6 ton , 
plandeka - tan io, tel. 2181-75 1 po 
15.00 

6590 

www.topauto.com.pl 

Ostrolęka, ul. Warszawsko 36 
tel./fax 029 760-41-18 

CITROEN AX 1.50 (1996). 0-692-
931-767 

6594 
RENAULT MEGANE Class ie (1998) , 
serwisowany, 2] 84-800 

6598 
TIW(TOR (,,.330, stan bdb, 
(086)261-96-00 

6578 

SPRZEDAN"" 
ZBIORN IKI DO MLEKA, do jarki, 
(029)77-21 -236,0-608-634-972 

5019-0 
SPRZEDAM SIANOKJSZONKI~, 
siano, 0-503-311 -770 

5705-0 

MATERIAŁY BU DOW1.ANE, bardzo 
tanio, różn e, Łomża, te l. 4737-] 12 do 
godz. 18.00, kom. 0-60S-u9v .60 

6059-00 

KWIATY SZTUCZNE - hurt, stro
iki , wiązank i - producent, Łomża, 
218-02-15 

6248-00 

DREWNO OPAŁOWE z NAD LE
ŚNICTvVA: - brzoza, dąb, olszyna. 
Dostawa. 216-00-10, 0-608-412-919 

6294-0 

ARTYKUŁY METALOWE ul. WysL)'I\
skiego 2, lokal ]3, 2198-666 . 

6221-0 
DZIAŁKA - świ erki srebrne, te l. 
219-1 3-51 

6342-0 
PROMOCJA - piece .c.o., olcj , gaz, 
drewno, miał , Lomża, 0-605-621 -55 1 

6437-0 

Fi ;;,...;,.--=--~ Ś~ <7b~-" 
Łomża , ul. Poznańska 156 (wjazd przy stacji paliw) tel. (086) 218 08 01 

HURTOWNIA 
PŁYT 

GRANITOWYCH 

ELEMENTY 
BUDOWLANE 

Z GRANITU 

GOTOWE NAGROB GRANITOWE 
MONTA:Z PRZED ZADUSZKAMI · 
CENY NAJNIŻSZE NA RYNKU 

f. (;291 

I 
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TEGO JESZCZE NIKT NIE MA: BjlN:Jiltll - w standardzie profile czterokomorowe 
OKNA Z JEDWABNEGO - w standardzie okucia "TYTANOWE" ZAKŁAD PiWDUKCYJWY: 

- podnośnik skrzydła 

CHRYZANTEMY HURTEM, 
(025) 67-55-355,0600-194-384. 

f-6446-0 
SPRZEDAM ŁĄKĘ o pow. lha, tel. 
217-58-08 

6458 
SPRZEDAM SKLEP mięsny, 0-604-
88-59-45 

6466 
KOWADŁO, 2192-514 

6468 
DWUKÓŁKĘ, AKORDEON, 4752-
782 

6475 
ODSTĄPIĘ DZIAŁAJĄCĄ Stację 
Paliw w okolicach Łomży. Sprzedam 
autocysternę, tel. 0-502-588-982 

6476 
SPRZEDAM: -- komputer + dru
karka laserowa, - kamera Panaso
nic , - telewizor Philips, - but.le 
gazowe, - nagrzewnica, - meble, 
0-505-370-351 

6484 
ZBIORNIK DO mleka 600L, 
(086)2170-702 

6488-0 
STOISKO OWOCOWO-WARZYW
NE w dużym sklepie spożywczym w 
Łomży, 0-601-092-101, 0-604-312-139 

6504 
SPRZEDAM MASZVNY do wypieku 
wafli, ubijaczkę cukiern iczą, maszynę 
do sękaczy, (086)2]6-90-50 

6505 
GARAŻ, Al. Legionów 60, obok "Ce
fa rmu", tel. 216-32-15 

6507 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ, 2185-684 

. 6512 
WYGODA działka budowlana, uzbro
jona, 0-604-167-508 

6522 
BETONIARKA 200, 0-604-167-508 

6522 
SPRZEDAŻ INDYKÓW, Konarzyce, 
215-75-63 

6525 
DZIAŁKA 3700m2 z budynkami Piąt
nica, 219-12-29 (po 16.00), 0-692-
890-414 

6535 
SPRZEDAM TARCICĘ: dąb, jesion, 
wiąz, olcha, brzoza świeżą sezonowa
ną, 0-502-374-538, (02.5)675-31-71 

6537-0 
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w Nowo
grodzie, tel. 2188-444 

6558 
OKAZ\]NIE KRATY obrotowe i sta
nowiska, (029)77-22-101 

6559 

SPRZEDAM GARAŻ ul. Piłsudskie
go, 0-609-384-867 

6572 
SPRZEDAM TRAK obwoźny, kom
bajny zbożowe i siewniki zbożowe, 
tel. 219-24-09, kom. 0-692-874-761 

6585 

. KUPIĘ 

AUTA POWYPADKOWE, ZNISZ
CZONE, (085)711-71-54 

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

f-6813-0 

ROZBITE SAMOCHODY, 0-603-
050-603 

" t~209-0 

ŻYTO , (086)4740-128 
6028-0 

KUPIĘ KAŻDY telefon komórkowy. 
Najlepiej zaplacę , 0-503-333-339 

6373-0 

LOKALE 

SPRZEDAM' MIESZKANIE w ł"omży 
M-3 i garaż, 216-20-17, tel. w USA 
(516) 473-32-86 

6156-00 
WYNAJMĘ LOKAL 30m2, 219-84-34 

6208-0 
NIERUCHOMOŚCI - "ARKADIA", 
Łomża, (086)218-77-79 

6258-0 
SPRZEDAM DOM w Łomży, 2160-
234 ' 

6320-0 
LOKAL 95m2 do wynajęcia, tel. 
216-01-89 

6397-00 
SPRZEDAM LUB wydzi erżawię pawi
lon handlowy Osiedle Południe, 
0-608-53-63-68 

6423-00 
ATRAKC\jNY LOKAL do wynajęcia, 
0-604-876-1 66 

6427-0 
NIERUCHOMOŚCI - "TYTAN". 
Kredyt bankowy. Łomża, Polowa 45 
(Dom Technika NOT), (086)216-62-
26, www.tyszka.pnet.pl. Oferty prz)j
mujemy nieodpłatnie . 

6453-0 

MEDyCyNA TYBETAŃSKA 
18 października godz. 11.00 - 13.00 

Regionalny Ośrodek Kultury, Łomża, ul. Małachowskiego 4 

Lekarze skutecznie leczą: 

- osłabienie samopoczucia, 

- choroby nerek, 

- wątroby , serca, żołądka, płuc , oskrzeli, 

- choroby ginekqlogiczne, prostaty, 

- choroby skóry, usuwanie bólów głowy, kręgosłupa , nóg, 

- regulowanie ciśnienia tętniczego, żylaki, choroby dziecięce, cukrzyca, astma. 

Tel. 0-602-742-796 

1'ak.6189 

Jedwabne, ul. Polna 27 (baza GS), 
teL/fax (0-86 217-23-00 

WYNAJMĘ LOKAL z wyposażeniem 
przy ul. Krótkiej, tel. (086)47-30-186, 
0-606-35-65-59 

6459 
WYNAJMĘ STANCJĘ dziewczynie, 
0-609-838-729 

6461 
DO WYNAJĘCIA lokale biurowe i 
handlowe centrum Łomży, 0-608-
609-663 

6477-0 
KUPIĘ MIESZKANIE dwupokpjowe 
w Łomży, 0-606-953:677 

6488 

LOKAL DO WYNAJĘCIA, Długa l, 
tel. 473-56-86 

6493-0 

DO WYNAJĘCIA mieszkanie - cen
trum, tel. 216-40-33 

6496 
M-3 DO WYNAJĘCIA, 0-604-09-49-11 

6497 
MIESZKANIE w oficynie, 0-609-766-
548 

6502-0 
DO WYNAJĘCIA M-2 umeblowane, 
2196-451 

6516 
SPRZEDAM DOM 130m2 4km od 
Łomży, tel. 0-600-512-446 

6517 
SPRZEDAM MIESZKANIE M-5, tel. 
219-17-79 

65]9 
STANCJA PANIOM, Łomża, 216-60-
90,0-608-622-847 

6521 
SPRZEDAM M-5, III p. , (086)218-
91 -65 

6523 
POKÓJ UMEBLOWANY do wynaję
cia, (086)2160-219 

6527 
SPRZEDAM DOM z działką na wsi, 
279-10-42 

6528 
POSZUKUJĘ DWUPOKOJOWEGO 
mieszkania do wynajęcia (Kazal'iska 
lub Por. Łagody), 0-505-902-346 

6530 
WYNAJMĘ M-3, 2160-167 po 15.00 

6529 
SPRZEDAM M-4, 218-55-95 

6531 
DOM DO WYNAJĘCIA, 473-05-21 

6541 
STANCJA TRZYPOKOJOWA, 219-
31-27 

6544 
SPRZEDAM JEDNOPOKOJOWE, 
I p. lub zamieni\! na 2-3-pokojowe, 
parter, I p., 218-38-87 po 16.00 

6557 
SPRZEDAM LUB wynajmę mieszka
nie w Kolnie 56m2, 278-63-50 

6560 
DZIAł"KĘ Z BUDYNKIEM, zareje
strowaną działalnością auto-zlom, 
(086)278-32-03 

6561 
DOM, 240m2 centrum, tel. 216-54-
97 

6563 
SPRZEDAM MIESZKANIE 47m2 
dwa pokoje Warszawa - Praga 
Południe (spokojna dzielnica), tel. 
(022) 773-29-04 

6571 

SPRZEDAM DOM w szeregówce, tel. 
0-504-86-13-46 

6577-0 
WYDZIERŻAWIMY, SPRZEDA
MY magazyny, warsztat samochodo
wy z przyległymi gruntami, Łomża, 
(086)218-62-07, 

6580 
WYDZIERżAWIĘ ZAKŁAD tapicer
ski,473-13-60 

6581 
NIEMCEWICZA, I p., 60m2 + garaż 
Reymonta, 0-604-261-674 

6583 
SPRZEDAM M-2 w centrum, tel. 
2167-540 

6584-0 
2-POKOjOWE w centrum wynajmę, 
tel. 216-41-55 

6589 
POSZUKUJĘ MIESZKANIA do wyna
jęcia, 218-73-64 

6592 
STANCJA MŁODYM, 2167-326 

6593 
STANCJA DLA dziewcząt, 473-12-05 

6601 
MIESZKANIE D\NUPOKOjOWE 
42m2 + działka pod ogródek, Stawi
ski , tel. (086)47-42-586 po 19.00 

6603 

USŁUGI 

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

f-4132-0 

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

[-5671-0 

VIDEOFILMOWANIE, 0-503-1 35-
694, 0-606-480-237 

2086-0 
AUTO - GAZ montaż, tel. 215-35-
31. 

f-2974-0 
ZESPÓŁ NAJTANIEj profesjonalnie, 
0502-038-~44. 

4451-0 
NAPRAWA: lodówki, pralki, 218-
07-07 

4508-0 
WYPOŻYCZALNIA SAMOCHO-
DÓW, 216-32-42, 0-604-430-889 

5365-0 
MONTAŻ SAMOCHODOWYCH 
instalacji gazowych, BRC, gwarancja, 
serwis, naprawa normy Euro 3,4, jar
nuty 11, 216-97-03, 0-503-01-00-38 

5549-0 
ZESPÓŁ LAMIKO, 0-604-31-02-77 

5789-0 
CYKLINOWANIE, UKłADANIE, 
(029)7667-419 

. 6019-0 
RTV-NAPRAWA, alltomatyka bram, 
473-01-90 

6006-00 
WYWIOZĘ ZŁOM, 216-94-08, 0-607-
235-678 

6107-00 

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

6077-00 

~ KOHTAJaV 



"MAC-ROB" - montaż samochodo
wych instalacji gazowych, - diagno
styka elektroniki pojazdowej, Łomża, 
ul. Senatorska 13, 216-69-48 

6221-0 

RENOWACJA MEBLI, zabudowy 
kuchenne, tralki, (086) 2182-357; 
0503-586-340. 

f-4273-o 
KOMPUTEROPISANIE, GRAFIKA, 
0-608-33-12-16 

6300-0 
TYNKI GIPSOWE agregatem, tel. 0-
602-67-14-96 

, 6311-00 
ZESPÓŁ ASTER, 218-74-79 

6312-00 
GLAZURA, TERAKOTA, malowa
nie, szpachlowanie, 219-18-71 

6354-00 
MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, 
glazura, panele, 216-62-88, 0-608-
01-44-10 

6355-00 
NAPRAWA: pralki, lodówki, zamra
żarki,219-03-33 

6368-0 

SERWIS GSM, 0-503-333-339 
6373-0 

ODBLOKUJĘ KAŻDY teleron 
komórkowy "od ręki". NAJTANIEJ!, 
0-503-333-339 

6373-0 

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

6376-0 
KOMPUTEROPISANIE, 0-600-971-
921 

6418-0 
POGOTOWIE KOMPUTEROWE, 
0-606-924-797 

6437-0 
TANIO - szpachlowanie, malowa
nie, panele, 218-37-65. 

f~6450 
USŁUGI KOPARKĄ i transportowe, 
tel. 2192-646 

6470-0 
GLAZURA, TERAKOTA, komin
ki, montaż okien, 473-80-64, 0-602-
353-988 

6471 
KRYCIE DACHÓW, 0-692-104-316 

2976-0 

KREDYIY GOTÓWKOWE, 216-
39-33 

6478-0 

REMONTY MIESZKAŃ, 0-691-776-
025,217-52-76 

6500-0 
KOMPUTEROPISANIE, 2186-885, 
0-503-628-089 

6509-0 
SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, 
terakota, tynki, szybko - tanio -
solidnie, (48)600-124-773,2172-135 

6514-0 
UKŁADANIE KOSTKI brukowej i 
montaż ogrodzeń klinkierowych, 0-
600-127-834, 217-83-03 

6534 
HYDRAULIKA, 218-85-08 

6536 
USŁUGI Z ZAKRESU rachunkowo
ści, 0-502-353-371 

, 6537-0 
PODŁOGI: - cyklinowanie, ukła
danie, polerowanie. SCHODY: 
- wyrób, montaż, - gatunki egzo
tyczne, 0-607-323-887 

6538 
SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, 
tel. 218-82-76, 0-608-313-934 

6539 
USZCZELNIANIE, pasowanie okien, 
0-504-274-384 

6540 
PRANIE DYWANÓW, tapicerek, 0-
504-274-384 

6540 
KOTŁY CENTRALNEGO ogrzewa
nia. Duży wybór. Usługi hydraulicz
ne "Instal-Bud", Łomża, Aleja-Pilsud
skiego 115, tel. (086)272-77-69 

6542-0 
GLAZURA, TERAKOTA, remonty 
- tanio, 473-14-20 

6551 

REMONTY BUDOWlANE, 215-
00-06 

6552 
DEKORATORSTWO WNĘTRZ 
- projektowanie, doradztwo, tel. 
0-501-216-867 

6589 
USŁUGI REMONTOWO-wykończe
niowe mieszkań, 473-24-34, 0-504-
718-743 

6591-0 
M\]NIA, Legionów 60C - pranie 
tapicerek, dywanów, 2188-030 

6597-0 
KONSERWACJA PODWOZI na 
zimę, tel. 216-22-19 

6600 
DV-2004 LOTERIA WIZOWA do 
USA "Baltica-Travel", Łomża, Pl. 
Niepodległości 17, tel. 216-54-86, 
Zambrów, Pl. Sikorskiego 15, tel. 
271-66-56 

6604 
BILETY LOTNICZE i autokaro
we, wynajem autokarów, "Bałtica
Travel", Łomża, PI. Niepodległości 
17, tel. 216-54-86, Zambrów, Pl. Nie
podległości 15, tel. 271-66-56 

6604-0 

TRANSPORT 

HANNOVER - każda niedziela, 
~15-76-17, 215-75-34. 

. f-5478-0 
PRZEWOZY HANNOVER - każda 
niedziela, Polska 0-600-564-429, 
Niemcy (0049) 174-803-64-45 

6345-0 
ROBIN MIKROBUSY 8-17 osób. 
'Wynajem ul. Bema 37, tel. 215-35-31. 

f-2974-0 
"MISTRAL" - busy 8-17 osób, 217-
90-48 

5899-0 
BELGIA, NIEMCY, Holandia, 
(086)218-53-89,0-603-396-731 

6073-00 
HANNOVER, BREMEN, Bielefeld, 
(086) 216-93-98, 0-603-534-666 

6261-0 
I-IANNOVER, BREMEN - każda 

sobota, 215-76-25, 0-608-611-628 
6379-00 

NIEMCY BUSEM, 217-62-15; 0-608-
611-628 

6379-00 
HANNOVER - OKOLICE każda 
środa, powroty, sobota, (086)218-
62-67, 0-506-820-844, Niemcy 
(0049)160-49-12-972 

6413-00 
LOTNISKO - WESELA busem, 
(086) 2188-223 

6424-00 

BELGIA, NIEMCY - Sprinter, 0-
602-59-59-64, (086)218-82-23 

6447-0 

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

6515-0 
HANNOVER,218-13-70 

6549 

PRACA 

KOSMETYKI - możesz dorobić. 
telefon 2184-198 

rak. 4321 
FIRMA ZATRUDNI pracowników 
pełnoetatowych do pracy w domu od 
Ol października, 0-601-88-54-24 

6185-00 

ZATRUDNIĘ PIEKARZA i cukierni
ka z doświadczeniem, 218-00-52 

6433-0 ' 

SALON FRVZJERSKO-=KOSME
TYCZNY w Ostrowi Mazowieckit;j, 
0-606-631-251 

6446-00 
TYNKARZA POMOCNIKA, 4742-
447 

6460 
SZKOŁAJĘZVKQWA zatrudni sekre
tarkę na pół etatu. Wymagana dyspo
zyC)jność oraz dobra znajomość jęz. 

angielskiego, tel. 216-22-24 
6472 

PANELE ŚCIENNE MDF 6,99* 
PANELE ŚCIENNE PCV , 0,99* 

PANELE PODłOGOWE HDF 
GLAZURA 

SIDING 

'4,99* 
'6,49* 
'4,99* 

, . 
FARBA SNIEZKA ULTRA·BIEL 28,49** 

ZATRUDNIĘ OPIEKUNKĘ do dziec
ka, 0-602-425-605 

6473 
DOŚWIADCZONYCH przy dociepła
niu budynków, tel. 0-602-669-517 

6490 
PODEJMĘ SPRZĄTANIE, 4730-514 

6501 
ZATRUDNIĘ DZIEWCZVNĘ sprze
dawca - krawiec z prezencją, młody 
wiek, z doświadczen iem, Łomża, 
Legionów 10 

6510 
PRACA DLA AKTYWNYCH sprze
dawców, 219-00-67 

PRZEDSTAWICIELI 
WYCH,219-89-08 

6526 
I-IANDLO-

6526 
ZATRUDNIĘ MŁODYCH pracow
ników w zakładzie stołarskim, 219-
91-40 

6532 
FIRMA HANDLOWA w Łomży 
zatrudni kierownika działu han
dlowego, tel. (087)565-39-38, fax 
(087)562-79-00, kom. 0-609-450-165 

6546 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW do 
hurtowni, tel. 473-17-86 

6547 

ZATRUDNIMY 5 osób Łomża i okoli
ce, wiek do 35 lat, tel. 0-606-817-934 

6555 

PRACOWNIK FIZYCZNY kawaler, 
tel. 0-607-035-265 

6567 
ZATRUDNIĘ STUDENTA/,KĘ do 
prowadzenia biura osobę operatyw
ną, potrafiącą pracować samodziel
nie. Mile widziana znajomość angiel
skiego, tel. 0-605-419-273 

6568 
ZATRUDNIĘ TAPICERA, 218-53-58 

6569 

I'" 

* zł/m
2 ** zł/10 I 

PRACA WE WŁOSZECH przy 
zbiorach mandarynki i oliwki , tel. 
(0039)3383-22-45-84 

6573-0 
KAFELKARZ,A zatrudnię, tel. 216-20-
58 po 18.00 

6575-0 
BRYIXJSKA FIRMA usług finanso
wych 9głasza nabór kandydatów do 
pracy. Spotkanie informacjjne 10.x. 
godz. 17.00, Łomża, ul. Wyszyńskie
go 2łok. 11 

6586 
ZATRUDNIĘ PRZEWOŹNIKÓW cią
gnik + naczepa; stała praca po kraju, 
tel. 0-609-675-233, (029) 760-50-71 
wew. 103 

k.z.-o 
MYJNIA - ZATRUDNIĘ do 28 lat, 
2188-030 

6597-0 

NAUKA 

POLSKI- 0502-450-518. 
[-5678-0 

WYPRACOWANIA,218-31-14 
6017-00 

ANGIELSKI KOREPETYCJE, 
, indywidualny tok nauczania, 215-
75-90 

6236-00 
MATEMATYKA - KOREPETYCJE, 
(086)2187-779,2187-463 

6258-0 
ANGIELSKI - KOREPETYCJE, 0-
504-098-736 

6378-00 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO, 
tel. 0-605-53-99-44, (086)218-26-55 

6457 
. MATEMATYKA, (086)473-07-83 

6469-0 

, 
~ KRZEWY OZDOBNE 
drzewa, krzewy iglaste i liściaste 

w s'zerokim asortymencie produkowane w gruncie 
i pojemnikach, duży materiał iglasty z gruntu 

HURTOWA i DETALICZNA SPRZEDAż ROŚLIN 
Szkółka Krzewów Ozdobnych 
Wola Zambrowska 74a 
18-301 Zambrów / ,1 
leI. 0-606-304-304, fax (086)475-30-10,/ I 
e-mail: skoeden@wp.pl , ~~ I 
Duży wybór· niskie ceny· atrakcyjne odmiany . ,/~v~C'\.O\O I 

• możłiwość dostawy do klienta ,// '" (J.-~ I 
/ 1-~ 

~--------------- ---~ fak.6367 
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IV 

Nie jesteśmy jedyni ale takich warunków ... 

~11!I}l.I.I'llllłlri'.ł; Nie proponuje Nikt! 

zJ:;Jt~~1:~~~rJ~:},1f fl~ni::;;~telr!!!f!!!~!~!~!!~{ 
bez poręczycie7i 11\'~~. : zmożliwościąprzewafutowania co 

l'-".;: na samochody nowe i używane ą. ~ 
oprocentowanie od 4,65% ' : oprocentowunie od 5,9 do 7,2% a.~ 

. (r.r.s.o. od 9.45%) ~ "I 
okres kredytowama do 30 lat na 100% wartości pojazdu. bezporęc1JICie/i ~ g 
moż l iwość s finansowania nawet uprostcumaprocedura (takie na uiJrwane) " ~ 
100% inwestycji okres kredytowania od 6 miesięcy do 8/at Qj ~ 
ulga kredytowa -karencja w spłacie dlugiokresspluty n .. umochodyui.ywune e ·~ 

możliwość wykupienia atrakcyjnego ł :g 
np. kwota kredytu miesięczna rata pakietu ubezpieczeń (AC,OC,NW) -..;~ 

50 000 7 28' 9 ł możliwość promocyjnego zakupu aula -

f. 6394 

Z '" od Z· pochodzenie pojazdu dowolne: dealer, łomu, giełda itp. 
~--"'-. --..-. 

f.',l". 
!tlwartystwll 
rini!ll.:$OWł? SA 

np. kwota kredytu miesięczna rata 

10 000 zł od 145 zł 
Łomża Al. Legionów 44 (Centrum Handlowe 4+) !hl1.i1i~ 

Tel. (086) 21 -66-961 , 21-81-658 ib_~ 

TANIEC TOWARZYSKI - kurs, 218-
:24-31 wew. 240 

6474 
KOREPE1YQE jęz. francuski, 2167, 
211 

6481-0 
ANG IELSKI - do matwy; 218,13-26 

6513 
JĘZVK NIEM IECKI - korepetycje, 
tcl. 215,34-18 

6548 
CHEMIA, MATEMA1YKA, fizyka, 
216-62,94 

KOREPElYCjE 
2198A45 

6562-0 
MATEMATYKA, 

6570 
LANGUAGE EDUCATION, Al. 
Legionów 42, tel. 216-93,93. KURSY: 
- język -angielski, wszystkie pozio
my, - native speaker, przygotowa
nie do matury 

6574 

ZWIERZĘTA 

OWCZARKI 
(086)218-63-80 

NIEMIECKIE, 

6371-00 

PRZ\]ĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE, 
wesela, spotkan ia biznesowe, ceny 
promocY-ine! Hotel "BARANOW
SKI", tel. (086)215,25-00 

3118,0 

SIŁOWNIA, SAUNA, SOlARIUM, 
hydromasaż - od poniedziałku do 
niedzieli w hotelu "Baranowski" w 
Piątn icy. Możliwość wykupienia kar
netów wstępu, tei. 215-25-00 

4598-0 

ZAPISY NA LOTERIĘ wizową do 
USA DV,2004 Centrum Emigracj i, 
Warszawa, (022)622-42-92 

6003'0 

UNIEWAŻNIAM PIECZĄTKĘ: 

Sklep Przemysłowy Iwona Cwalina, 
Łomża, Stary Rynek 6 (lokal 19), R-
450001287, NIP:718,174-78,1l 

6498 

KOL BIS 
- POKRYCIA DACHOWE: 

blacha dachówkowa 

blacha trapezowa 

- SYSTEMY RYNNOWE 

- FOLIE DACHOWE 

- OKNA: PCV, AL., DACHOWE 

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL KOLBIS 

ŁOMŻA, UL. SIKORSKIEGO 165 tel./fax (0 •• 86) 216·58·56 

USŁUGI KOMUNALNE 

"BŁYSK" 

f. 6078 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH 

Z POJEMNIKÓW: , 120 litrów 
3 

1,1 m 

Kp-7 m 
3 

tel. 218·25·26 

f.6399 

OknazPVC HURTOWNIA 

"GLAZURA KRÓLEWSKA" 

system Kommerling - numer 1 w Europie 

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

I okucia Roto ("mikrowentylacja" w standardzie) 
• gwarancja jakości - 1 O lat gwarancji ~~~~ 
I ceny promocyjne i krótkie terminy realizacji 
• ok'na 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 

- fachowe doradztwo, 

dow6z gratis, sprzedaż ratalna 

Duży wybór tanich płytek, 

prz)jmujcmy zam6wienia 

indywidualne 

Łomża, Al_ Legionów 52 

(dworzec PKS), 

218-05-86 

U nas można się targować ! 

bk.(j206 

I' 

., 
" 
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DlI 
gwarancja spokoju w ofercie dei +2+2 

Ihmil r L. 'łlH lołfli.ł..u . 
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l it . ) 1 pJ 

Janusz Zawadzki 
ul. Przykoszarowa 14a, 

18-400 Łomża 
tel. 218-27-20, 216-42-99; fax 216-45-94 

Zbierz 4 kapsle z napisem "Konkurs" z nowych butelek piwa taMżA wyborowe 0,51 i rozwiąż dwa proste 
zadania konkursowe: 

1. "Rarytas z Łomży" to: 

PiwoD piernik D oscypek D (zaznacz wlaściwą odpowiedź) 

2. Wymyśl haslo zachęcąjące do kupowania piwa ŁOMŻA 

uedno zdanie, nie więcej niż 12 Slów) 

Wpisz swoje dane, dolącz dowód zakupu w postaci 4 kapsli i całość wyślij w kopercie na adres: Konkurs 

"Rarytas z Łomiy", Skr. Poczt. nr 20,18-402 Łomża 4. Termin nadsylania zgloszeń uplywa 7 listopada 

2002 (decyduje data wplynięcia prLesy lki). Zgloszenia można przesylać na oryginalnych lub powielonych 

kuponach oraz ulotkach konkursowych. 

Spośród osób, które zaznaczą wlaściwą odpowiedż w zadaniu pierwszym, wymyślą najciekawsze hasło 

w zadan iu drugim, wypełnią formularz z danymi osobowymi i prześlą 4 kapsle z napisem "Konkurs", 

wylonimy zwyc ięzców nagród: Seata Ibizy, 10 kamer video Sony, 100 radiomagnetofonów Philips. 

Pierwszym 10 000 zgłoszeń zostaną przyznane otwieracze do piwa'. O kolejności decyduje data stempla 

pocztowego. 'Otwieracze przyznawane będą do wyczerpania zapasów. 

Imię I I Nazwisko I I 
~========~--~==~~==~~~ 

Ulica I I nr I I m·1 I 
~~==============~~ 

MiejSCOWość I I Kod D D -D D D 
Telefon I '--________ --'1 e-mail I I 

.-------================~ 
Oświadczam, że mam ukończone 18 lat. [ Podpis [ 

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez 
firmę "BROWAR ŁOMŻA" sp. z 0.0. z siedzibą w Łomiy, ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża. 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. ,----------------, 
Przysluguje Panu/Pani prawo wglądu do tych danych, [ Podpis 
jak również możliwość ich poprawienia. '-----------------~ 

Regulamin dostępny jest u organizatora konkursu (pisemną prośbę należy wysiać na adres: Konkurs "Rarytas L 
z Łomży", Skr. Poczt. nr 20,18-402 Łomża 4 z dopiskiem "Regulamin"). dt 

InfoIinia: (O prefikS 86) 47 34 367 www.browarlomza.pl 
~ --~- -------- . 

PROMOCJA 

Lanos - wpłata 60% 

Matiz - wpłata 50% 
Pozostała kwota - 48 rat 

odsetki 00
/0 

tel. serwisu (0-86) 218-95-26, fax (0-86) 218-45-58 
POLMOZBYT ŁOMŻA części zamienne (0-86) 218-95-27 

ul. Szosa do Męienina 3, tel. (0-86) 219-80-03, 218-49-48 e-mail : pzbytiom@dcs.daewoo.com.pl 

POKRYCIA DACHOWE I ELEWACYJNE 

QY-strybutor: 

P.H.U. AKCENT Łomża , al . Piłs udskiego 115; (086) 218 79 44 
Ełk , ul. Mickiewicza 42; (087) 61 O 9812 

100 
radiomagnetofonów 

Philips 
10000 

otwieraczy 



Przvimuiemv W rozliczeniu auta uŻVWane 

Bogato wyposażony i w pełni ubezpieczony 
Marzysz o klasowym samochodzie z bogatym wyposażeniem? 

Jes teś przezorny i chcesz go ubezp ieczyć w p eł n ej opcji? 

Zaczynasz ka l ku l ację i wydaje Ci się, że oczekujesz zbyt wiele? 

SEAT Cordoba Signo 

wyposażen i e i ubezpieczenie 

w cenie 39490 zł 

• •• idealne na jesienno-zimowe wieczory. 
VtNDOV Łomża ul. A I.Leglonó w 42 te1.086/218 93 63 
VIN DQV Ko lno ul. Sobieskiego 4 te1.086/ 278 40 20 
VINDOV Wysok ie Maz. ul. Mystkows ka 1 l c1.086/ 275 00 89 
Zambr6w ul. Mazowiecka 2 le l. 0861 271 34 51 
Bia łystok u l. Sienkiewicza 81/31ok.10 tc l.085/676 15 92 
Białystok ul. Wyszyńskiego 2/1 lok.15 l e1.085/745 15 30 
Bia łystok ul.Wloscianska 16 l e1.085/653 98 70 
Białystok ul.H etmańska 36 l e1.065/652 10 94 
Slemiatycze u l.Grodzins ka 2 (Rogll~) l e1.085/655 53 59 

10 
lat 

Teraz presliiowy SEAT Cordoba LIii Signo w pełnym wyposażeniu 

i z kompletnym ubezpieczen iem może być Twój ju ż la 39 490 z łotych. 

Ta rewelacyjna cena uwzg l ęd n ia 2 700 zl wartoś ci ubezpieczen ia* 

i 2 000 zl rabatu. 

Policz dobrze i działaj szybko · nasza oferta jes t ograni czo na! 

• Wilrto~ć pil kj(~t u ubelpieczel'l ~ka \ kll tow<lna dla I strefy taryrowej pzu S.A. 

ŁOMZA 
Al. Legionów 152 
leI. (0-86) 219-07-89 

MARGO 
AUTORYZOWANY PARTNER 

SEAT 
a uto e m oc ió rl 

OSTROŁĘKA 
ul. Hallera 22 

leI. (0-29) 760-03-33 

Zambr6w u l.Handlowa l e1.086/ 27 1 8608 
Stawisk I ul.PI.Wolnośc i 12 kom. 604 38 1 801 
Szezuczyn ul. P lac 1000 lecia 12 le l. 086/272 58 35 

~:~:: MaZ~~' :,'.'~:70~~~e;oo ~~=,;.~) ~: : :~!:~ ~~: ~~ :: Przekonaj się już dziś! 
POMOC DROGOWA 24h 
AUTO HOLOWNIK ASSISTANCE 

tel. +48604 420-420 całodobowy Mo 

OGÓLNO PO LSK I PROGRAM 

(o Elbląg 

Dla naszych klientów stworzyliśmy sieć 45 biur regionalnych na terenie całego kraju. 
Ponad stu doradców finansowych dba o to, aby znaleźć dla Państwa 

najatrakcyjniejszy produkt finansowy. 
Uruchomiliśmy dla Państwa nowy, n iezaleźny od banków produkt finansowy. 

Jego główną zaletą jest OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ: 
Może z niego skorzystać bowiem nawet osoba nieposiadająca zdolności kredytowych. 

Tworząc nową formę samofinansowania, braliśmy przede wszystkim pod uwagę wysokość rat miesięcznych. 
Raty skalkulowaliśmy tak, aby były one dostępne dla większości polskiego społeczeństwa . 

Po wielu analizach udało nam się ustalić wysokość raty na stałym poziomie, np.: 
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Raty, które proponujemy, mają charakter stały. 

,. , Olsztyn 

(. ) 

Ostrolęka 

(. 
Warszawa 
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lomża \., 

Siedlce 

(. Radom 
,O ' 

lublin 

Rzeszów ,., 

Z badań, które dla Państwa przeprowadziliśmy, wynika, że 90% Polaków jest zainteresowanych naszym produktem. 

Uwaga! 

Dla 80% ankietowanych, wymagany wkład własny w wysokości od 4 do 7,5% 
nie stanowi bariery ekonomicznej dla skorzystania z tak atrakcyjnej oferty. 

Uruchamiamy nowy OGÓLNOPOLSKI PROGRAM RATY DLA KAŻDEGO POLAKA. 
Zadzwoń więc i bezpłatnie zarezerwuj sobie umowę promocyjną. 

1· 
' ~ ADRESY Ostrołęka 

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

Białystok 
ul. Sienkiewicza 79a lok.l0l I piętro , tel. (0-85) 664-21-73, 654-58-27 
Suwałki 

!~ BIUR 
t':: REGIONALNYCH: 
1J, 
~ • .At::;':~I.~ .. .:"':'::,-.. ~ .• -. 

ul. Giełczyńska 10, tel. (0-86) 216-33-90 ul. Noniewicza 85C lok. 5, tel. (0-87) 56-30-806 

o', .' .' -, '/ ~'.' .. 
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