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www.terrazyt.pl 

~ 
TERRAZYT 
Okna i drzwi na cale życie ... 

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

WEJSCIOWE Pod/asie! 
SUPER JAKOŚĆ! SUPER CENA! 

już od 549 zl 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA 
• ŁOMŻA, UL. SPOKOJNA 210, TEL. (086) 473-51-39, 473-51 
SKŁAD FABRYCZNY 
• ŁOMŻA, UL. SPOKOJNA 210 (WEJ$CIE OD UL. PIŁSUDSKIEGO) 

TEL./FAX (086) 219-08-77 , TEL. 473-51 -44 
• ŁOMŻA, UL. WYSZYŃSKIEGO 2 PAW, 7, TEL./FAX (086) 219-83-65 
. ŚNIADOWO, UL. RYNEK 9, TEL./FAX 086/473-80-17 
• NOWOGRÓD, UL. MIASTKOWSKA 17, TEL./FAX 086/217-56-5 1 
. JEDWABNE, UL. JANA PAWŁA 114, TEL./FAX 086/217-20-04 
• ZAMBRÓW, UL. KOŚCIUSZKI 9 TEL./FAX (086) 27 1-86-26 
• KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 19 TEL. (086) 278-10-08 
• GRAJ EWO, UL. EŁCKA 6 TEL./FAX 086/273-85-46 
• CIECHANOWIEC, UL. DWORSKA 34 TEL./FAX (086)277-22-11 
• WYSOKIE MAZ., UL. RYNEK J . PIŁSUDSKIEGO 53 TEL./FAX 
• SOKOŁY, KRUSZEWO WYPYCHY 29 TEL./FAX (086) 274-14-55 

Wykorzystaj nasze 20-lelnie doświadczenie! 

Nowa Almera to samochód dopracowany w każdym szczególe, 
Również po to, by zadziwić Cię zaawansowaną technologią 
i bogatym wyposażeniem, Przyjdź na Dni Otwarte 19 i 20 października 
i przekonaj się, jak wygląda Twoja nowa rzeczywistość ... 

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

J .) 11 I U '/ J I .) 11 B ~, J B j J j J !J ---1 J}. J D 1 B f J !J 
Promocjo organizowano przez LUX, Autoryzowanego Przedstawiciela IDEA 

LUX - loterio trwa od 15.10.2002 -do wyczerpania naglÓd 
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"Każdy kto dokona aktywacji telefonu w ofercie 
IDEA w naszym salonie sprzedaży ma możliwość 

wzięcia udziału w jesiennej LUX -loterii, do wygrania 
wiele atrakcyjnych naglÓd, odwiedź jeden z naszych 

salonów i sprawdź nas - nie pożałujesz" 

Promocja dostępna w następujących salonach 

ŁOMŻA 
(086) ,2199073 Broniewskiego 22 
lAMBRÓW 
(086) 2710066 Białostocka 22 G 
OSTROŁĘKA 
(029) 7648300 Prądzyńskiego 4/8 
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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 (0-85) 744-65-61 

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

Sława Zamojska, Piotr Laskowski, 
Bożena Dunat 

tel. (0-87) 566-60-66, tel./fax (0-87) 566-35-1 2 

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

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

Michal Mincewicz (Orla) 
Rysunki: Zdzisław Romanowski, Jerzy Swoiński 
Felieton: Wieslaw Wenderlich, Adam Dobroński 
Zdjęcia: Gabor L6rinczy, Sławomir Stempczyński 

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

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

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

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

Jolanta Bączek, tel. (0-86) 2~5-35-66 
Maszynistka: Janina Gawrońska 

Biuro ogłoszeń "Kontaktów": 
Kierownik: Alina Michałowska 

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

tel. (0-86) 215-35-71, fax (0-86) 216-57-11 
tel. kom. 0-602 748-099 

Kolno: 
Kolneński Dom Kultury 

ul. Konopnickiej 1, tel. (278) 22-21 

Ostrołęka: 
Agencja "INFORMEDIA" 

07-400 Ostrolęka, 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 

Suwa/ki: 
"LOCUM" S.C. 
ul. Utrata 2b 

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

Wysokie Mazowieckie: 
Wypożyczalnia Kaset Video "VIDKlG" 

ul. Długa 22, tel. (75) 24-08 

Zambrów: 
Agencja "Globtour" 

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

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

sieć własna wydawcy 

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

Skład: 

Studio Maciejewscy 
Białystok, ul. Mickiewicza 56 

tel./fax (0-85) 732-34-84 
e-mail: maciek.maciejewski@pro.onet.pl 

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

tel. (0-85) 732-91-74 
e-mail: 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. 

Gdyby jakiś rozbitek wrócił po latach i sięgnął po gazety, 

posłuchał radia, pooglądał lokalną telewizję, mógłby wpaść w 

zachwyt: tylu ludziom nic innego w głowie tylko dobro wspól

ne. Gdyby wytrwał w ciekawości kilka dni, mógłby z niepoko

jem stwierdzić, że dobro wspólne. pada niczym sztanca przy 

każdej okazji, z każdego powodu i każdych, niezależnie od ko

loru podniebienia, ust. Gdyby, powodowany niep'okojem, po

stanowił sprawdzić jak szlachetne słowa mają się do życia i zo

baczył , że są drabiną na własny stołek .przy własnym' żłobie, 

mógłby z dzikim wrzaskiem wrócić na bezludną wyspę. Tam 

natura ani nie da się oszukać, ani nie oszukuje. 

Ani ja, ani miliony Polaków nie mamy, niestety, takiej wyspy. Może dlatego tak licznie cu

mujemy przy wysepkach zobojętnienia na sprawy publiczne? 

WŁADYSŁAW TOCKI 

w y B O R Y 2002 
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej 

w Lomzy . 
ZAPRASZA 

KANDYDATÓW NA PREZYDENTA 
MIAST A,BURMISTRZÓW I WÓJTÓW ORAZ KOMITETY 
WYBORCZE DO REKLAMOWANIA SIĘ NA NASZYCH 

AUTOBUSACH l DWORCACH. 
Szczegółowa informacja tel. 473-77-57 lub 218-82-81 wew.25 

r. 6719 

PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
NOWY STANDARD OKNA !f! 

- niemiecki profil Thyss,en o podwyższonej 
sztywności 

- szare uszczelki 
- ozdobna listwa przyszybowa 
- najnowsze srebrne okucie ROTO NT DELTA 

(Rok za/aż. 1991) - zabezpieczenia antywłamaniowe 
- szyba K=1, 1 z argonem, mikrowentylacja 

BIURA HANDLOWE 
Łomża, Al. Legionów 52, tel. (O 86) 2199555 
Zambrów, Al. Wojska Polskiego 13, tel. (O 86) 276 1005 
Ostrów Mazowiecka, ul. Kościuszki 1, tel. (O 29) 7468680 
Grajewo, ul. Wojska Polskiego 41A, tel. (O 86) 2738935 
Ełk, ul. Wojska Polskiego 10A, tel. (O 87) 61000 17 
Ostrołęka, ul, Piłsudskiego 34, tel. (O 29) 7604595 

r. 6403 - -

p 
Pełen zakres usług fotograficznych 

• fotografio studyjna (śłubl,!. chrzty. itp.) 
• fotografia rehlomowa 
• reportaże z uroczl,Jstosci 
• zdjęcia do <;:Jokument6w 
• wl,Jwołvwanie filmów. obróbko zdjęć 
• sprzedoż alburn6u..I. romel~ i oporotów 

fotograA c.znych 

Łomża, ul. Małachowskiego 3. tel. (086) 219-83":00 
f. 3177 

USŁUGI KOMUNALNE 
"BŁYSK" 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH 

Z POJEMNIKÓW: 120 'litrów 
3 

1,1 m 

Kp-7m 3 

'. tel. 218-25-26 

1.6399 

3 
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Jedwabna intryga 

NIE WYKORZYSTAJĄ POŁO

WY Z 4 MILIONÓW EURO z pro

gramu PHARE 2000, mimo dwu

krotnego już przekładania ter

minów składania ofert, podlascy 

przedsiębiorcy. Województwo do

stało je na rozwój małych i średnich 

firm jako jedno z pięciu w Polsce. 

W opinii urzędników, prowadzą

cych program, podstawowym powo- , 

dem jest bardzo zawila pr<;>cedura 

administracY.ina, towarzysząca wy

pełnianiu wniosków, a także brak 

ze strony krajowych biznesmenów 

pieniędzy na tzw. własny wkład. 

PRE:lYDENT RP ALEKSAN

DER KWAŚNIEWSKI l GENERAŁ 
BISKUP polowy Sławoj Leszek 

Głódź spotkali się prywatnie w Bo

brówce koło Korycina (pow. sokól

ski), gdzie biskup ma swoją posia

dloŚć. Prezydent złożył wizytę także 

jego matce oraz rozmawiał z miesz

kańcami wsi. 

"RODZINA POLSKA poza gra

nicami kraju" to temat konferencji, 

która pod patronatem kardynałaJó

zefa Glempa odbyła się w Wyższym 

Seminarium Duchownym w Łomży. 
Zorganizowana była przez Instytut 

Polskiej Akcji Katolickiej w Wielkiej 

Brytanii i Stowarzyszenie Polskich 

Rodzin Katolickich w Austrii. 

, 
tu będzie w ciągu doby 8 tysięcy sa

mochodów osobowych oraz 1,5 ty

siąca ciężarowych. 

PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH 
OTRZYMAŁ łomżyński Szpital Wo

j ewódzki z Urzędu Marszałkowskie

go na remont oddziału zakaźnego 

placówki. Dyrektor Marian Jaszew

ski planuje wymianę mających już 

kilkadziesiąt lat instalacji wewnętrz- ' 

nych, okien, a przede wszystkim 

dostosowanie warunków w "zakaź

nym" do takich, jakie są w pozosta

łych szpitalnych oddziałach. 

PODWYŻKĘ O ZŁOTÓWKĘ (z 

2,50 na 3,50) opłaty "za trzaśnięcie 

drzwiami", zgodnie, w tym samym 

czasie, wprowadziły firmy taksów

karskie w Łomży. 

DODATKOWO PRAWIE 440 

. TYSIĘCY ZŁOTYCH OTRZY

MAŁ na ten rok łomżyński Powia-

towy Urząd Pracy na aktywne for

my przeciwdziałania bezrobociu. 

Ponad połowa pieniędzy będzie 

przeznaczona na pożyczki dla bez

robotnych, rozpoczynających wła

sną działalność gospodarczą, spo

ra część na aktywizację zawodową 

absolwentów. 

ROCK, FOLKLOR, ŚPIEW 

CHÓRALNY, spektakle teatralne 

złożyły się na XI Festiwal Kultury 

Ukraińskiej w Białymstoku. 

MAREK KACZANOWICZ, DY

REKTOR Zespołu Szkół Śred?ich 
i Zawodowych w Marianowie (gm. 

Piątnica, pow. łomżyński) znalazł 

się wśród trzech osób nominowa

nych do Kryształowej Koniczyny. 

To nagroda za niekonwencjonalną 

działalność dla mieszkańców wsi. 

Ufundowali ją 3lłlerykańscy biznes

meni Edward Fiszek i Donald Evans 

oraz prof. Szczepan Pieniążek. 

ODZNAKĘ "ZASŁUŻONY DLA 

KULTURY POLSKIEJ" otrzymał 

od ministr; Wiesław Dąbrowski, 
choreograf znanego zespołu "Kur

pie Zielone" z Białegostoku. 

NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIE 
DLA POLSKI to "part}jniactwo i 

korupcja", powiedział Jan Nowak

-Jeziorański podczas wizyty w Bia

łymstoku. Spotkał się także z przed

stawicielami mniejszości białoru

skiej. 

KONFERENCJA "TERRO- Zamach na "Fetę"! 
RYZM - WYZWANIE dla admi

nistracji publicznej i służb ratow

niczych" odbyła się w Podlaskim 

Urzędzie Wojewódzkim. O for

mach terroryzmu i zachowaniu 

podczas ataku mówił Gene Carl

son z USA. 

"PROGRAM PROFILAKTY-

KI W DZIAŁANIACH WYCHO

WAWCZYCH SZKOŁY" był tema

tem konferencji, która odbyła się 

w Centrum Edukacji Nauczycieli w 

Białymstoku. Dyskutowano nad me

todą "wyrwania" dzieci i młodzieży 

z tragedii alkoholu i papierosów. 

"PIWNA POGODA" panowala 

minionego lata. Działające w regio

nie browary w Białymstoku, Łomży 

i Suwałkach pó'dsumowały sezon i 

wyliczyły, że plany sprzedaży prze

kroczone zostały we wszystkich od 

10 do nawet 40 procent. 

PRZETARG NA TRZECI ETAP 

BUDOWY GRANICZNEGO PRZE

JŚCIA drogowego w Kuźnicy (pow. 

sokólski) wygr.ała firma Warbud 

S.A. w Warszawie. Zakończenie w 

2004 roku. Docelowo. odprawiać się 

"Od 14 października 2002 roku 

nazwa "feta" jest zastrzeżona dla 

sera owczego, produkowanego je-

dynie w niektórych regionach Gre

cji", brzmi oświadczenie Komisji 

Europejskiej. To między innymi 

"ukłon" w stronę Spółdzielni Mle

czarskiej "Mlekovita" w Wysokiem 

Mazowieckiem, producenta sera 

"Feta", znanego od wielu lat w Io:a

ju i na świecie. 

"Ser typu «Feta», produkowa-

. ny przez naszą firmę, z grecką fetą 

nie ma nic wspólnego", odpowia

da oświadczeniem na oświadcze

nie Dariusz Sapiński, prezes Zą

rządu "Mlekovity" i wylicza cechy 

wysokomazowieckiego sera: ,,~o

~tos()wany do polskich warunków 

oraz smaku i gustu Polaków, deli

katny wyrarmowany smak, bardzo 

wysokie walory odżywcze i biolo

giczne, pełnowartościowe białko w 

postaci najłatwiej przyswajalnych 

przez organizm oraz lekko straw

nych albumin i globulin (żaden 

ser produkowany w Polsce nie za

wiera białek tego typu), zawiera wi-

tarniny i sole mineralne, a zwłasz

cza wapń". 

Jest coś jeszcze: "Feta" z Wyso

kiego jest około 50 proc. tańsza od 

fety greckiej! Ponadto linia tech

nologiczna do produkcji "Fety" w 

"Mlekovicie" została zainstalowa

na jako pierwsza w Europie! 

Co w tej sytuacji zrobi prezes 

Sapiński? "Pięć lat to dużo czasu 

na podjęcie właściwych decyzji, do

tyczących tego produktu, dlatego 

też obecna nazwa sera pozostanie 

nie zmieniona", odpowiada Komi

sji Europejskiej Dariusz Sapiński. 

Jeżeli jednak "Mlekovita" nie 

dokonała zastrzeżenia patento

wego nazwy i znaku towarowego 

"Feta" na świat, grecki producent 

wygra sprawę nawet w sądzie pol

skim. Recepta i technologia nie : 

mają tu bowiem żadnego znacze

nia. Ewentualne zmuszenie "Mle

kovity" do zmiany nazwy sztanda

rowego produktu polskiego rol

nictwa przyniosłoby Spółdziel

ni i rolnikom Podlaskiego ogrom

ne straty. 

ZNAKI 
CZASU 

• Nie 750, a 1000 eu ro rocz

nie d arowizn b ędzie moglo otrzy

mać po przystąpien iu do Unii Eu

ropej skiej gospodarstwo ro lne , 

które nie produkuj e na rynek, a 

~amierza to uczyn ić w ci ągu pię

ciu lat, to główna zmia na w roko

wa niach rol nych z Komisją Euro

pej ską . 

• "Cerkiew uważała zawsze i 

uważa d zisiaj aborcj ę za grzech 

ciężki i przypisuj e ka rę każde

mu, kto j ą ' pra ktykuje . Aborcj a 

j est ingerencją w kosmiczny pla n 

Boży, ewidentnie narusza go i 

j est uważan a j ako zabÓjstwo isto

ty - człowi eka", stwierd ził me

tropoli p Sawa, zwierzchnik Ko 

ścioła prawosł awnego w Po lsce. 

Jest to p ierwsza ta ka wypowiedź 

zwierzchnika prawosławia w Pol

sce . 

• "Rządzący wykon ali w ]50 

procentach pla n zniszczenia kra

ju", mówiła Anna Wale ntynowicz, 

o becna wśród demon str uj ą cych 

pod Sejmem p rzeciwko zwalnia

niu pracowników z pa l'J stwowych 

za kładów. Protestuj ący stoczn iow

cy, górnicy, pielęgn iarki, hu tnicy 

i pracownicy przemysłu zbroj e

n iowego obrzucili pol icj ę peta r

dami. 

• Ponad połowa Pola ków (59 

proc.) n ie angażuj e s i ę w udzie

lan ie pom ocy będącym w trud

nej sytu acji m ateria lnej; 41 proc. 

udziela ta kiej p omocy ( sondaż 

CBOS) . 

• Pięć osób o j edno miejsce bę

d zie ubiegać się w n adchodzących 

wyborach samorządowych . Po nad 

połowa Pola ków (58 p roc.) zainte

resowa na j est wybo rami i ,zam ie

rza wziąć w nich udzi ał (sondaż 

CBOS) . 

• Pierwszą przyczyną zgonów 

w Polsce są ch oroby układu krą

żeni a. Tylko czterech na dziesi ę

ciu ch orych wymagających ope

racji m a ją wykon aną, a operacji 

kardiologicznych wykonuj emy 70 

proc. te go, co średnio w całej Eu

ropie, s'twierdził prof. Zbi gniew 

Religa. 

• Aż 122 tys . absolwentów j est 

bezrobotnych . Ministerstwo Pra

cy przekazało urzędom pracy do 

datkowo 185 mln z ł na pomóc dla 

bezrobotnych. Pieniądze trzeba 

wykorzystać do maja 2003 r. 

• "Na rkotyki są powszechne 

w polskich s zkołach i coraz wię

cej się ich zażywa . Polska nie j est 

tylko państwem tranzytowym dla 

przemytu środków odurzających, 

ale również producentem i po

ważnym klientem", a l armują eks

perci Komisji Europejskiej. 



MINISTER ZWIĘKSZYŁ 

10 milionów 866 tysięcy 596 
złotych dołożył minister finan
sów na podwyżki wynagradza
nia nauczycieli , zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświa

towych oraz opiekuńczo-wycho~ 

wawczych i ośrodkach adopcyj
no-opiekuńczyc h , prowadzo
nych przez j ednostki samorządu 

terytoria lnego w Podlaskiem . 
Po otrzymaniu pieniędzy woje

woda natychmiast przekaże j e 
samorządom. 

Z udziałem przedstawicie

li Generalnej Dyrekcji La
sów Państwowych odbyło się 

w siedzibie Nadleśnictwa No

wogród spotkan.ie poświęco

ne usuwaniu skutków lipcowe
go huraganu, który przeszedł 
głównie nad Puszczą Piską, a 
w województw.ie podlaskim po

walił i uszkodził ponad 3 tysią
ce hektarów lasów w Nadle

śnictwie Nowogród (najwięcej 

KAPITALIZM BEZ DOGMATU 

Po załodze słynnych "uchwytów" Bison-Bialu (1300 ludzi w Kol
nie, Bielsku Podlaskim i Białymstoku), pracownicy białostockiej Huty 

Szkła "Biaglass" zdecydowali wziąć sprawy w swoje ręce: nie wpuści
li do zakładu nowego zarządu, wybranego przez właścicieli. Oskarża

ją ich, że nie dbają o firmę i doprowadzili ją do finansowych kłopotów. 
Chcą bronić swoich miejsc pracy. 

Z punktu widzenia czystego kapitalizmu jest to sytuacja co najmniej 
dziwna. Od dbania o interes firmy są jej właściciele i wynajęci przez 
nich menedżerowie, a nie szeregowi pracownicy. 

Ale co robić, jeśli w interesie właścicieli nie leży ratowanie przed

siębiorstwa? Tak jest w przypadku Bison-Bial : właściciel kupił go nie 
po to, by produkować "uchwyty", lecz z fabryką zdobyć koncesję na 
handel bronią. Koncesję ma, chce więc ogłoszenia upadłości zakładu, 
aby mieć kłopot z głowy. Załoga broni się przed tym w obawie o utra
tę miejsc pracy. . 

W "Biaglassie" ogłoszenia upadłości firmy chcą z kolei pracowni
cy. W nadziei, że syndyk sprzedają innemu właścicielowi, który będzie 
o nią dbał. 

Dwie firmy, podobne metody, choć różna taktyka, ten sam. cel. 

"Uchwyty" są już raczej przegrane. Ale huta szkła ma szanse. 

bre. W obecnym tempie uda
łoby się je ukończyć do poło

wy przyszłego roku i możliwe 

byłoby "odbudowywanie" la
sów. Ten etap prac ma koszto-

"BIAŁA" POMOC 

PORZĄDKI PO HURAGANIE 

Siedmiu lekarzy: logopeda, 

pediatra, kardiolog, dwóch oku

listów i dwóch ortopedów, praco

wało w "białą" sobotę w Grądach 

Woniecku cały dzień. 

- Medyczną pomoc zorgani

zowała Agencja Własności Rol

nej Skarbu Państwa. W trakcie 

badali, a skorzystało 364 dzie

ci, okazało się, jak było to bar

dzo potrzebne. Rodzice nie mają 

pieniędzy na dojazdy do specjali

. stów - mówi Jan Downar, admi-

w gminie Turośl). Dyrektor Ja

nusz Dawidziuk ocenił postę
py prac przy usuwaniu powalo
nych drzew za zaskakująco do-

wać około 60 milionów złotych 

i przewiduje zasadzenie m.in. 
110 milionów sosen, 11 mln 
świerków i 5,5 mln brzóz. 

"Gałązka Roku 2002 

. Hanka Gałązka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. 
Jana Pawła II w Łomży, została laureatką ogólnopolskie
go konkursu, zorganizowanego przez Ministerstwo Eduka

cji Narodo';Vej i redakcję "Głosu Nauczycielskiego" na "Na

uczyciela R~ku 2002". 
Hanka Gałązka jest prekursorem nauczania integracyjne

go. Jako pierwsza, wyprzedzając ministeI:ialne zarządzenia, _ 

w swojej szkole wprowadziła naukę dzieci niedosłyszących w 

klasach ze słyszącymi rówieśnikami. 
W łomżyńskiej "Dziesiątce" jest dziś dwanaście klas inte

gracyjnych. 
Do tytułu "Nauczyciela Roku 2002" zgłosili Hankę Gałąz

kę rodzice, uczniowie, rada pedagogiczna oraz senat Akade

mii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w War

szawie. 

nistrator Agencji Własności Rol

nej Skarbu Państwa. 

Siedemnaściorgu Agencja 

sfinansowała zakup okularów. 

Kilkoro otrzymało skierowania 

na dodatkowe badania laryn

gołogiczne, okulistyczne i kar

diologiczne. Dwoje dzieci leka

rze skierowali do szpitała na se

rię badań i, obserwację specjali

styczną· 

Jan Downar oraz pracujący w 

Grądach lekarze widzą koniecz

ność powtórzenia badań. Planu

ją przebadać najmłodsze dzieci: 

od noworodków do lat s iedmiu. 

KACZYŃSKI 
KONTRA BUBEL 

Znów głośny stał · się zambrowski 
handlowiec Eugeniusz Kaczyński. Kil

ka lat temu zasłynął w kraju, ustawiając 
przed jednym ze swoich sklepów klatkę 

na złodziei. Potem były dyby i kajdanki, 
tablica z portretami i odbitkami doku
mentów podejrzanych o kradzież. Tym 

- razem na sklepowych półkach, przy to
warach produkowanych na wyłączność 
Lider Price umieścił napisy informują

ce o niskiej jakości wyrobów. Właścicie
le znaku firmowego zapowiadają praw

'ną ochronę swojego dobrego imienia. 

Kaczyński mówi, że nie boi się konfron

tacji sądowej. 

ZAPROSILI NAS 

• TTG Połska w Warszawie 

- na Międzynarodowe Targi 

Rolnicze Polagra-Farm 2002. 

• Fundacja im. Stefana Bato

rego, Helsińska Fundacja Praw -

Człowieka i Oddział Stowarzy

szenia Sędziów Polskich' "Iusti

tia" w Białymstoku - na semi

narium ph. "Dziennikarz w są

d zie". 

- • Prezes Rejonowego Związ

ku Płantatorów Buraka Cukro

wego przy Cukrowni "Łapy" 

S.A. w Łapach - na konferen~ję 

prasową· 

• Rzecznik prasowy wojewo

dy podlaskiego - na konfe ren

cję prasową, dotyczącą podpisa

nia umowy n'a modernizację pol

sko-białoruskiego przejścia gra

nicznego w , Kuźnicy oraz na 

otwarcie Biura Obsługi Klienta 

Podlaskiego Urzędu Wojewódz

kiego. 

~ Podlaska Rada Wojewódz

ka Federacji Związków Zawodo

wych Pracowników Ochrony 

Zdrowia i Ogólnopolski Zwią

zek Zawodowy Lekarzy - na se

minarium poświęcone zasado m 

kontra ktowan ia leczn ictwa za

mkniętego w 2003 roku . 

• Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Wysokiem 

Mazowieckiem - na otwarcie 

wystawy pl. "Sanitariuszka Inka i 

młodzi bo haterow.ie Armii Kra

jowej", 

• Przewodniczący Rady Miej

skiej Zambrowa - na kolejną se

sję samorządu. 

• Starosta powiatu graj ew

skiego i dyrektor Zespołu Szkół 

nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Kon

nych wGrajewie - na uroczy

stość ódda nia do użytku sali 

sportowej oraz z okazj i Dnia 

Edukacji Narodowej. 

• Dyrektor Publicznego Gim

nazjum w Jedwabnem - na in

augurację Klubu Szkól Toleran

cj i. 

• Dyrektor Wojewódzkiego 

Ośrodka Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień w Łomży - na 11 

Ko ngres Trzeźwości. 

• Komenda Miejska Palistwo

wej Straży Poża~nej w Łomży -

na ćwiczenia "aplikacyjno-prak

ty~zne". 

• Komitet Wyborczy Polskie

go Stronnictwa Ludowego w 

Łomży - 1a konfere ncj ę z kan

dyda tem na prezydenta mias ta. 

• Hanka Bielicka, Jan Tur

kowski i Samorządowe Porozu

mienie Łomży - na wieczór wy

borczy "Porozumienie na łom

żyńskiej scenie". 

Dziękujemy. 
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Na zakończenie kadencji Zarząd Województwa Podlaskiego puścił wodze fantazji 

Odpowiedzialny za rozwój re
gionalny wicemarszalek Dariusz 

Ciszewski zaprezentowal niedawno 

niezwykłe ambitny program inwe
stycyjny, ktMy ma kosztować oko

lo 450 milionów złotych. Źródła fi
nansowania tych przedsięwzięć za

rysowane są mgliście. Ale to już nie 

jest zmartwienie tego Zarządu, któ

ry wkrótce kończy kadencję . 

Dokument nazywa się "Program 

il1westycji gospodarczych aglome

racji Bialystok" i jest bardzo am

bitny. Na początku można zadać 

sobie pytanie, dlaczego samorzą

dowe władze wojewódzkie skupi

ły swoją uwagę jedynie na ro~oju 
stolicy regionu do tego stopnia, że 

postanowiły wyręczyć w tej roli wła

dze miejskie? Odpowiedź jest ła
twa do przewidzenia: każda złotów

ka zainwestowana w Bialymstoku 

da większy efekt niż gdzie indziej . 

To prawda,jeśli kierować się tylko 

czystym rachunkiem ekonomicz

nym. Ale przecież samorząd jest 

od tego, aby dbać o cale wojewódz

two, a więc także o interesy mniej

szych ośrodków, nawet jeśli nie da

wal oby to takich efektów jak pro

mowanie rozwoju Bialegostoku. 

Tyle o wątpliwościach natu

ry, powiedzmy, politycznej. Niech 

już będzie: nie zazdrośćmy Białe

mustokowi, niech się rozwija, je

śli może. Kłopot w tym, że plany 

ustępującego ZaFządu Wojewódz

twa nie robią wrażenia, delikat

nie mówiąc, realistycznych. 

Na "Program" składają się 

cztery duże przedsięwzię-

cia, o których już 

wcześniej 'to i owo 

można było 

usłyszeć. N;ywięcej - o planach 
budowy łotniska w Topolanach w 

gminie Michałowo. Niedawna wi

zyta wicepremiera Marka Pola 

przypomniala ślimaczącą się od 

lat sprawę rozbudowy białostoc

kiego dworca PKP. Wojewódzkie 
władze samorządowe zapisaly to w 

swoic~ planach jako budowę Cen

trum Usługowo-Handlowego przy 

dworcu. Chcialyby, aby przez mia

sto j eździły szybkie pociągi na tra

sie Warszawa - Ryga, a obskurne 

d'ziś okolice dworca zmieniły się 

w kwitnący ośrodek handlowy. Do 

tego potrzebne są parkingi, przej

ścia podziemne, przebudowa pe

ronów. Na razie jednak państwowa 

kolej deklaruje tylko zakończenie 

przebudowy hali dworcowej tak, 
aby można z niej bylo korzystać. O 

reszcie nie ma mowy. 

Przy Politechnice Białostoc

kiej ma powstać Podłaskie Cen

trum Promocji, czyli tysiące me

trów kwadratowych hal wystawien

niczych, biur, sal konferencY.inych, 

restauracji, hoteli terenów wysta

wowych itp. Wszystko po to, aby 
organizować targi, konferencje, se

minaria, szkolenia. Jest to pomysł . 

rektora PB 

prof. Mi

chała 

Bołtry-

ka, któ

ry próbował rok 

temu "sprze
dać" 

wło

skim 

biz-
nes-

menom. Ci jednak zapytali go o 
biznesplan. Rektor nic takiego nie 

mial. Nie ma go zresztą do dziś. l 

dopóki go nie będzie, pomysł po
zostanie jedynie luźną ideą rozbu

dowy uczelni za cudze pi'eniądze. 

Najśmielszym pomysłem pod

laskich władz jest jednak utworze

nie Centrum Nowych Technologii 

na terenach dzisiejszego lotniska 

"Krywalny". Mialoby to być coś na 
wzór kalifornijskiej Doliny Krze

mowej : spółka miejsko-wojewódz

ka zbuduje hale , w których zainsta

lują się firmy zajmujące się nowo

czesnymi teclmołogiami. Dlaczego 

miałyby wybrać akurat Bialystok, 
Bóg raczy 'wiedzieć. 

I to jest właśnie l)ajwiększy pro

blem. Twórcy tego ambitnego pro
gramu (i się do tego przyznają) nie 

mają bladego pojęcia, jakie jest za

potrzebowanie na tego typu usłu

gi w Polsce i sąsiednich krajach. 

Nie wiedzą też, na ilu wystawców i 

uczestników naukowych konferen

cji mogłoby liczyć Centrum Pro

mocji przy Politechnice. W tej ma
terii konkurencja jest ogromna. A 

to jest właśnie najważniejszy ele

ment biznesplanu. Bez tego każdy 

projekt jest czystą fantazją. 

W zamian autorzy programu 

proponują prozę artystyczną w ro

dzaju: "Realizacja programu jest 
impulsem rozwoju, który nie tyl

ko doda naszej aglomeracji dyna

mizmu, ale który też będzie pro

mieniowal na inne ośrodki regio

nu, jednocześnie napędzając się 

jak śnieżna kula". 

Niewiele lepiej przedstawiają 

się przewidywania co do możliwo

ści fmansowania "Programu" . 

Ma- kosztować z grubsza 450 mln 
zł, z czego 150 mln to pieniądze 

publiczne, a pozostale będą po

chodzić ze źr6deł prywatnych . Au

torzy zakładają duży udział budże

tu państwa, czego akurat nie mogą 

być pewni, zważywszy na możli

wości państwowej kasy. Prywatni 
przedsiębiorcy zainwestują w nic, 

co nie przyniesie im dochodu w da
jącym przewidzieć się czasie. 

Ustępujące władze wojewódz

twa podlaskiego wyszły z założe

nia, że doprowadzą do rozkwitu 

Bialegostoku, tworząc różnego ro

dzaju centra handlowo-usługowe . 

Liczą, że w ten sposób ściągną ka
pitał potrzebny na budowę, a póź

niej klientów, którzy zaludnią ho

tele, resiauracje, sale konferencY.i
ne i hale produkcY.ine. Pozostawią 

mnóstwo pieniędzy, które przyczy

nią się do rozwoju województwa. 

Jest to dobry pomysł, niestety -
tylko w teorii. W Polsce nie braku

je wolnych biur, magazynów i hał 

wystawienniczych i to o znacznie 

korzystniejszym położeniu. 

Zabawnie brzmi zdanie "doszli
śmy do wniosku o połączeniu czte

rech istotnych inwestycji w Bialym

stoku w jeden spójny program i 

przystąpieniu do jego realizacji". 

O jakiej realizacji mowa? Prze
cież kadencja władz samorządo

wych już się praktycznie skończy

ła. Wszystko też wskazuje na to, że 

po wyborach nie uda się poskładać 

takiej samej koalicji, która rządziła 

województwem do tej pory. Można 
więc tworzyć dalekosiężne ambitne 

plany, bo obowiązek ich realizacji 

spadnie na następców. 

~ JAN ONISZCZUK 

POŻEGNANIE Z AWANTURĄ OKO W OKO 5ZEPTEL W DÓŁ 

Awanturą o oczyszczalnię ścieków zakończy

li obecną kadencję samorządu łomżyńscy rad

ni. Do ostrej wymiany zdań doszło po ogłosze

niu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która 

podkreśliła, że modernizacja obiektu dokona

na została kosztem 54 milionów złotych, które w 

większości trzeba spłacać, a urządzenia wyko

rzystywane są zaledwie w połowie. Stąd, zda

niem oponentów władz miasta; bierze się przede 

wszystkim wysoka cena za wodę i . odprowadza
nie ścieków, która dotyka mieszkańców. Przed

stawiciele Zarządu Łomży przypominali, że de
cyzje o modernizacji oczyszczalni, jej zakresie 

i kosztach, podejmowane były przez całą Radę 
i to jeszcze w poprzedniej kadencji . Normalną 

też sprawą jest budowanie tego rodzaju obiek

tów "z zapasem" wydajności, aby wystarczyły na 

kilkadziesiąt lat. 

KQtnAIOY 

Bezpośredn ie spotkanie roz-

mowę zaproponowali ministrowi 

spraw wewnętrznych i administra

cji Krzysztofowi Janikowi mieszkań 

cy wsi Brulino Koski, Brulino Piw

ki i Szulborze Kozy, walczący od kil

ku la t o zmianę przynależności ad

ministracyjnej z gminy Nur do gmi

ny Czyżew. Niedawno otrzymali z 

MSWiA pismo z informacj ą, że mu

szą czekać na to j eszcze do l stycz

nia .2004 roku. Chcą j ed nak osobi
ście przekonać szefa resortu, że dl a 

nich 'życiową potrzebą j est przejśc i e 
do pobliskiego Czyżewa i że to nie 

mieszkańcy i samorząd gminy Nur, 

a grupa urzędników sprzeciwia s ię 

temu. 

Do złotówki, czyli połowy nominalnej warto

ści sprzed dziewięciu lat, spadła cena akcji firmy 

telekomunikacyjnej Szeptel z Szepietowa na War

szawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jed

na z nielicznych w regionie spółek giełdowych, pią

ty co .do wielkośc! nie zależny óperator telefonicz

ny w kraju (przeszło 21 tysięcy abonentów), po

padł. w kłopoty w tym roku. Jeszcze w grudniu 2001 
za każdy udział Szeptela inwestorzy giełdowi placi

li ponad 31 zł. Najpierw wyszły na jaw "niefrasobli

we" sposoby gospodarowania finansami przez po

przedni zarząd, ale prawdziwym ciosem stało się 

żądanie niemal natychmiastowego zwrotu kredytu 

w wysokości 14 milionów złotych przez bank Pekao 

(jeden z głównych udziałowców szepietowskiej fir

my). Ostatnio pojawiła się doda!kowo informacja, 

że upadłość ogłosić ma spółka zależna Szeptela, zaj

mująca się siecią internetową· 



Stary wędkarz złapał nad Narwią złotą toyotę z kłusownikiem, w którym'bez trudu rozpoznał kandydata z afisza. "Węd
karzu, wędkarzu, wypuść mnie, a spełnię jedno twoje życzenie". "Wszystkim obiecujesz spełnić wszystkie, a mnie tylko jed

no?", oburzył się starywędka!,z. "Życzenie, by załatwić ci zmniejszenie kary za pomó'Yienie o kłusowanie człowieka zaufania 

publicznego, będę mógł spełnić tylko wtedy, gdy mnie ponownie wybiorą". 7 
, Tak parafraza starej bajki 

o.ddaje po.stawy niektórych kan
dydatów: nie pamiętaj mi, że 

zmieniałem ugrupo.wanie , czę

ściej niż skarpetki, byłem nie

udo.lnym szefem, po.dlizywałem 

, się każdej władzy. Zapo.mnij na 
chwilę, najlepiej przy urnie, a 
gdy mnie wybio.rą i przyjdziesz 
ze sprawą, zapo.mnę, co. Q mnie 
naprawdę myślisz. 

Ale ja tu gadu-gadu, a kan

dydaci, niczym dziewica przed 
no.cą po.ślubną, przebierają nóż

kami! Pisałem D siedmiu: Janie 
Turko.wskim, Jac!m Pio.runku, 

Tadeuszu Zarem\Jie, Lecł:lll ~i

beradzkim, Stanisławie Dwo.ra

ko.wskim, Janie Jaro.cie i Jerzym 
Brzezińskim (przepraszam za 

przekręcenie imienia; charakter 
mam tak wredny, że maszynist

ka po. latach miewa kło.po.ty z o.d
czytaniem mo.ich kaligrafów). 

Tadeusz Toma,szewski: 

Pierwszy w :Ło.mży o.rganizo.
wał zawo.dy balo.no.we na grza
ne po.wietrze. Wprawdzie nie 
prawdziwych, ale mo.deli i nie 

pilo.to.wanych, ale puszczanych 
przez dzieciarnią, niemniej dla 

mnie, ko.chającego. latanie, to. 

co. lata i tych, którzy latają, był

by duży po.wÓd dla sympatii! Z 
drugiej stro.ny wiem jednak, a 

siebie samego. znam co. nie co., 

że ludzie z "fruwającą duszą" 
bywają niezo.rganizo.wani, mało. 
racjo.nalni, dają się po.nieść po.

rywo.m. Fakt, To.maszewski "ba
lo.no.wał", gdy był dyrekto.rem 
Szko.ły Po.dstawo.wej nr 9 i było. 
to. dawno.. Po.tem po.szedł w me
nadżery. Nie chcę wyro.ko.wać, 

czy ma i ile, czy te zero. zasług, 

do.Ść że Ho.lding Murawski, w 
którym był średnio. ważną po.
stacią, padł. Chwilę przytulił 

się do. znanej piekarni "Okrusz

ku", a gdy "swo.i" do.szli do. wła
dzy, zo.stał zastępcą dyrekto.ra 

Agencji Restrukturyzacji i Mo.
dernizacji Ro.lnictwa w Białym
sto.ku. Nigdy nie zmieniał barw, 

ale też nigdy demo.nstracyjnie 
się z nimi nie o.bno.sił. Bardziej 

chyba z natury niż ko.niunktura
lizmu. Czło.wiek to. bo.wiem nad 
wyraz taktownie ubrany, takto.w
nie się wysławiający, takto.wnie 

traktujący każdego. bez wzglę~ 
du na rangę i po.glądy. Jednym 
sło.wem, siedzi w nim stara do.
bra belfro.wato.ść. Do.bra wsżę
dzie, ale o.bawiam się, nie w 
rządzeniu. Zwłaszcza 'urzędni

kiem. Urzędnik to. agregat, któ

rego mo.żna naprawić mło.tkiem 

poprezydenci? 
geniusz, panisko. jak 

się patrzy, gdyż lata 
- lata prezes Ło.m-

wystarto.wał w po.przednich wy

bo.rach. Przepadł. Praco.wnik 
Rejo.no.wego. Po.czty w Ło.mży, 

który wystarto.wał w ko.nkun;ie 
na dyrekto.ra. Przepadł. Wów

czas mo.cno. stanął przy po.litycz

nym wygranym, Zjedno.czeniu 
Chrześcijańsko.-Naro.do.wym. 

Błyskawicznie po.szedł w górę: 
zo.stał dyrekto.rem Okręgo.wym 
Po.czty Po.lsk,iej w Olsztynie. Po 
o.statnich wybo.rach, gdy ZChN 
po.szło. w niebyt, błyskawicznie 
spadł. Pro.ro.dzinny: rzutem na 
taśmę awanso.wał krewniaczkę 

Q do.świadczeniu niedo.ko.ńczo.

nej stażystki na zastępcę dyrek
to.ra Rejo.no.wego. Urzędu Po.cz

ty w Ło.mży. Teraz jest kandy
datem ",Samo.o.bro.ny". I CD? 

Bez pro.wo.kacji, pro.szę! Czytel
nik "Ko.ntaktów" nie po.trzebu

je kawy na ławę. Znako.micie wy
ciąga wnio.ski sam. 

żyńskiej Spółdzielni 

Mieszkanio.wej, zo.stanie chło.p

skim liderem? Bo o.to. Po.reda 
startuje z listy PSL, Peeselo.

wi się nie dziwię, że po.sta
wiło. na Po.redę: chło.

pów w Ło.mży tylu, że 
gdyby wydziwiał po. 
"Dnucach", nie star

czyło.by na pełną li
stę. Po.reda, jako. dawny 
prezes tysięcy ło.mżyń

skich sypialni, znany jest 

i przecinakiem lub trzeba go. wy

mienić. Z dydaktycznych fraz 
wyro.snąć mo.że smuta jeno., czy

li urzędniczy bałagan. 

przez ro.dziców i mało.la

tów z świeżutkimi do.wo.dami. 

Mo.że więc Peeselo.~i garść gło.

sów naskubać. Po.redzie też się 
nie dziwię: zawsze był ambitny 

i chciałby po.kazać, co. o.n po.tra
fi. A, bez mrużenia o.ka, po.trafi 

naprawdę spo.ro.. , 
Franciszek Eugeniusz Po

reda: wszystkiego. bym się spo.
dziewał, ale że FraHciszek Eu-

Andrzej Rosłoń: współ

twórca ugrupo.wania, z którym 
WŁADYSŁAW 

WYBORCA-TOCKI 

Oszust na scenie 
Jak o.dróżnić po.lityków, którzy są uczciwi, o.d 

tych, ' którzy tylko. mówią, że są uczciwi? Czy mo.ż
na ro.zpo.znać charakter (prawdziwe intencje czło.
wieka, na którego. chcemy gło.so.wać? Jak chro.nić się 
przed sidłami manipulacji i unikać gło.so.wania na 
po.lityków, którzy pragną jedynie władzy o.raz intere
sują się przede wszystkim własną karierą, a nie inte

resem wybo.rców? 
Istnieje kilka wskaźników, dzięki którym będzie

my mo.gli o.dróżnić manipulującego. nami, o.d po.lity
ka, który chce rzeczywiście tro.szczyć się Q wspólne 

do.bro. o.raz dbać Q ludzi, którzy na niego. gło.so.wali. 

Jednym znajsilniejszych symptąmów manipulo.
wania wybo.rcami jest po.ka,zywanie siebie w nieska

zitelnie czystym świetle. Oszuści wiedzą, że ludzie 

ufają uczciwym, to.też starają się na wszelkie SPo.so.
by za uczciwych ucho.dzić. 

Jak to. ro.bią? W jaki spo.sób mo.żna to. ro.zpo.znać? 
Po.lityk, który próbuje manipulo.wać wybo.rcami, 

będzie twierdził, że nigdy nie zdarzyło. się mu skła
mać, nigdy niko.go. nie o.szukał, a wierno.ść zasado.m 
jest jego. najwyższą warto.ścią, której nigdy nie złamał. 

'Jest to. o.czywista nieprawda, po.nieważ każdy, cho.ć-
by w zamierzchłej przeszło.ści (jako. dziecko.) , ko.go.ś 
o.szukał albo. o.kłamał. Mo.żemy w związku z tym uwa

żać za prawdo.po.do.bne, że bardzo. gło.śno. mówiący Q 

swo.jej nieskazitelnej uczciwo.ści jest nieuczCiwy i pró

buje dla własnej ko.rzyś,ci przedstawić się w zbyt po.
chlebnym świetle. Jest mo.żliwe, że również w innych 
o.ko.liczno.ściach nie będzie mieć szczególnych o.po.rów 

przed nieuczciwym zacho.waniem (np. ko.rupcją, nepo.
,tyzmem etc.) i "ro.zmijaniem się z prawdą" w "słusz
nymcelu". 

Pewyższa meto.da prezento.wania siebie jest sto.sun-

ko.wo. łatwa do. ro.zpo.znania przez o.bserwato.rów, to.też 

sprytniejsi manipulato.rzy sto.sują inny spo.sób: starają 
się napiętno.wać swych przeciwników. Działa tu efekt 
ko.ntrastu, który żarto.bliwie mo.żna przedstawić tak: 
"Panie do.kto.rze, co. mam ro.bić, by mo.ja skóra wyglą
dała na bardziej białą?" "Niech pan się po.kazuje na 
tle Murzynów". Po.lityk, który manipuluje, do.sko.nale 

wie, że gdy ko.go.ś po.tępi (najlepiej tego., który nie jest 
przez wybo.rców specjalnie lubiany), będziemy skło.n

ni przr.jąć, ,że o.n sam musi być jego. przeciwieństwem. 

Publiczne po.tępianie inn>:ch w czasie kampanii wybo.r
czej jest typo.wą techniką manipulacY.iną, nastawio.ną 
przede wszystkim na zyskanie po.pularno.ści. 

Zazwyczaj ludzie sto.sujący tę meto.dę budują 

swój pro.gram wybo.rczy jedynie na bardzo o.gólnych 
hasłach i starają się unikaćko.nkretnych o.dpo.wiedzi 
na 'ko.nkretne pytania. Niektóre pro.gramy wybo.rcze 

o.pierają się niemal wyłącznie na krytyko.waniu in
nych pro.gramów; mówią, co. kto.ś zro.bił źle, zamiast 

mówić, jak należy ro.bić do.brze. Jeśli nasz kandydat 

przedstawia nam taki plan, uważajmy. Je'st bo.wiem 
mo.żliwe, że sam nie wie" jak mo.żna ,po.prawić istnie

jący stan rzeczy. A mo.że nawet go. to. zupeł1).ie, nie in
teresuj~. Taki po.lityk będzie walczył, po.tępiał i kry
tyko.wał swych przeciwnikQ.w, po.nieważ w gruncie 
rzeczy nie ma innej ko.ncepcji działania. Jednak gdy 

wreszcie wróg zo.stanie przez ,niego. po.ko.nany, o.ka
zuje się, że sytuacja wcale się nie po.prawiła. Wtedy 
szybko. znajduje no.węgo. przeciwnika, którego. mo.ż

na o.bwiniać za wszelkie niepo.wo.dzenia. 
~ 

MARCIN FLORKOWSKI 

(Autorjest psychologiem, asystentem 
Uniwersytetu Opolskiego) 

KONTAJaV ' ~' 
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SZANSA 
ZADŁUŻONYCH 

Zakład Ubezpieczeń Spo

łecznych Oddział w Zambrowie 

przypomina, że tylko do 15 li
stopada przedsiębiorcy mogą 

ubiegać się o umorzenie zale

głych składek na Fundusz Ubez

pieczeń Społecznych, Fundusz 

Pracy i Fundusz Gwarantowa

nych Świadczeń Pracowniczych. 

' GotoWe wzory wniosków i 

załączników do wniosków moż. 

na uzyskać w oddziale ZUS 

w Zambrowie, we wszystkich 

placówkach terenowych i na 

stronach internetowych ZUS 

[http://www.ZUS.pL/niusy/ 
k021001.htm]. 

TAŃSZE LEKI 

Zachodniopomorska Regio

nalna Kasa Chorych uruchomi

ła ogólnopolską bezpłatną in

folinię, gdzie można się dowie
. dzieć, czy istnieje tańszy od-

, powiednik leku przepisanego 

przez lekarza. Pod numerem O 
800 888 111 dyżurują lekarz i 

farmaceuta w dni powszednie w 

godzinach 9.00-15.00. 

Różnice w cenie zamienni

ków wynoszą 5- 20 zł. Farma

ceuta w aptece nie musi pacjen

ta odsyłać do lekarza, aby zmie

nił receptę , tylko sam może wy

dać tańszy lek . 

KONKURS 

PRZED RAKIEM 
MOŻNA ZDĄŻYĆ 

"Przed rakiem można zdą

żyć" . to motto konkursu na . 
wiersz hasło, ogłoszonego 

przez Ogólnopolski Związek Ru

chu Kobiet do Walki z Rakiem 

Piersi Europa Donna w Łomży. 
Utwory należy przesłać (do 

31 października 2002 r.) na ad

res: Łomżyńska Izba Przemy

słowo-Handlowa, "Europa Don
na", ul. Dworna 13, 18-400 Łom

ża, z dopiskiem "konkurs". 

- O raku trzeba mówić gło

śno i trzeba z nim walczyć. Kon

kurs służy zwróceniu uwagi na 

najmniejszy niepokój, na zainte

resowanie się swoim ciałem, na 

uspokojenie siebie, że nic nie za

graża - mówi Agata Gołaszew- . 

ska, prezes Związku w Łomży. 

Związek "Europa Donna" już 

po raz drugi sprowadza do Łom

ży mammobus, w którym kobie

ty w wieku 50-59 lat (urodzone 

1943-1952) za darmo będą mo

gły wykonać badania mammo

graficzne. 

~. KONTAJOY 

W negocjacjach rządu z Unią 
Europejską Polska zapropono

wała , aby część pieniędzy unij

nych, przeznaczonych na rozwój 
wsi, przenieść na dopłaty bez

pośrednie dla rolników. Rzecz

nik komisarza UE ds. rolnych 

Gregor Kreuzhuber stwierdził, 

iż propozycja jest realistyczna i 

możliwa do przyjęcia. 

Rolnicy trzym.yą rękę na pul. 

sie i pilnują swoich spraw: w 

ubiegłym tygodniu w Brukseli, 

jako pier'rszy, swoje biuro otwo
rzył Krajowy Związęk Rolników, 

Kółek i Organizacji Rolniczych. 

- Prezes Władysław Serafin 

twierdzi, że musimy być blisko 

tam, gdzie o nas decydują, mu

simy mieć wpływ na unijną po

litykę rolną . Nasz związek jest 

n.ywiększą organizacją zawodo

wą rolników. Reprezentuje ich 

interesy. We wrześniu przystą

piliśmy do Copa Cogeca, zrze

szenia organizacji rolników kra

jów "piętnastki" i kandydują

cych. Mieliśmy więc możliwość 

otworzyć swoje biuro, a lobbing 

w Brukseli z pewnością opłaci 

się polskim rolnikom - uważa 

Krystyna Chojnowska, dyrektor 

BiUl'a Zarządu Okręgu ZRKiOR 

w Łomży. 

nister ds. europejskich Danu

ta Hubner, minister Sławomir 

Wiatr, wiceminister rolnictwa 

Kazimierz Gutowski, władze 

Związku, władze Copa Cogeca: 

Otwarcie .Biura Kółek w 

Brukseli zbiegło się ze 140 uro

dzinami Związku. 

- Nie zaniedbujemy spraw w 

kraju. Od października rozpo

częła się interwencja na rynku 

wieprzowiny. Teraz Związek ne

gocjuje gwarancje skarbu pań

stwa na kredyty dla cukrowni na 

skup buraków. Uczestniczymy w 

negocjacjach z Unią - mówi Dy

rektor Krystyna Chojnowska. 

W uroczystości otwarcia 

uczestniczyli: główny negocja

tor z UE Jan Truszczyński, mi-

Risto Vdanen (sekretarz gene

ralny), Herbert Kellner (sekre

tarz dla krajów kandydujących) 

i Maeve Doran (dyrektor Biu

ra CC) , działacze kółkowi oraz 

ponad stu rolników. Wojewódz

two podlaskie, jako wiodące w 

kraju w produkcji mleka, repre
zentowała pięcioosobowa dele

gacja: Danuta Bialuk ze Śniado
wa (jest członkiem Sądu Kole

żeńskiego Zarządu Kr.yowego); 

Jadwiga Drewnowska z Wysokie

go Mazowieckiego i Józef Gołę
biewski z Sokół (są członkami 

Zarządu Krajowego); Bogumi

ła Parzych ~ Mątwicy i Krystyna 

Chojnowska z Łomży (z Zarządu 

Okręgu). 

Dyrektor Chojnowska repre

zentuje Związek Kółek w spotka

niach z Komisją Integracji Eu

ropejskiej, poświęconych zmia

nom stanowiska rządu, dotyczą

cych rolnictwa. 

Na zdjęciu: delegacja woje

wództwa pod laski ego w siedzibie 

Kółek w Brukseli; od l ewej~ Bo

gum iła Parzych , Danuta Bialuk , 

Krystyna Chojnowska, J ózef Go

łębiewski , Ja~wiga Drewnowska . 

LISEK CHYTRUSEK 

Tego roku lisek chytrusek postanowił 

"przechytrzyć grypę". Tak brzmi hasło pro

pagluące szczepienia profilaktyczne przeCiw

ko tej , wbrew powszechn emu przekon aniu, 

bardzo groźnej chorobie. Wizerunek rói.owe

go liska na plakatach iulo lkach ma przestrze

gać i zapobiegać. 

Na grypę , ostrą wirusową chorobę zakaźną, 

wciąż nie odkryto skutecznego leku. Atakuje i 

dzieci, i dorosłych. U około 25 proc. występu

ją powikłania pogrypowejak zapalenie oskrze

li , pluc, mięśnia sercowego. Szczególnie groź

ne są skutki zachorowania na grypę dla ma

łych dzieci i osób starszych oraz cierpiących 

na choroby przewlekłe (n iewydolność krąże

nia, cukrzyca, astma) . W sezonie ] 995/ ] 996 

- 2001 / 2002 z powodu grypy i jej powiklall 

zmarły w kraju co najmniej 584 osoby! 

Najskuteczniejszym sposobem uniknię

cia choroby jest szczepienie.· Właśnie z po

czątkiem j esieni, bowiem w Polsce grypowy 

szczyt przypada od stycznia do kWietnia. Nie

stety, pod względem profilaktyki, wciąż jesz

cze jesteśmy daleko w tyle za USA: tu każde
go sezonu szćzepi się około 70 proc. ludzi, u 

nas zaledwie kilka ... Ale z każdym rokiem wi

dać poprawę! 

Jednorazowa szczepionka (kosztuje oko
ło 30 złotych) jest dostępna w przychodniach 

lekarskich (o jej zaleceniu decyduje lekarz). 

Nie ma wątpliwości: to koszt znacznie niższy 

niż ewentualnego leczenia. 

"LIVER" NA RATUNEK 

Od ponad II lat Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym 

na Schorzenia Dróg Żółciowych i Wątroby "Liver" z siedzibą w 

Krakowie ratuje polskie dzieci, zbierając pieniądze na transplan

tacje i leczenie. Dzięki Stowarzyszeniu udało się uratować życie 

73 dzieciom. Pod opieką organizacji pozostaje 271 małych pa

cjentów. 

"Liver" zostai założony z inicjatywy rodziców ciężko chorej 

Marylki Chechlińskiej. Niestety, dziewczynka zmarła w wieku 5 

lat ... Nie doczekała ani możliwości przeszczepu wątroby w Pol

sce, ani w klinice w Barcelonie. Jednak rodzice Marylki nie za

przestali działalności w Stowarzyszeniu. Dzięki nim i wielu lu

dziom dobr~j woli ~zisiaj polskie dzieci wracają do zdrowia po 

operacjach we Francji, Niemczech, Austrii, Belgii. Trzeba pamię

tać, że to skutek wielkiego wysiłku: przygo\ owanie do przeszcze

pu, zabieg i trzymiesięczne leczenie za granicą kosztuje od 60 ty

sięcy do 100 tysięcy dolarów! 

Rada Stowarzyszenia "Liver~' nieustannie prosi także o finan

sowe wsparcie w leczeniu swych 271 podopiecznych w wieku od 

3 miesięcy do 18 lat. Większości bardzo drogich le~ów nie refun

dują ani kasy chory, ani Ministerstwo Zdrowia, choć są to leki kli

niczne! W najcięższych przypadkach koszt rocznej terapii wynos! 

nawet 60 tysięcy złotych! 

Kto chce wesprzeć Stowarzyszenie może wpłacać złotówki i 

dewizy na konto: PEKAO S.A. O/Kraków nr 12401431-7007439-

2700-4011 12-001-"Liver" z dopiskiem: "SOS-leki". Każda wpłata 

zostaje potwierdzona. Darowizny na rzecz Stowarzyszenia do wy

sokości 15 proc. dochodu podatników, pomniejsz:yą ich podsta

wę opodatkowania od osób fizycznych. 

"Liver" udzi~)a także wszelkiej informacji rodzicom i opieku

nom dzieci, cierpiącym na schorzenia dróg żółciowych i wątroby: 

ul. Stojałowskiego 39/21, 30-611 Kraków,. tel. 012 654-52-99. 

Jeśli znasz takie dziecko pomóż, przekazując nawet ten adres! 



# -- Od stycznia do. grudnia 

tak samu. Dzisiaj w każdym 

miasteczku, niczym w lustrze, ud

bijają się beznadzieja, bezrobo.

cie, bezradno.ść - mówi licealist

ka Ania Kruszewska. 

- Nie wyubrażam subie, abym 

po. maturze miał tu żyć dalej -

stwierdza szkolny kolega Bartek 

Kołakowski. - Chcę być psychQ

analitykiem. Wierzę, że mi się 

uda, ale nie wierzę, że mógłbym 

pracuwać w tym zawQdzie w Wy

sQkiem. Już wyQbrażam so.bie kQ

mentarze na wieść Q kQnkretnych 

nazwiskach. W każdej mieścinie 

nuwQści drażnią . Wszyscy uglą

dają "Big BrQthera", a publicz

nie temu zaprzeczają. Krytyku

ją innych, siebie przedstawiając 

jako. ideały. 

# D ziesięć tysięcy. mieszkań

ców. Dwa kuściQły. Fryzjer, 

zakład PQgrzebQwy, piekarz, apte

karz, burmistrz. Kino., w którym 

premiera filmQwa Qdbywa się w 

kilka miesięcy po. bajQwej. Po.CZ

ta. Sąd. PQlicja. PrQkuratura. Ma

gistrat. Szpital. Banki. Księgar

nia. OśrQdek Kultury. Słynna w 

całej PQlsce "MlekQvita". Bary, w 
których przy jednym stQliku zasia

dają przy piwie czterdziestQletni 

starcy, a przy drugim dwie gimna

zjalistki z cQlą.Jestjakjest. 

- Nie mo.gę się dQczekać, kie

dy stąd wyjadę! - wyznaje WiQle

ta LQsiewska. - DQbija mnie brak 

anQnimQwQści. Te same miejsca, 

te same twarze, te same gesty. Ma

łQmiasteczkQwe klimaty, mające 

swój u rQk. Ale mam już tego. dQ-

. syć. Matura i d o. widzenia! 

- Pulska kules~Qwa jest tak

że i w WysQkiem MazQwieckiem 

- mówi licealista, chcący zachQ

wać ano.nimuwQść. - To. .układy 

i układziki decydują Q tym, czy 

ktQŚ zQstanie na stanQwisku, czy 

nie, bo. przecież kQleś kQlesiQwi 

mu że być PQtrzebny jutro.. Klika 

w każdej dziedzinie. W admini

stracji miernQta ciągnie za subą 

miernQtę, w szkQle miernQta dQ

stąje prQmQcję do. następnej kla

sy, bo. tatuś pracuje "tu", bo. ma

musia pracuje "tam". ' Nasi samQ

rządQwcy to. ludzie niekQmpetent

ni, PQzQranci, których interesuje 

wyłącznie wygQdne miejsce przy 

pełnym żłQbie. I chQĆ nie pQtra

fią mówić puprawnie po. PQlsku; 

chQĆ miętQlą, kartkę ze swym PQ

żal się ~Qże "przemówieniem", 

wszyscy PQC~ytują sQbie za za

szczyt, kiedy jeden z drugim zja

wia się na imprezie ku czci i z Qka

zji. Obrzydliwe, bo. kryje się za 

tym wyłącznie chęć przypuduba

nia lub strach przed ~tratą pra

cy. Kiedy teraz jesteśmy zasypy

wani ulQtkami przedwybQrczymi, 

zastanawiam się, dlaczego. wciąż 

ktQŚ rQbi z nas idiQtów, Qbiecując 

gruszki na wierzbie. Przecież tu 

Kiedy wyrwiesz ząb. 
Kiedy sprzątasz w niedzielę . 

Kiedy wysyłasz polecony. 
Kiedy gotujesz rosół z makaronem. 
Kiedy odwiedzą cię krewni. 
Kiedy wyjeżdżas?: w świat za chlebem. 
Kiedy twoja córka urodzi nieślubne dziecko ... 

wie o tym Wysokie Ma zowieckie. Wszyscy wszystko 
o wszystkich. 

już byłQ! Przecież tych ludzi zna

my! ZnQWU Wysukie MazQwieckie 

zasypywane jest pustymi hasłami 

"Będzie lepiej". O mandat radne

go. rywalizuje u nas PQnad 6 Qsób! 

To. paranoja! 

# W ciąż WysQkie dzieli się na 

dwie grupy: "my" i "Qni". To. 

wł.adza ma wpływ na społecznQść, 

a nie odwrQtnie. 

Mie

wy-

kę miejscQwej demokracji, kie

dy utworzono. młodzieżQwą radę 

miasta - wSPQmina licealistka, 

chcąca zachować anQnimowość. 

- Buże, jaka ja byłam naiwna! 

Szybko okazało się, że ten dzi

waczny twór putrzebny jest wy

łącznie dorQsłym, by mogli z czy

stym sumieniem pukazać miastu, 

jak bardzo obchodzą ich nasze 

prQblemy. Pół rQku później, pQd

czas koncertu ruckQwego, ktoś 

zbił szybę. Była wielka afera i tak 

skQńczyło się nasze urzędQwanie. 

- GumbrQwiczQwskie kQłtuń

stwo - określa wysokQmazQwiec

kie "klimaty" Ania Kruszewska. 

- Ci, którzy kQrzystają z interne

tu, z 'jednakowym upodubaniem 

pielęgnują antysemityzm, kse

nofobię. Że nikt dQtąd nie pobil 

Wietnamczyka z bazaru? Bo. nie 

mieszka tu na stałe! 

- To nasza zaściankowo.ść 

z internetem, 

"PQlityką", 

"Newsweekiem", 

"RżeczPQsPQlitą" , 

Magazynem "National Geogra

phic" i plotkami. Na szczęście, 

są i tacy, którzy PQtrafią kQmuni

ko.wać się ze światem bez obłudy 

- uważa Jarek KQtowski. - Sami 

dla siebie, bo wiedzą, o co. im w 

życiu chudzi. 

Każdego. rQku młodzi z Wy

sokiego zdają maturę, wyjeżdża

ją na studia i do rodzinnego. mia

steczka wracają tylko w Qdwie

dziny. 

# Każdego roku młQdzi z WYSQ

kiego wyruszają w świat z ma

rzeniami Q sukcesie. 

- Mamy Q wiele więcej barier 

do pokQnania właśnie dlatego, że 

mieszkamy nie w mieście, lecz w 

miasteczku - mówi Urszula Go

łaszewska. - Ale właśnie to me

bilizuje! Świetnym przykładem 
twierdzenia, że tak naprawdę pro

wincja istnieje tylko w ludzkiej 

świadumuści, jest Hanna Kuwa

lewska, nasza pisarka. Kiedy jej 

książki stały się głośne, niektórzy 

w Wysukiem PQkazali swują "kla

sę": zamiast analizy literackiej, 

przeprowadzali analizę prywat

nego życia autorki, dQszukując się 

w jej pQwieściach osobistych wąt

ków. I jak tu uwierzyć, że ~tereo, 

typ prowincji to przeszłość! 

Hanna Kowalewska wyjecha

ła z rodzinnego miasteczka. Od 

pewnego. czasu jest warszawian

ką. Może sukces Qznacza wła~nie 
i takie rozstanie? 

Dla cudzQziemców prowincją 

jest cała PQlska. 

- W tym rQku, na obozie języ

kQwym w Wielkiej Brytanii, ktQŚ 

zapytał mnie: "Czy wy macie 10.
dówki?" - wspomina Ewelina Ba

zyluk. - Prowincja to. dla mnie 

przede wszystkim nauka samQ-

dzielnuści. 

- Jeżeli ·chcesz dQtrzeć do 

do.brych filmów, książek, nic 

nie staniii' na przeszko.dzie! -

stwierdza o.ptymista Ko.nrad 

Szamryk, k tóry chce zQstać pi

sarzem. - A pisać mo.żna wszę 

dzie! 

# A le kiedy człQwiek tak się 

przyjrzy, da się w Wyso.kiem 

żyć! Niższe kQszty uh'zymania 

(chQĆ i niższe zarQbki), bezpiecz

niej, a WQkół sami SWQi! Wśród 

nich także "dresiarze", byli kQ

ledzy z pQdstawówki, na której 

skończyli edukację i którym te

raz wszystko. jedno.. 

- Oni też mają w naszym 

miasteczku sWQje miejsce w sen

sie dQsłQwnym i w przenQśni. 

Schlebia się ich gustQm, między 

innymi prQdukując filmy, w rQ

dzaju "Gulczas, a jak myślisz?" 

...:-. mówi Ania Kruszewska. -

Ale nie tylko. Qni irytują mnie 

sPQsQbem życia. W małym mie

ście z reguły kultura spychana 

jest na margines. Nie gQdzę się 

z tym. Chcę ZQstać histQrykiem 

sztuki. I dlatego., po. studiach, 

nie chcę tu wracać. 

- W Wysokiem czuję się jak 

w klatce. Świat między ulicami 

stąje się dla mnie zbyt ciasny. 

Ciągnie mnie do. dużego. miasta 

- mówi Mo.nika Ko.rzeniecka. -

Ucieknę z miejsca, gdzie ku rQZ

paczy niektórych skuteczną kQn- ' 

ce 
kurencją dla dysko.tek oxazały 

się niedalekie WnQry Wiechy. 

# W wielkim mieście jest już 

Ania Lach, trzykrQtna fina

listka QliIllpiady ekQIQgicznej, 

która, chQĆ ma przed SQbą egza

min maturalny, także indeks stu

dentki biQtechnQIQgii Uniwersy

tetu Warszawskiego.. 

- MQi rodzice są bezrQbQtni. 

Wiem, że w Warszawie będę mu

siała radzić sQbie sama - mówi. 

- Ja, przybysz z głębQkiej prQ

wincji, z miasteczka w PQlsce 

"b". Ale nic mnie nie przeraża! 

Oprócz biQtechnQIQgii chcę stu

diQwać farmację. AjednQcześnie 

J:Il1,Iszę na siebie zarQbić! 

- Trzymam za ciebie kciuki! 

Na strQnie intet;netQwej uniwer

sytetu w Chicago. przeczytałem, 

że prQfesQrQwie cenią tych, któ

rzy i studiują, i pracują - PQcie

sza Jarek KQtQwski. 

GABRIELA SZCZĘSNA 

Na zdjęciu: licealiści z Wyso

kiego Mazowieckiego 

g 

KONTA,l(JY ~ 
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Żyje dzięki babci spod Śniadowa, która zmarła kilka lat ... przed jej narodzinami 

10 
D 

Gdy Mirka miała 25 łat, do- . 

wiedziała się, że przr.jście na 

świat zawdzięcza nieŻ)jącej babci 
spod Śniadowa. Sprawa była tym 
dziwniejsza, że babcia zmarła kil

ka lat przed jej urodzeniem. 
Siedziała z matką w nowym 

mieszkaniu Mirki, tuż przed jej 

ślubem z Andrzejem. Mirka skoń
czyła studia ekonomiczne, pra

cowała w banku w Łomży. Mat-
. ka przyniosła prezent: koronko

wy obrus z lni,mych nici, dzier

gany przez babcię. I wtedy opo
wiedziała, co wydarzyło się tam
tej nocy. 

Zanim doszła do nocy, 
musiała opowiedzieć, co 
było przedtem. 

Z rodzicami 
rodzeństwem 

mieszkała na 

wsi pod'Łom

żą. Uchroni

li się przed 

wywózką 

na Sybir, 

nie zabili 
ich Niem

cy (choć 

starszy 
brat na-

leżał do 
AK), ałe 

śmierć i 

tak zało

motała do 

chaty. Naj
pierw zmarł 

oJcIec; szedł 

na strych po 
kapotę, nie wia
domo dlaczego na-
głe spadł ze 'schodów, 

dwa dni i dwie noce le

żał we śnie i już się nie obu-

dził. 

Nie minęło pół roku, gdy w 
bółach i gorączce tyfusu umar

ła matka. 
Po pogrzebie ojca starszy brat 

Stasiek leżał krzyżem na grobie i 
płakał. 

Na grobie matki z rozpaczy 

wył dziewięcioletni Antoś. 

Wtedy uklękła przy mogile i 

przysięgła matce, że wychowa An

tosia; cokolwiek by się w jej życiu 
nie stało, doprowadzi go do doro
słości. Miała 19 l~t. 

Po wojnie Staś się ożenił, zo
stał na marnej gospodarce z 
drewnianą chatą, a ona z Ant

kiem pojechała do Warszawy, do 
roboty. 

U dalekiej kreWnej na Ocho
cie wynajęla pokoik i codzien

nie tramwajem jeździła do fabry
ki pończoch. Antek chpdził do 
szkoły. 

!ti KOJlrAIOY 

Byłjuż wyznaczony termin: 12 czerwca 1948 roku. 

Potrzebowała pieniędzy. Wymyśliła powód dla kasy zapo

mogowej w zakładzie: "Jestem sierotą, opiekuję się młod

szym bratem, pieniądze są mi potrzebne na zakup łóżka 

szafy." Pieniądze dostała. 

Wzięła dwa dni wolnego. 

Dzień wcześniej dziesięcioletniemu Antosiowi powiedzia

ła, że się bardzo źle czuje. Żeby nie był zaskoczony, iż leży i 
nie idzie do pracy. 

SEKUNDA CUDU 

W za
kładowej świe-

tlicy co rusz odbywały się po

tańcówki: "jak przygoda to tyl
ko w Warszawie, w Warszawie ... 

w maju gdy kwitną bzy ... ". "jak 
przygoda to tylko w Warszawie 

z panną taką jak ty ... ", szeptał 
Krysi do jasnych włosów wyso

ki chłopak z milicji. Była to m.i
łość wzajemna od drugiego wal

czyka. Grzesiek był też ze wsi, 
gdzieś spod Ostrowi' Mażowiec

kiej. Marzyli o ,;małym miesz
kanku na Mariensztacie", jak 
w piosence. Antek mu nie prze
szkadzał. "Nad mogiłą przyrze
kłam matce, że nigdzie go nie 

oddam, on musi być ze mną", 
powiedziała jasno. Grzesiek zro

zumiał. Dobry był chłopak, tyle 
że lubił trunki, ale kto ze wsi nie 

lubił? 

Słodka była 

ich wioljna nad Wisłą. 
Kiedy powiedziała Grze

gorzowi, że będą mieli małe
go Grzesia (czuła, że to będzie 
chłopiec), ucieszył się i. .. znik

nął. 

Upokorzenie, rozpacz, 
wszystko to dławiło ją każdego 
dnia. 'j~dmik żyć musiała dla 

Antosia. Al~ jak żyć w tym wsty
dzie, porzuceniu? Do 'wsi pod 

Łomżę już wrócić nie mogła; 'bo 

zaraz by okrzyknięto: puściła 

się w tej Warszawie, jak jaka k ... 
Sama wychowywać dziecko, gdy 
miała już brata na wychowaniu? 
Sama w takim mieście z marną 
wypłatą na pierwszego? I kto ją 

zechce, pannę z dzieckiem? 

Modliła się: "Boże, nie dam 
rady udźwignąć tego brzemie-

nia. Boże, przeb,acz mi". Bo 

podjęła decyzję: nie urodzi! 

m 
Kiedy wreszcie zasnęła, we 

śnie przyszła do niej matka. Po
dała jej kłębek welny i rzekła: 

"Weźzapałki, podpal nitkę, za
raz zobaczymy, czy jesteś 'w cią
ży. jeżeli się będzie żarzyć, nie 

jesteś. jeżeli zapłonie ogniem, 
to znaczy, że tak". Podpali
ła sam koniec, wełna buchnęła 
wielkim płomieniem, \>, którym 
zobaczyła maleńką dziewczyn
ką z czarnymi włosami. ,jZO-

bacz, jaką piękną dziew

czynkę byś urodziła ... " 
Obudziła się. Ale sen 

nie opuszcza! jej 
ani na chwilę . 

Za si edem mie
s i ęcy urodzi
ła się Mirka 

z ciemny
mi włosa-

mi. .. A za 
rok po

j awił si ę 

Grze
siek. 
KIęczru, 

prze

praszał; 

zniknął, 

bo naroz

rabiał po 

pijanemu 
zamknę

li go w ta

kilu "sana to
riunl", że na~ 

wet Iistn nie mógł 
wysłać. Pobrałi się, 

dostali mieszkanie, na 

świat przyszło jeszcze 
czworo dzieci. 

Mirka ' poprosiła matkę o 

zdjęcie babci Aleksandry. Zo
baczyła gładko uczesane wło

sy, leciutki uśmiech i dobroć 

w oczach. Zaniosła zdjęcie do 

fotografa,. kazała powiększyć, 

oprawiła w ramy i powiesiła w 
kuchni. jest wciąż z babcią. 

ALICJA NIEDŹWIJ;:CKA 

Są sekundy śmierci : ktoś gi
nie na przejściu, bo szedł w tym 
momencie tą ulicą lub stanął 

pod tym drzewem. 
Są i sekundy życia: ktoś żyje, 

bo nie wsiadł do tego samołotu, 
zatrzymał się bez powodu tuż 
przed katastrofą, a może miał 

sen ... 
Chcemy o tym napisać. jeżeli 

przypadek sprawił, że żyjesz, że 
ocalałeś, proszę o kontakt, tel. 
2184023. 



10 kan~ydatów walczy o prezydenturę Łomży. Aż 11 chce być wójtem gminy 
Nurzec Stacja. W Kolnie "tylko" 5 chciałoby być burmistrzem, -

ale po 15 mandatów radnego zgłosiło się 1091uda! 

Zarząd Kolna składał się z 6 

członków. 

Synowa członka Zarządu Sta
nisława Antonowicza znalazła w 

tym czasie zatrudnienie w Urzę

dzie Miasta. 

Szwagier burmistrza, Krzysz

tof Mychal, awansował na mi

strza w Przedsiębiorstwie Ener

getyki Cieplnej i Gospodarki 

Wodno-Ściekowej po kontrower

syjnym pozbawieniu tego stano
wiska Andrzeja Orłowskiego. Sąd 

nakazał przywrócić- Orłowskiego 

do pracy. Dy~ekcja Przedsiębior

stwa, by W)'konać postanowienie 
sądu, utworzyła nowe , stanowi

sko mistrza w. cie,płowni, by Or

łowski mógł powrócić. Burmistrz 

przez całą kadencję, oprócz po

nadośmiotysięcznej gaży, pobie

rał wynagrodzenie za pracę jako 

nauczyciel w szkole Zakładu Do

skonalenia Zawodowego w Kol

riie. Razem z nim, i niewątpliwie 

za jego przyzwoleniem, w tejże 

szkole naucza skarbnik, Katarzy

na Siedlecka. 

Żona członka Zarządu Miasta 

Sławomira Sokołowskiego powo

łana została na zastępcę dyrekto

ra Gimnazjum. 

Radna Hanna Wszeborowska

-Wyrwas awansowała, po wygra

niu konkursu, ze stanowiska za

stępcy dyrektora Szkoły Podsta

wowej nr l na dyrektora Gimna

zjum, a Jolantę Marię Siwik po

wołano na dyrektora Miejskiej 

Biblioteki Publicznej. Obie dzia

łały w klubie AWS. Jolanta Siwik 

była nawet jego przewodniczą

cą. Szczególnie w odniesieniu 

do niej przynależność klubowa 

pomogła osiągnąć bez kon'kursu 

awans. Obie zrzekły się manda

tów radnych. 

Jedną z pierwszych decyzji 

Rady Miejskiej było powołanie 

żony radnego Jerzego Mamaka 

na sta!l0wisko zastępcy kierow

nika Urzędu Stanu Cywilnego, 

po uprzednim zwolnieniu z tego 

stanowiska synowej byłego bur-

, mistrza Szymanowskiego. 

Radny Bogusław Gębic awan

sowany został na mistrza w za

kładzie wodociągów, po utwo

rzeniu stanowiska drugiego mi

strza, choć dotychczas wystar

czyłjeden. 

Żona radnego Jana Lutrzy

kowskiego zatrudniona została 

w Urzędzie Miasta, a on sam w 

miejskiej spółce PECiGWŚ. 

Radny Jan Barszczewski cen
trum miasta obstawia "budami". 

Jedną z nich przeznaczył ~a , pi

jalnię piwa. Na osiedlu zwanym 

"Reganowo" dobudował schody 

Mandat bieta Kowalewska utraciła stano

wisko zastępcy dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2. 

Nie chce się wierzyć, że 4 lata temu w wielu okręgach w 
Podlaskiem trzeba było ustalać nowe terminy, ponieważ w 
ustawowym nie było kandydatów. 

Większość byłych radnych 
kandyduje ponownie. 

ANDRZEJ P. WELSKI 
Co się stało przez jedną zaledwie kadencję, że ludzi ogar

nął prawdziwy pęd do samorządności? Z ofi

cjalnych podsumowań nic w tej materii nie moż
na zmiarkować. Dokonaliśmy więc, n,a przykła
dzie Kolna, podsumowania, jakiego na próżno 
szukać w dokumentach lub publicznych wystą
pieniach. Może właśnie w nim tkwi odpowiedź 
na pytanie? 

do swojej piwnicy na chodniku. 

Radna Danuta Nasewicz zo
'stała kierownikiem Zespołu Do

radztwa Rolniczego, a radny Jó

zef Stanisław Szymanowski dy-

rektorem Szpitala 

Ogólnego. 

Jest jeden przy

kład "awanSU w 
dół": radna Elż-

Dziennikarz w -sądzie 
Gdy Zenon Płytecki z Goniądza wychodził z 

czternastoletnim synem z bramy swojej posesji, za

atakował go z bronią w ręku Artur Ofierski. 

Wywiązała się walka. Płytecki jest byłym bokse

rem. Kiedy przy skroni poczuł chłód pistoletu, bły

skawicznie wymierzył prawy sierp w napastnika. Po

wtórzył. Ofierski zatoczył się, padł na stojący w po

bliżu słup latarni i osunął się na ziemię. Z ręki wy

padła mu broń. Próbował po nią sięgnąć, wygrażał 

Płyteckiemu, że go zabije. Płytecki kopnął broń i 

raz jeszcze dopadł napastnika. Teraz pchnął go na 

stojący przy jezdni stos płyt chodnikowych: Pod

niósł i raz jeszcze uderzył. Potem przycisnął poko

nanego nogą i z telefonu komórkowego zadzwonił 

na policję i pogotowie. 

Płytecki jest hydraulikiem" ma czworo dzieci i 

żonę. Od pół roku bezrobotny. Nigdy nie miał ko

lizji z prawem. Ofierskiego nie znał, 'ale widział go 

wcześniej kilka razy, jak chodził obok jego domu. 

Nie wie, dlaczego na niego napadł, dlaczego chciał 

go zabić. 

- Zostałem zaatakowany i broniłem się. Nie 

będę niczego dochodził, nie domagam się ukarania 

napastnika - powiedział Zenon Płytecki policjan

tom, którzy przyjechali na jego wezwanie. 

Okazało się, że Artur Ofierski atakował bronią 

gazową. Policji nie składał żadnych wyjaśnień, bo za 

chwilę zabrało go pogotowie. 
Po czterech dniach zmarł w szpitalu. Sekcja 

zwłok oraz badania biegłego wykazały, iż przyczyną 

śmierci były obrażenia czaszkowo-mózgowe, spowo

dowane bójką. 

W momencie zgonu Artura Ofierskiego poszko

dowany Zenon Płytecki stał się oskarżonym o spo

wodowanie śmierci. 

Czy zachowanie Płyteckiego to obrona koniecz

na? 
Czy miał prawo , bronić się niewspółmiernie do 

niebezpieczeństwa , zamachu? Czy powinien zostać 

ukarany? 
Czy przekroczył granice ,obrony koniecznej? 

Na te i inne wątpliwości próbował znaleźć odpo

wiedź Sąd Okręgowy w Goniądzu. 
To nie prima aprilis. Choć w Goniądzu nie ma 

Sądu Okręgowego ani innego. Do Goniądza zje

chali jednak sędziowie okręgu białostockiego oraz 

dziennikarze telewizyjni, radiowi i prasowi z woje

wództwa podlaskiego. Na seminarium "Dzienni
karz w sądzie'~, przygotowane przez Fundację im. 

Stefana Batorego z Helsińską Fundacją Pl'aw Czło

wieka i Stowarzyszenie Sędziów Polskich ",Tustitia" 

w Białymstoku. 

- Współpraca sędziów i sądów z mediami nie za

wsze ,dobrze się układa. A tak samo jak media po

trzebują sądów, tak sądy potrzebują mediów, a spo

łeczeństwo czeka na rzetelną informacj~ o pracy wy

miaru sprawiedliwości. Seminarium służy wzajem

nemu poznaniu się środowisk, wymianie uwag, pre

zentacji wzajemnych oczekiwań - powiedział Łu

kasz Bojarski, koordynator programu z Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka. 

Seminarium miało niezwykle ciekawą formę. Po 

dyskusji i zajęciach warsztatowych dziennikarze z 

sędziami zamienili ' się rolami. I tak Sąd Okręgowy 

' w Goniądzu wystąpił w składzie: przewodnicząca -

Elżbieta Południk z "Rzeczpospolitej" oraz ławni

cy: Agnieszka Żero z "Gazety Współczesnej" i Zbi
gniew Zarzycki z Telewizji Białystok. 

Sąd w Goniądzu postanowił uznać winnym Ze

nona Płyteckiego i wymierzyć mu karę rok i sześć 

miesięcy pozbawienia wołności w zawieszeniu na 

trzy lata. 

Sędziowie na czas rozprawy przeobrazili się w 

dziennikarzy. Teraz oni prosili "sąd" o wyrażenie 

zgody na nagrywanie i filmowanie, pilnie notowa

li, a potem przygotowywali materiały do swoich me

diów. Na koniec prezentowali rełacje. Był też czas 

na wspólne oceny. Okązało się, że sędziowie też 

umieją pisać i realizować programy, a dziennikarze 

potrafili sobie nieźle poradzić z przeprowadzeniem 

procesu sądowego. 
Opisane zdarzenie z udziałem Zenona ~łytec

kiego i Artura Of1erskiego zdarzyło się naprawdę 

w styczniu ubiegłego roku (w scena duszu zostały 
zmienione nazwiska uczestpików) w innym regionie 

kraju). Sprawa nie zakończyła się jeszcze wyrokiem. 

MARIA TOCKA 

---
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12 m
ł.odSZY inspektGr Stani.

sław Pawlik przyszedł 

na stan.owisk.o k.omen

d anta p.olicj i w Białymst.oku wpr.ost 

z k.omendy w H aj nówce. Był r .ok 

1999. Ot.ocz.ony sławą najlepsze

g.o szefa p.olicji w P.odlaskiem ze 

względu na rewelacyjną statystykę 

wykrywaln.ości, .od pierwszych dni 

.obiecywał zr.obić p.orządek. Wmie

ście zar.oB.o się .od radiGw.ozów. 

Gwiazda Pawlika gasła w mia

rę, jak ubywał.o patrGli na ulicach: 

szybkG sk.ończyła się benzyna, a 

szereg.owi pGlicjanci CGraz częściej 

skarżyli się na sp.osób traktGwania 

ich przez szefa. W centrum miasta 

m.ożna był.o d.ostać p.o gębie w biały 

dzień i stracić złGty łańcuszek, wie

cz.orami nikt nie p.otra fił s.obie pG

radzić z mał.olatami szalejącymi w 

szybkich sam.och.odach. 

W sukurs kGm endant.owi przy

szła K.om enda Główna. 1 luteg.o 

2001 r., kiedy nGt.owania rządzą

cej AWS leciały na łeb, na szyję, ów

czesny zastępca k.omendanta głów

neg.o pGlicji , nadinsp. Ireneusz Wa

cł.1Owski, .ogł.osił start pr.ogramu 

,,17x5", wz.or.owaneg.o ;'a dGświad
czeniach amerykańskich . Jeg.o ce

lem był.o m.onitGr.owanie, a następ

n'ie zmniejszenie w 17 miastach w.o

jewódzkich i w Rad.omiu il.ości naj

pGwszechniejszych przestępstw: 

włamań, kradzieży, rozb.ojów, p.o

bić i wymuszeń r.ozbójniczych. Sys

tem zakładał lepsze działania pa

tr.oli i służb .operacyjnych, prewen

cji .oraz zwiększenie .odp.owiedzial

n.ości k.omendantów jedn.ostek za 

efekty pracy p.olicjantów. 

Lm c.o miał.o zap.obiegać ,I r.osnącej przestęp 

cz.ości, .okazał.o się 

świetnym sp.os.obem d.o zabawy ze 

statystyką · 

- D.o .oceny wyn ików realizacji 

teg.o pr.ogramu nie bie r ze się rze

czywistej liczby zdarzeń w tych ka

teg.oriach - mówią biał.ost.occy p.o

licjanci - ale liczbę wszczętych 

p.ostępGwań przyg.ot.owawczych. 

Dlateg.o w k.omisariatach przyję

tG, że d.och.odzenie w sprawie kil

ku pod.obnych przestępstw p.opeł

ni.onych mniej więcej w tym sa

mym czasie, w ciągu jednej n.ocy, 

wszczyna się jak.o jednG i .odn.o

tGwuje w Rejestrze Śledztw i DG

chGdzeń (RSD), a następnie k.oń

czy również jednym drukiem staty

stycznym, t,zw. STR-3. Tymczasem 

d.o każdeg.o przestępstwa powinien 

być wypełni.ony .os.obny druk. 

Ot.o przykłady. W rejGnie dzia

łania k.omisariatu V jednej n.ocy 

skradzi.on.o .osiem tablic rejestra

cyjnych. Zapisan.o je jak.o jedn.o 

działanie przestępcze, a następ-

nie d.och.odzenie zak.ończ.on.o wy

pełnieniem równieżjedneg.o STP-3 

(wcześn i ej zan.ot.owane w RSD-77/ 

2002). Jeden druk (RSD-65/2002) 

wypełni.on.o też p.o włamaniach d.o 

trzech mieszkalI, ch.ociaż nie był.o 

d.ow.odów, że d.ok.onał ich ten sam 

sprawca. 

- P.od gr.oźbą kar musimy pisać 

takie bzdury, j ak p.ołączenie wła

m ania d.o mieszkania z kradzieżą 

sam.och.odu. W statystyce zamiast 

pięciu przestępstw wykazujemy 

jedn.o - mówi szef jedneg.o z k.o

misariatów. - C.o śr.odę jesteśmy z 

teg.o r.ozliczani przez k.omendanta 

Pawlika i słyszymy, że mamy r.obić, 

c.o chcemy, byle spadała dynamika. 

Naciągane rap.orty policji 

mieszkańców tej samej dzielnicy czy 

ulicy. Ludzie p.odpisują nieprawdę, 

byle tylk.o mieć święty sp.okój i nie 

narażać się na szykany. 

Wskutek tych działań w statysty

kach K.omendy Miejskiej P.olicji w 

Białymst.oku .od 2000 r ., a więc .od 

chwili .objęcia stan.owiska kGmen

danta przez mł. insp. Stanisława 

Pawlika, nie tylkG gwałtGwnie spadła 

liczba przestępstw, ałe jednGcześnie 

wzrGsła liczba wykrGczeń. 

Kiedy w tej sprawie zaczęli inter

weniGwać działacze związkGwi, kG

mendant stracił sentyment d.o związ

ków. 

~ 
wiązkGwy Przegląd Polio 

cyjny" z maja tak p isze o 

atmGsferze w białostoc· 

kiej KMP: " ... stGpień zastrasze· 

nia .osiągnął takie rGzmiary, iż 

nikt nie .odważy się .osGbiście , nil< 

piśmie , pGświadczyć faktu groź. ; 
I 

by czy szantażu. Przykładem tego 

mGże być przypadek zastępcy ko· ; 

mendanta kGmisariatu VI, które : 

g.o ustnie pGwiadGmiGnG, iż pGWO i 

dem jegG .odwGłania jest przynależ I 
nGŚĆ dG zwi,ązku". Jednak sam zaJ 
interesGwany; gdy gG G tG zagadnę· 

liśmy, .oświadczył, patrząc w chmu· 

ry, iż nie miał żadnych nieprzy-

Twardy glina 
~

edłUg dGstępnych nam 

statystyk, w pięć mie

sięcy 1999 r. w Bia

łymstGlm wszczętG 2738 pGstępG

wań, w 2000 r. - 2920. Kiedy jed

nak w 2001 r. zaczął GbGwiązywać 

prGgram ,,17x5", liczba ta, w ana

IGgicznym .okresie, zmniejszyła się 

dG 2302, a w tym r.oku d.o 1820. 

- W następnych miesiącach bę

dzie jeszcze mniej - twierdzą pG

licjanci. 

KGlejny spGsób farbGwania rze

czywistGści t.o zmiana kategGrii 

przestępstwa. 

- }<unkcj.onariusze przychGdzą 

na skargę dG NSZZ P.olicjantów -

mówi KrzysztGf Wierzbicki, prze

wGdniczący Zarządu TerenGwe

gG Związku przy KMP. - Ale CG 

my mGżemy, jesteśmy traktGwani 

przez kGmendanta jak zepsute pG

wietrze . Ch.odzi G t.o, że są .oni zmu

szani dG wywierania presj i na p G

szkGdGwanegG, by zminimalizGwał' 

pGniesiGną szkGdę. 

- Najczęstszym spGsGbem pG

prawienia statystyk j est kwalifikG

wanie przestępstwajakG wykrGcze

nia - dGdaje inny pGlicjant. - Na 

mieszkańcu Białeg.ostGku , Janie 

Ł., zamieszkałym przy ul. Klepac

kiej , dGkGnanG rGzb.oju .z użyciem 

paralizatGra. Przestępca, PiGtr ,K., 

zabrał mu pieniądze, jakieś kasety 

i inne przedmiGty. W zeznaniu pa

ralizatGr już zniknął, zaś wartość 

§kradziGnych rzeczy nie przekra

czała, w papierach, 250 zł. Sprawa, 

jakG wykrGczenie, nie weszła dG 

statystyki . przestępczGści. 

Według naszych rGzmówców, pG

szkGdGwanym mówi się, że będą cią

gani na przesłuchania, będą musie

li, stając twarzą w twarz, rGzpGznać 

pGdejrzanych bandziGrów, częstG 

• na papl 
- TG był pGczątek zdecydGwa- jemnGści związanych z człGnko· 

nej wałki że związkGwcami - mówi 

KrzysztGf Wierzbicki. - DG dziś za 

pGśrednictwem szefów kGmisaria

tów i naczelników sekcji idą naci

ski, aby wypisywać się ze związkn. 

Chcesz iść dG szkoły .oficerskiej, dG

stać stanGwiskG, d.ostać nagrGdę, wy

pisz się. Kiedy nastał kGmendant 

Pawlik, byłG nas 330, dzisiaj ZGstałG 

załedwie 180. 

BiałGstGccy PGlicjanci chętnie, 

chGĆ pGWGdGwani strachem w więk

SZGści anGnimGwG, .opisują stGsunki 

w KGmendzie Miejskiej PGlicji. 

- Już wielu z nas płaci składki 

związkGwe wp;Gst z kieszeni, bG szef 

sprawdza w księgGWGści pGtrącenia 

przy pensji. 

stwem w związku ani nie był zmu· 

szany dG rezygnacji. 

- NG i czy tG nie jest Gbsesjal 

- ret.orycznie pyta Wierzbicki. 

14 lutegG ZT NSZZ PGlicjan., 

tów KGmendy Miejskiej PGlicji 

BiałymstGku zł.ożył dG prGkuratu·1 

rYGkręgowej zawiadGmienie G p o. l 

pełnieniu przestępstwa przez mi, 

insp. mgr. Stanisława Pawlika. Po· 

licyjni związkGwcy zarzucają m~ 

złamanie ustawy .o związkach za· 

WGdGwych. Aby nie być p.osądzGną 

G str.onniczGść, prGkuratura prze· 

kazała zawiadGmienie dG instancji 

niższej w SGkółce, ta zaś .odmówi· 

ła wszczęcia śledztwa, nie dGpatru' 

jąc się w pGstępGwaniu kGmendan· 



ta znamion przestępstwa. Pos tano

wienie to j ednak uchylił Sąd Rej o

,- nowy w Białymstoku. Prokuratu 

rze zarzucono bez troskę i niewy~o

'- nanie elementarnych czynności. 

W maju tego roku w KMP w Bia

łymstoku insp ektor zy Komendy 

Głównej Policji skontrolowali r e

alizację programu " 17x5". Wypa

dło pięknie. 

- To jest wygodne również 

dla Komendy Głównej Policji -

kpią nasi rozmówcy. - Kontrole

rom , do głowy nie przyszło to , co 

jest oczywiste dla zwykłych zjada

czy chleba. 

Po inspekcji, z okazji Świę

ta Policji , 157 biało

stockich policjantów 

awansowano na wyż-

sze stopnie. Biało - ' 

stocka KMP 

została 

rze 
uznana za najlepszą w kraju w re

alizacji programu ,,17x5". W tym 

półroczu, w porównaniu z rokiem 

ubiegłym, na obszarze jej działania 

liczba wymienionych w programie 

przestępstw spadła o 2,3 proc. 

~
rzez moment myśleliśmy, 

że to ta kometa spadła 

wcześniej na ziemię - mó

wią mieszkańcy ul. Lipowej, cen

tralnego punktu miasta. - Nagle 

zrobiło się czarno od dymu, a ścia

nami zatrzęsło jak podczas eks

plozji. 

W ten sposób rozpoczęła ,się, 

głośna już w kraju, zabawa w pa-

m uj e maskę samochodu , kierowca 

zaś d aj e gaz do dechy, aż palą się 

opony. Ponad to wylewa si ę olej , n a 

którym samochód kręci się w tem

pie sokowirówki. Do nied zieli 28 

lipca miłośnicy tej rozrywki spo

tykali się na giełdzie samochodo

wej przy lotnisku aeroklubowym 

na Krywlanach. Tego dnia plac ob

stawiły policyjne radiowozy; wła

ściciel giełdy, spółka gminy Lech, 

miał już dosyć i niebezpiecznej za

bawy na swoim terenie, i polewania 

olejem betonowej nawierzchni. 

Kiedy samochody z ryki'em sil

ników wjechały do centrum, czeka

ło na nie kilka r adiowozów. Nie wy

siadł z nich jednak żaden policjant. 

Dopiero po dwóch godzinach sza

leństwa pojawiły się oddziały pre

wencji uzbrojone w maski, tarcze 

i pałki . Niewiele to dało . Kierowcy 

rozjechali się po okolicznych ulicz

kach, wprawiając w przerażenie 

mieszkańców. 

Sytuacja powtórzyła się w na

stępną niedzielę. Z tym że samo

ch odów było około 200, a na wido

wisko czekało już kilka tysięcy ki

biców. Policja nadal n ie wiedzia

la, jak reagować. Była bezradna, 

to najczęściej powtarzana przez 

mieszkańców opinia, także wyra

żana w ankietach lokalnych me

diów. 

Nie wiemy, jakich argumen

tów użyto w stosunku do właści

ciela giełdy na lotnisku, ale w trze

cią niedzielę palenie gumy wróciło 

na poprzednie miejsce. Podniece

ni wygraną z Lechem, policją i wła

dzami miasta mlodzieńcy pokazali, 

co potrafią. To już było ponadrtor

matywne szaleństwo. Jepnak po 

kilku godzinach, kiedy emocje po
woli wygasły, znowu k ilkadziesiąt 

samochodów wróciło do centrum 

miasta, by klien tom ogr ód ków piw

nych zaprezentować swoje umieję t

ności. Na ciasnych uliczkadh wo

kół Lipowej rozpoczęła się zabawa 

w kotka i myszkę z nielicznymi ra- ' 

diowozami ... 

JACEK GRON 

Chciałem porozmawiać z ko

mendantem Stanisławem Pawli

kiem, co jest możliwe wyłącznie 

za pośrednictwem Piotra Rudnic-

, kiego, ~zecznika prasowego KMP 

w Białymstoku. Najpierw komen

dant miał ważne narady w Komen

dzie Miejskiej Policji, później był 

szalenie zajęty przy organizowaniu 

obchodów Święta Policji, a następ

nie, jak powiedział rze,cznik, udał 

lenie gumy przez rozwydrzonych się na "pełnowymiarowy" urlop. 

młodocianych kierowców. Polega Fot. Piotr Męcik 

ona na tym, że kilka osób przytrzy-, ( Przegląd) 

Dzień Kotana 

DzielI wyborów samorządowych, 27 października , zostanie u stanowio

ny " Dniem Kotana". 

W Warszawie odbędzie się z tej okazji wielki koncert z udziałem gwiazd: 

Elektrycznych Gitar, IRY, Krzysztofa Daukszewicza , Ewy Bem, Anny Ma

riiJopek, kabaretu OTTO, M.{ryli Rodowicz, Sweet Noise , DJ HAEM; Zbi

gniewa Hołdysa, T. Love, Urszuli , Kasi Kowalskiej, Patrycji Markowskiej, 

Lory Szafran, Krzysztofa Krawczyka, Natalii Kukuiskiej , Stanisława Sojki. 

Wykonawców mają zapowiadać Monika Olejnik, Krzysztof Stelmasz

czyk, Maciej Orłoś i Tomasz Lis. 

Każdy artysta wykona 2-3 piosenki, aby jak n;ywięcej wykonawców mo

gło pojawić się na scenie i oddać hołd Markowi Kotańskiemu, a także zama

nifestować solidarność zjego ideą pomagania ludziom. 

W Koncercie wezmą udział mieszkańcy " Markotów". Poprowadzi go Zbi

gniew Hołdys, inicjator koncertu. 

Nie zapomnijmy ... 

- Gdy w Święto Zmarłych będziemy stać w zadumie przy grobach krew

nych i odczytywać z p omników tabliczki z ich imionami, wspomnijmy także 

o bezimiennych żołnierzach , boha terach Września , obrońcach Nowogrodu, 

Białegostoku , Łomży, Wizny. Mogiły ofiar s traszliwych represji hitlerow

skich i stalinowskich znajdują się w różnych miej scach. Pamiętajmy o nich 

apeluje Henryk Modzelewski, prezes Zarządu Okręgu Związku Kombatan

tów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Łomży. 

Nie ma w Podlaskiem miasta, osady, wsi, w których nie byloby śladów 

historii. 

Nie zapomn~jmy ... 

Biuro w ... urzędzie 

Biuro Obsługi Klienta otwarte zostało w Podlaskim Urzędzie Woje

wódzkim w Białymstoku. Tworząc Biuro "kierowano się potrzebą obsłuj 

gi indywidualnych interesantów ,załatwiających swoje sprawy w Urzędzie", 

brzmi informacja dla prasy. ł 

W Biurze interesanci mogą ,dowiedzieć się o sposobie załatwienia spraw 

w kompetencji wojewody, złożyć podania, wnioski oraz inne dokumenty ad

resowane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (tu otrzymają także for

mularze), uzyskać informacje o instytucjach właściwych do załatwienia 

sprawy w przypadku, gdy takim organem nie jest wojewoda. 

Biuro Obsługi Klienta znajduje się w siedzibie PUW przy ul. Mickiewi

cza 3 (pokój nr l). Kontakt telefoniczny - 0857439493, 0857439315; fax 

- 085 7439231; poczta elektroniczna - bok@bialystok.uw.gov.pl. 

Szczegółowe informacje o zadaniach i organizacji Podlaskiego Urzędu 

Wojewódzkiego oraz formularze wniosków w sprawach znajdujących się w 

kompetencji wojewody można znaleźć na stronach internetowych Urzędu: 

www.bialystok.uw.gov.pl. 
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- Spodzie~am się, że znaj

dziemy to, czego szukamy, czy

li jamę grobową. Nie widać śla

dów wcześniejszej penetracji i 

dlatego ta myśl mnie nie opusz

cza - mówi archeolog Mieczy

sław Bienia, kierujący rozpoczę

tym w ubiegłym roku badaniem 

kurhanowego cmentarzyska ger

mańskiego plemienia Gotów w 

Uśniku Kołonii (gmina Śniado

wo, powiat łomżyński) . Nekropo

lia datowana jest na III wiek na

szej ery. 

fii, r ysunków i tego, co znajdzie

my w kurhanie. Zamierzamy po

kazać ją również w pozostałych 

szkołach gminy Śniadowo . 

Regina i Józef Korzenieccy 

mają doskonały widok na "swo

je" kurhany i z okien domu, i z 

podwórka. 

- Czuję się teraz bardzo waż

ny, a żona już chyba przestanie 

narzekać, że kiedyś wybrała so

bie na męża chłopaka z kolonii, 

gdzieś na końcu świata . Nie może 

żałować, bo ma teraz męża z za

bytkami! - żartuje gospodarz. W tym miejscu, dzisiaj wła

sności Reginy i Józefa Korzeniec

kich, znajduje się około dziesię

ciu kurhanów. Mieszkańcy wsi 

i okolic przez łata przekonani 

byli, że "na goruszkach" spoczy-

kurhan Gotów 
(gs) 

Na zdjęciach: "strażnicy" 

wają zamordowani w czasie dru

giej wojny światowej Rosjanie lub 

Żydzi. 

--..: Opowiadaliśmy o naj sta r 

szej historii ziemi, na której żyją 

- mówi Mieczysław Bienia. 

Takie formy eduKacji są bar

dzo popularne w Niemczech. 

Cieszę się, że twierdzenie 

"Cudze chwalicie, swoje

cmentarzyska w. Uśniku Regin a 

i J ózef Korzenieccy, Mieczysław 

Bienia i wc iąż taj emniczy kurhan 

Wieść o powrocie bada

czy na kurhany w Uśniku 

bardzo szybko rozeszła się 

po okolicy. Pojawili się za

ciekawieni ludzie. Ba, przy

byli także z nauczycielami 

uczniowie m iejscowej szko

ły podstawowej oraz gimna

zjaliŚci ze Szczepankowa. 

To dopiero były lekcje! 

go nie znacie" znajduje sens 

właśnie w takiej sytuacji. Po 

zakończeniu badań chcemy 

uczniom z Uśnika zaprezen

tować efekt naszej pracy na 

specjalnej wystawie fotogra-

Twardziel 
Wyciągam rewolwer. Oddaję sześć strzałów. Chowam spluwę i scho

dzę ze sceny. Po pracy z kolegami zachodzę do pobliskiego baru na 
piwo. Tutaj rozbijam kilka riosów. Znajomi śmieją się i poklepują mnie ' 
po ramieniu. Cieszę się dużym autorytetem. Koledzy uważają mnie za 
gwiazdę. Trochę mi zazdroszczą mojej sławy. W filmie od zawsze gra
łem twardzieli. Najgorsza jest jednak chwila, gdy późną nocą muszę 
wrócić z baru do domu. Słyszę zgrzyt klucza w moim zamku, otwieram 
drzwi i coraz mocniej czuję uginające się pode mną kolana. Nie lubię 
tutaj wracać. Noc w dużej posiadłości jest przerażająca . Leżąc nocą w 
łóżku, tulę się ze strachu do mojej lałki, gryzę zębami ścianę i oczeku
ję świtu. 

- Mam dużo zajęć, ale nasz "Gimpress" to dła mnie przede wszystkim okazja 

do sprawdzenia własnych możliwości pisania, obserwowania świata, p oznawania 

ludzi - mówi Ania Borowska z klasy trzeciej "a" Gimna~um w Radziłowie, jed

na z pierwszych dziennikarek ukazującej się trzeci rok szkolnej gaze ty. - Dzien

nikarstwo nauczyło mnie odwagi i większej spostrzegawczości . To, co zawsze 'wy

dawało mi się zwyczajne, nagle okazalo się bardzo ciekawe ! 

Rano znów mnie czeka praca: rewolwer, kilka trupów, potem bar 
i morze, morze piwa, które pozwala mi zapomnieć o strachu choć na 
chwilę. 

w piątki zawsze lubiłem 
chodzić na ulicę długą i 

oglądać parasolki w groszki na straganach 

gdy padał deszcz groszki staczały się 

na ziemię moknąc niemiłosiernie 

próbowałem im pomóc 

garściami ładując je do mojej suchej kieszeni 

a potem 

potem zjawiał się policjant i 

w tłumie rozgorączkowanych straganiarzy mówił 

"cokolwiek powiesz zostanie użyte przeciwko tobie 

masz prawo milczeć 

masz prawo do adwokata" 

br nadać powagę swym słowom 

uderzał mnie w plecy trzy razy pałką 

na drugi dzień nagłówki gazet krzyczały 

"ZŁODZIEJ GROSZKÓW SCHWYTANY 
NA GORĄCYM UClYNKU" 

i tak było w każdy piątek. 

Wiersz "w piątki zawsze lubiłem" i proza "Twardziel" , opublikowa
ne przez "Pogranicza", szczecillski kwartalnik kulturalny, są debiutem 
Dariusza Skrod~kiego z Kolna. 

Dariusz Skrodzki ukOlkzył historię na Uniwersytecie Szczecińskim i 
powrócił do rodzinnego Kolna. 

- Interesuję się nie tylko historią, ale także innymi przedmiotami 
humanistycznymi oraz sportem, muzyką, filmem i fotografią . Szukam 
pracy. Aby wypełnić czas, piszę . Pracuję nad tomikiem opowiadań -
powiedział autor "Twardziela". 

"Gimpress" na dużą przerwę 
Nasz "Gimpress" to nie tylko 

pewna kronika spraw szkolnych -

dodaje Magda Czerwonka z tej samej 

klasy, także od początku w zespole re

dakcyjnym. - Staramy się także od

zwierciedlać życie środowiska . Bar

dzo dużo dzieje się i w Radzilowie, i 

gminie. Widzę to właśnie dzięki pra

cy w redakcji ! 

Z początkiem nowego roku szkol

nego przybyło dzie~nikarzy. Dla nie

których to wielkI! próba umiejętno

ści. 

- Pomyślałem: sam przekonam 

się, czy umiem widzieć to, co cieka

we, śmieszne, smutne, złe, dobre -

mówi Rafał Zalewski z trzeciej "b:'. 

- Na po~zątek zdecydowałem się na 

pisanie o sporcie. Na pewno nie będą 

to tylko same informacje o wynikach. 

Zamierzam również komentować . 

"Gimpress" w planach: nowe r u

bryki (kącik europejski, muzyczny, 

poetycki, książkowy, wieś ci gmin

ne), warsztaty dziennikarskie z pro

fesjonalistami, współpraca z Urzę

dem Gminy, Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy. Społecznej, Ochotniczą Stra

żą Pożarną i Biblioteką w Radzilowie, 

"Wieściami Powiatowymi" w Graje

wie, "Kontaktami" w Łomży, Książni

cą Podlaską w Białymstoku. 

Problemem wciąż pozostaje brak 

aparatu fotograficznego. Ale na pew-

no, prędzej czy później, uda się go ku

pić; dziennikarze z Radziłowa wierzą, 

że znajdą sponsora. 

Tymczasem trzeba zdobywać kolej

nych czytelników. Niby wydaje się to 

oczywiste, ale przecież nie jest tajem

nicą, że wśród szkolnych kolegów są i 

tacy, których życie szkoły wcale ~lie in

teresuje! 

Nowy zespół redakcyjny tworzą : 

Aneta Bagitlska, Ewa Bagińska, Mar

ta Bielska, Ewa Bieńkowska, Agniesz

ka Borowska, Anna Borowska, Mag

dalena Czerwonka, Agnieszka Dą

browska, Ewelina Jambrzycka, Ewa 

Jankowska, Ewa Klimaszewska, Mar

ta Konopka, Marta Polkowska, Emilia 

Rutkowska~ Łukasz Rutkowski , Anna 

Rydzewska, Katarzyna Szyszkowska, 

Maja Wierzbicka, Norbert Wierzbicki 

i Rafał Zalewski'. Pomysłów na pewno 

nie zabraknie ! 

- Nasi dziennikarze m<lją przede 

wszystkim bardzo dużo zapału. Mam 

nadzieję, że wspólnie to wykorzysta

my - mówi opiekująca si ę " Gimpres

sem" Elżbieta Kozikowska, nauczy

cielka j ęzyka polskiego. 

- Szkoła to ;lie tylko nauka i nie 

tylko z podręcznika - dodaje dy

rektor Gimnazjum Celina Barbara 

Grądzka. - To także szkol a życia . 
Myślę, że dzięki naszej gaze tce wiele 

nauczą si ę także dorośli. 



-If--Koncer-t-, -
~~jesienny-

ŁomżYllska Orkiestra Ka
merahla pod dyrekcją Tade
usza Chachaja zaprasza na 

nastrojowy "Koncert jesien
ny". 

W programie utwory: G.F. 

Haend el: aria z opery "Ri
naldo", W.A. Mozart: Cava
lina Barbariny i aria ZU,zan

ny z opery "Wesele Figara", 
N. Hummel: Introdukcja i 

temat z wariacjami oraz L.v. 

Beethove}l: II Symfonia D
-dur. 

W czwartek, 17 paździer

n ika, godz. 18.00, w sali wi

dowis!<owej Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego z Or

kiestrą wystąpią Łucja Sza
blewska (sopran) i Agniesz
ka Zwolska (obój), a koncert 
poprowadzi Zbigniew Sza

blewski. 

ŁomżY llska Orkiestra Ka

meralna nie tylko potrafi
ła wznieść się na koronę ra
tusza, ale też bardzo ożywila 
środowisko . 

Na czwartkowych kon
certach zaczyna brakować 

miejsc. 

PRZYPADKI ŁOMŻYŃSKIE 

Sąjeszcze instytucje pomagające wariatom 

Jarosław Antoniuk z Łomży, 
Wioletta Bielecka z Białegosto
ku i Jarosław Perszko z Hajnów
ki zostali laureatami Dorocznej 
Nagrody Marszałka Wojewódz
twa Podlaskiego w Dziedzinie 
Twórczości Artystycznej, Upo
wszechniania i Ochrony Dóbr 
Kultury za sezon artystyczny 
2001 / 2002. 

Sławomir: Zgrzywa przyznał 
ją Jarosławowi Antoniukowi, dy
rektorowi Teatru Lalki i Akto

ra, za "całokształt dotychczaso-

wych dokonań w dziedzinie edu
kacji teatralnej, wybitne zasługi 
dla życia teatralnego Łomży i 

regionu, a szczególnie za dopro
wadzenie Spotkań Teatralnych 
w Walizce do rangi Międzynaro
dowego Festiwalu". 

- Dziękuję także pracowni,
kom łomżyńskiej sceny. To ~uk
ces mój, ich i naszego miasta
mówijarosław Antoniuk. 

Wioletta Bielecka otrzyma

ła Nagrodę za "wybitne ogólno
polskie i międzynarodowe osią-

Nagrody marszałka 

Rajski wysyp 

gnięcia artystyczne w dziedzi
nie chóralistyki oraz edukacji 
muzycznej dzieci i młodzieży". 

Jarosław Perszko wyróżnio

ny został za "dokonania ar
tystyczne ostatniego roku, a 
szczególnie za wystawę Deka
log w Centrum Rzeźby Polskiej 

w Orońsku, organizację Sym
pozjonu Topiło - Międzynaro

dowych Spotkań Artystycznych 
w Puszczy Białowieskiej i dwie 
ekspozycje we Francji". 

Czy zdążyliście przeczytać 

przynajmniej kilka ulotek? ,,-Do
skonale wzmacniają wiarę w do

skonałość istoty ludzkiej. Ujawnili 
się sami odpowiedzialni, mądrzy, 
szlachetni, bezinteresowni, dbali 

o biednych i ciel'piących, sprawie

dliwi. Na co dzień czytamy głów

nie o złodziejach, gwałcicielach, 

brutalach, antys)jonistach i ho
moseksualistach, a tu nagle rajski 

wysyp. Z grzybami bywa aktualnie 
różnie, za to prawdziwki przedwy

borcze pojawiły się masowo i to 
wcale nie w lasach, ale , w Łomży 
i okolicy. Oby nie okazało się po 
kilku już miesiącach, że to praw
dziwki robaczywki! 

Antoni jurski (też startuje) 

podrzucił mi cenną pamiątkę: 

plakat wyborczy Wacława Szaci

lowskiegp, kandydata do Sejmu 

Ustawodawczego ., z listy numer 
3. Lista ta dziś ma, paskudne no

towania, bo chociaż firmował ją 
Blok Demokratyczny, za piękny
mi hasłami czaił się bierutosta

linizm. I nikt już nie ma wątpli

wości, że zwycięstwo Bloku osią: 
gnięto w styczniu 1947 roku dzię

ki masowym fałszerstwom. Naród 

głosował powszechnie za Mikołaj
czykiem, a z sukcesu cieszyli się 
towarzysze z PPR. 

W tej sytuacji k~zywdę wyrzą
dzono i samemu SZ3ciłowskie

mu, urodzonemu we wsi Poryte 
w 1905 roku, absolwentowi gim

nazjum lomżyńskiego,j~ż przed 
wojną autentycznemu ludowco

wi, a w czasie okupacji uczestni
kowi tajnego nauczania. Był rad
nym w Stawiskach, Łomży (prze
wodniczący PRN) i Białym,sto

ku. Uwierzył w nową odmianę 
Polski Ludowej. Ponoć t9 z jego 

i Bolesława Podedwornego po
mocą powstała w Łomży wytwór
nia krochmalu. 

Proponuję zachowaći ulotki 
przedwyborcze, przechować je 

cało przez zimę, a potem prze
czytać powtórnie. Może być 

śmiesznie, a nawet groźnie. 

ADAM DOBROŃSKI 

PS Miłośników dziejów daw
nyc'h informuję, że , ",kazało się 
czwarte (znacznie obszerniej
sze) wydanie monografii Ostro

łęki pióra Zofii Niedziałkow

skiej. I nie ma co się deneqvo
wać, że Ostrołęki, bo to też 

przecież powiat Ziemi Łomżyń
skiej do 1795 roku oraz guber
ni łomżyńskiej od 1866 do 1915 
roku. 

- W dzisiejszych czasach 
trudno zrobić cokolwiek, co 

nie jest komercyjne - mówi 
artysta. - 'To wspaniałe, że są 

jeszcze instytucje dające parę 

groszy i pomagające tym waria
tom, którzy walą głową w ścia
nę, i patrzące na nich inaczej 
niż inni. Urzędy z reguły są jak 
twierdza. Urząd Marszałkow

ski - nie! 

- To ważna uroczystość, i 
dla mnie, i dla Zarządu Woje
wód~twa Podlaskiego, i dla lu

dzi kult~ry - mówi marszałek 
Sławomir Zgrzywa. 

Uroczystość wręczenia Na
grody odbyła się w Teatrze Lal

ki i Aktora w Łomży. Towarzy

szyły jej fragment spektaklu go

spodarzy spotkania pt. "Sklep 
z zabawkami" oraz wyst~p chó

ru "Cantica Cantamus" z Białe
gostoku, prowadzonego przez 
Wiolettę Bielecką. 

Z Witowego Mostu 
Nowy przewodnik po Skan

senie Kurpiowskim im. Adama 

Chętnika w Nowogrodzie opubli
kowało Muzdum Północno-Mazo

,wieckie w Łomży. Estetyczne wy
dawnictwo, z ciekawym tekstem 
(także o historii Puszczy Zielo
nej) kierownika skansenu Ur
szuli Kuczyńskiej, uzupełnia

ją fotografie Bolesława Deptuły, 
Jana Sieraczkiewicza i archiwal
ne oraz rysunki znanego łomżyń
skiego plastyka Stanisława Kę'

dzieławskiego. 

Skansen w Nowogrodzie za-_ 

łożył piewca Kurpiowszczyzny 
Adam Chętnik. Oficjalne otwar

cie odbyło się 19 czerwca 1927 
roku . Dzisiaj skansen odwiedza
ją tysiące ludzi w różnym wie
ku z różnych stron kraju i świa

ta . Od chałupy z Łysych (z lat 20. 
XXwieku), przez plac bartny, spi
chłerz z Cięćka , zagrodę z My

szyńca, wiatrak z Plewek, zagro
d ę z Kadzidła , zagrodę z Gaw

rych , olejarnię z Witowego Mo
stu, kuźnię z, Zalasu, młyn wod

ny z Dobregolasu, po zagrodę z 
Baranowa z niemal dwustuletni ą 

chałupą, wędrują poznając to, 
czego już nie ma i nigdy nie bę
dzie ... By ułatwić zwiedzanie cu
dzoziemcom, nowy przewodnik 
zawiera streszczenie w j ęzyku an
gielskim. 

DO KINA "MILLENIUM" 
Z "KONTAKTAMI" 

18-24 października (piątek
czwartek) - • Zemsta. Produk
cja polska, reżyseria - Andrzej 
Wajda . W rolach głównych: Ro

man Polański, J anusz Gajos, An
drzt:i Śeweryn, Katarzyna Figu
ra, Daniel Olbrychski, Agata Bu
zek, Rafa ł Kro likowski. Ekraniza

cja komedii Aleksandra Fredry. 
Czas projekcji: 100 minut.. Go-

9ziny seansów:, od poniedziałku 
do piątku - 8.15, HU5, 12.15, 
16.00, 18.00, 20.00; w soboty i 
niedziele - 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00. 

Drodzy Czytelnicy! Trójka 
spośród Was, która w czwartek 

pierwsza zgłosi się do kina "Mil
lenium" w Łomży z tym nume

rem "Kontaktów", otrzyma bez
płatne bilety na film. 

Bliższe informacje o filmie, 
przedsprzedaż biletów i rezer
wacje na seanse zorganizowane: 
tel. 216-75-19. 
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JESIEŃ W SŁOŃCU ... 
Czas ucieka', coś się zmienia 

Siwy włos, na twariy c ienie 

jesień życia nas nie pieści 

Przekazuje smutne wieści 

Młodość szybko przeminęła 

Uśmiechnięta gdz i eś zniknę ła 

Na wspomnienia został czas 

A one wzruszają nas 

j est co wspomn ieć, cudne chwile 

Ręce mamy, uśmiech mily 

Dzwon w kościele i obrączka 

A i dziecka ufn a rączka 

Ca le życie przed oczami 

Życie dniami i nocami 

Ij uż nie tak siwy włos 

Nie tak smutny czasu głos 

jesień nie jest taka pusta 

j est w nit;j sło llca ciep ł y blask 

Wszystko mUa, ale życie 
Nie minęło obok nas ... 

Dilara Bielaszka 

Łomża 

KRYPTONIM "KASIA" 
W związku z artykułem zaty

tułowanym "Kryptonim Kasia" 

("Kontakty", nr 33/2002), pra

gn ę wyjaśnić, iż podlascy poli

cjanci od 10 czerwca 2000 roku, 

czyli od dnia zgłoszen ia zaginię

cia, poszukują Katarzyny W. Już 

miesiąc później , z uwagi na przy

puszczenie, że zagi nięc i e mogło 

mieć związek z popełnieniem na 

jej osobie przestępstwa, Wydział 

Kryminalny KWP w Białymstoku 

objął poszukiwania specjalnym 

nadzorem. 

W sprawie zaginięcią Ka ta rzy

ny W. policjancj prowadzili czyn

ności zarówno procesowe, j ak i 

pozaprocesowe (czyli operacyjne, 

a więc takie, które objęte są tajem

nicą służbową). Spr,awdzane były 

wszelkie uzyskane informacje, za

rządzono badania, w tym m.in. 

DNA, powoływano biegłych z za

kresu biologii, grafologii. Mate

riał, j aki dotychczas w tej sprawie 

zgromadzi ł a policja, pozwolił na 

wszczęcie ś l edztwa w sprawie o za

bójstwo. 

Inspektorat Komendanta Wo

jewódzkiego Policji w Białymsto

ku , a także przedstawiciele Ko-

:!fi KOJaAKJY 

mendy Głównej Policji w związ

ku ze skargami dotyczącymi czyn

ności , jakie wykonywała policja 

podczas poszukiwań i postępowa

nia przygotowawczego, szczegóło

wo bada li sprawę. Ustalili, że po

licjanci pracowali systematycznie 

z dużym rozmachem i zaangażo

waniem. Poszuki~ania prowadzo
ne były nie tylko w skali wojewódz

twa czy kraju , ale także za pośred

nictwem Interpolu, na terenie, 

Europy. Sprawdzono różne wer

.sje, zarówno dotyczące zabójstwa, 
j ak i nieszczęśliwego wypadku czy 

świadomego opuszczenia rodzin y. 
Poza drobnymi uchybieniami na

tur y procesowej, nie stwierdzono 

. nieprawidłowości w podejmowa

nych czynnościach. 

Poszukiwania Katarzyny W. to 

sprawa niezwykle , trudna. Zaan

gażowanych w jej prowadzenie jest 

wielu policjantów zarówno z Bia

łegostoku , jak i Kolna. Pragnę za

pewnić, że z determinacją i upo

rem będziemy prowadzić poszu

kiwania, niezależn i e od toczącego 

s i ę ś ledztwa i jego wyników, aż do 

ostatecznego wyjaśnienia. Z powa

żaniem . 

kom. Maria Kubajewska 

Rzecznik Prasowy KWP 

w Białymstoku 

Od autora: "Nieustann e zain
teresowanie sp rawą, zatrudnienie 

prywatnego de tektywa, skargi ro

dziców na op i eszał ość przyn i osły 

skutek. Wprawdzie nawet pobież

nej ("n'a oko") lustracj i domu po

licja dokonała dopiero prawie mie

siąc po zaginięciu Katarzyny (7 lip

ca), samochodu jej męża oraz te
ścia i ubojni teścia dwa tygodnie 

p6źniej (20 lipca), to akta dowo

dzą "ogromu pracy włożonej w wy
jaśnienie sprawy". Bo oto we wrze

śniu, czyli ponad trzy miesiące od 

zaginięcia, przeszukuje zakład ma

samiczy męża . Katarzyny ... z uży-
\:" .; 

ciem psa do zapachów, a mieszka-

nie z urządzeniami na badanie mi

krośladów i podczerwienią na wy

krywanie krwi . Po co, po upływie 

tak długiego czasu? Odpowiedź na

suwa się tylko jedna: zwierzchni

kom, do kt6rych skarży się rodzina 

Katarzyny, można pokazać "wiel-

Słodki przemyt? 

kość działa!'i". Komu by s i ę chcia

ło analizować daty? Prawidłowość 

takiego myślenia w pełni potwier

dząją odpowiedzi na skargi, które 

otrzymuje matka Katarzyny: policja 

w Kolnie podjęła szereg czynności, 
zmierzających do wyjaśn ienia ... ". 

Tak n apisałem w styczn iu, prze

widując taką właśnie odpowiedź. 

Niestety, nie myliłem się. jeżeli 

oględzin domu, w dodatku tylko 

pobieżnie, policja dokonuje dopie

ro po miesiącu i niejest to "n iepra

widłowość w podejmowanych czyn
nościach", to miej nas, Panie Boże, 

w opiece! 

Władysław Tocki 

NIE BĄDŹ DURNY l 
Muszę zabrać głos, jak zawsze. 

Gdy zbliżają się wybory. 

One na pewno ciekawsze. 

J ak bywały do tej pory. 

Już nie będq ta kie wredne, 

Mogę to powiedzieć śmiało. 

Na burmistrza bezpośrednie, 

I dobrze, że tak śię stało. 

A i wcale n ie jest dziw. 

I nie zdradzę tajemnicę. 

By na władzę wywrzeć wpływ, 

Nie wychodząc na ulicę. 

Żeby głośno l amentować, 

Że nam Partia go przydzieli. 

Ale można zagłosować, 

Na tego, k t6regośmy chc ieli. 

Bo j est dobrym gospodarzem, 

I usłużność swoją ćwiczy. 
Niecbąj rząd z i nam tym ra zem, 

I s ię z wyborcami liczy! 

Że tak będzi e, ju ż LO cnUę 

Społeczeństwo mnie posłucha. 

J na pewno zagłosuje, 

Na nam życzliwego ducha. 

Zabierz głos, Obywatelu! 

I śmiało rusząj do urny. 

Żeby dopiąć swego celu. 

r nie zwlekaj! Nie bądź durny! 

Stanisław Sierocki 

Ciechanowiec 

Jan Sokołowski z Łomży w sklepie "Społem" przy 

ulicy Długiej kupił dziesięć kilogramów cukru. 

- Krew mnie zalewa. Od razu widać, że to szmu

giel. Chcialem kupić polski cukier, a nie obcy. Wysypa

łem z obu torebek,jest cukier, ale nie nasz! 

Dyrektor cukrowni Ryszard Kamiński z calą st.anow, 

czością oświadcza, że cukier tylko produkuje, a nie 

sprowadza. 

Gdy w domu otworzył torebkę, okazalo się, że cu

kier zapakowany jest wjeszcze jedną. Wierzchnia, biała 

z namalowanymi niebieskimi ftliżankami, czerwonym 

czajniczkiem i cukiernicą o~az infonnacja, że cukier 

biały został wyprodukowany w cukrowni Otmuchów; 

"ptodukt polski" z kampanii 2001 / 2002. Druga stro

na infonnuje, iż ' paczkowanie cukru przeprowad~iło 
PPHU "Bradex:" s.c. Z."i A. Zaława w Szczekocina:ch. 

Co rozumieć przei "konfekcjonowanie" wr.jaśnia 
druga torebka. Pod polskim opakowaniem ukryta jest 

szara torba z litewskimi napisami: ,Jelgavas cukurs 

smalkais. Prima latvijas Cukura Fabrika". 

Czy znaczy to; że litewski cukier został w Polsce raz 

jeszcze opakowany w drugą polską torebkę? 

- Nic mi nie wiadomo o cukrze w dwóch toreb

kach. Nie wiem, czy to jakaś prowokacja. Nic nie potra

fię powiedzieć na ten temat - wyjaśnia Sławomir Cie

ślak, prezes ds. ekonomicznych cukrowni Otmuchów. 

- Jestem patriotą i nigdy od nikogo cukru nie im

portowaliśmy. Produkujemy i eksportujemy, ale nie 

sprowadzamy - zapewnia dyrektor Ryszard Kamiński. 

Tajemnicę wr.jaśnił właściciel finny "Bradex" , zaj
mującej się pakowaniem. 

- Współpracujemy z cukrownią Otmuchów i z 

pewnością cukier w podwójnym opakowaniu jest pol

skim cukrem z tej cukrowni - zapewnia Zbigniew Za

ława, współwłaściciel spółki P.P.H.U. "Bradex". 

Dodaje, iż zawsze pakują cukier w podwójnym opa

kowaniu .. Trzy miesiące temu w zakładzie zabrakło pa

pieru. Był tylko podarowany przez kogoś z litewskimi 

nadrukami, zostal wykorzystany. 

- To dotyczy jednej p~i cukru, 3-5 ton. Towar 

tak opakowany tram w różne miejsca i natychmiast po

sypały się na nas wszystkie możliwe kontrole. Sprawa 

jest do końca wr.jaśniona i więcej się nie powtór,V. ~a
pewniam wszystkich, że jest to cukier krajowy; /te nie 

był u nas przepakowywany żaden inny - twierdzi Zbi

gniew Zaława. 



AUGUSTÓW 

• Podlaskie Zrzeszenie LZS zor
ganizowało kurs organizatorów 
sportu . i rekreacji dla działaczy 

sportu wiejskiego z Podlaskiego. 

CZVŻEW OSADA 

• Mieszkańcy wciąż ponoszą 

konsekwencje letniej suszy: nie 
ma wody w studniach, co oznacza 
znacznie wyższe koszty gospodac 

rowania, ponieważ "wszystko idzie 
na licznik" wodociągowy. Ale wła

śnie wodociąg jest szczęściem w 
nieszczęściu. Mają go (poza cztere
ma kolonistami) wszystkie wsie. 

• Znacznie niższe niż w ubie
głym roku są zbiory buraków cu
krowych: z 425 kwintałi z hekta
ra spadły do 340! Około 10 proc. 
mniej jest także zbóż i ziemnia
ków, natomiast tyle samo kukury
dzy na ziarno. 

• Gmina ma 808 gospodarstw. 
Ich właściciele hodują zaledwie 
15 koni! 

DROZDOWO 

• Noga mamuta, złożona z ko
ści znalezionych przed laty w re
jonie Zambrowa, wzbogaciła Mu

zeum Przyrody. Rekonstrukcji do
konałi specjaliści z Muzeum Ziemi 
w Warszawie. Tylko w niewielkiej 
części musieli uzupełniać ubyt
ki kości twOl'zywami sztucznymi. 
Kończyua ma 3 metry wysokości i 
służyła zwierzęciu, którego wzrost 

sięgał 5 m, 

DUBICZE CERKIEWNE 

• Oddana została do użytku sie
dziba Stniży Granicznej. Gmina 

ma w tym swój wkład, przekazując 
bezpłatnie ponadhektarową dział

kę oraz wspólfinansując oczysz
czalnię ścieków. 

• 41 kandydatów ubiega się o 
mandat radnego (15 miejsc), a 3 o 

stanowisko wójta gminy. 

GRAJEWO 

• Pi~rwsza w mieście klasa inte
grac}jna, w której razem uczą się 

dzieci zdrowe i niepełnosprawne, 
powstała w Szkole Podstawowej 
nr 1. Podczas naboru okazało się, 
że potrzeba na tego rodzaju spo

sób nauczania jest bardzo duża. 
,Jedynka" zamierza w przyszłych 
latach tworzyć kolejne klasy inte

grac}jne. 
• Dość skromnie przebiegały 

w tym 'roku obchody Dnia Eduka

cji Narodowej; grupa pedagogów 
otrzymała nagrody burmistrza i 
dyrektorów szkół. Nie było trady
tY,jnego ,spotkania środowiska na
uczycielskiego z władzami miasta. 

• Minister Barbara Labuda z 
Kancelarii Prezydenta RP podpi
sała w imieniu Aleksandra Kwa-

~ 

śniewskigo pismo gratulatY,jne ad-
resowane do Publicznego Gimna
zjum nr l. Szkoła niedawno przy
jęła imię Polskiego Czerwonego 
Krzyż~ ijestjedyną w Polsce, która. 
ma takiego patrona. W opinii mi
nister Barbary Labudy, szczegół-

nie cenne jest to, że młodzież, wy
bierając nazwę najstarszej polskiej 
organizacji pozarządowt:j, posta
nowiła także osobiście realizować 

j ej ideały pomocy i slużby potrze
bującym. 

JASIONÓWKA 

• Aż 57 kandydatów będzie wał
czyć o 15 mandatów radnych. O 
stanowisko wójta gminy ubieg~ą 
się 3 kobiety i mężczyzna. 

KOLNO 

• Konkurs, mający na celu po
pulary.tację własnego regionu i 
wzbudzanie poczucia przyuałeż

ności do niego, organizują Miej
ska Biblioteka Publiczna i Kolneń

ski Dom Kultury. Adresowany jest 
do dzieci i młodzieży szkół pod

stawowych i szkół ponadpodsta
wowych. Nałeży wykonać prace w 

jednej z dziedzin: plastyka, foto- . 
grafia, małe formy literackie do 5 

listopada. 

Zi 

NURZEC 
STACJA 

• W gminie 
wiejskiej Nurzec 
Stacja (powiat 
Siemiatycze) o 
stanowisko wój

ta ubiega się aż 
11 kandydatów! ' 
Oprócz obec
nej wójt Raisy 
Pachwicewicz, 
Agnieszka Korze
niowska, Edward 
Kruszewski, Ro
bert Antoni So
bieszuk, Tade
usz N estero

wicz, Eugeniusz 

Godończuk, Jan 
S.zpański, Irena 

Koczuk, Alicja Błażejak, Jan Błasz
czuk i Zbigniew Antoni Kalicki. 

PERLEJEWO 

• Nowy samorząd ' czeka do
kończenie budowy szkoły pod
stawowej z ' częścią dla _gimna

zjum (obecnie "stan surowy za
mknięty"), modernizacja dróg 
oraz rozbudowa wodociągu. Na 
33 wsie w gminie dobrodziejstwa 
bieżącej wody nie mają jeszcze 
mieszkańcy wsi Głęboczek, Gło

dy, Granne, Kobyla, Kruzy, Le
śniki, Osnówka, Pełch, Poniaty i 
Wiktorowo. 

PIĄTNICA 

• Służby ochrony zabytków zmu

szone zostały do zdecydowanej ak
cji w obronie zabytkowego charak
teru carskich fortów wzniesionych 
na przełomie XIX i XX wieku. Po
wodem stało się ogrodzenie wil
li, która powstała w Piątnicy. Wla
ściciel domu umieścił solidne, że- o 

liwne ogrodzenie na terenach ob
jętych ścisłą ochroną konserwator
ską, nie mając odpowiedniego po
zwolenia. Jego winę pogłębia, w 
opinii konserwatorów, fakt, że już 
w czasie budowy otrzymywał ud 
nich informacje o bezprawności 

swoich działań. Wlaściciel otrzy
mał nakaz rozebrania ogrodzenia 
do końca października. 

SOKOŁY 

• Imię Papieża Jana Pawła II 
prz}jęło gminne gimnazjum w 
Sokolach, dolączając do "rodzi
ny" szkół, którym patronuje Oj
ciec Święty. W holu gimnazjum 

ustawiony został pomnik patrona, 
ufundowany przez sponsorów. 

SZCZUCZVN 
t . 

-, Sesja Rady Miejskiej, podsu
mowująca mij~ącą kadencję, mia
ła niezwykle uroczysty charakter: 
została poiączona z otwarciem 
nowego skrzydla dla Gimnazjum. 
Szkołę poświęcił wikariusz bisku
pi ds. duchowieństwa, ksiądz kano
nik mgr Ludwik Brzozowski. Mło
dzież zawiesiła p'oświęcone krzy
że w swoich klasach i przedsta~ła 
swój dorobek artystyczny. 

• W uznaniu wybitnych zasług 

w pracy zawodowej oraz działalno
ści dla społeczności lokałńej prezy

dent RP Aleksander Kwaśniewski 
przyznał burmistrzowi Szczuczy
na dr. Stanisławowi Wądołowskie
mu Krzyż Kawałerski Orderu Od
rodzenia Polski. 

• Dyrekcja Generałna Budo
wy Dróg i Autostrad ogłosiła prze- . 
targ na remont drogi nr 61 na od
cinku Szczuczyu - Grajewo. Pra
ce mają rozpocząć się wiosną przy
szłego roku. 

SZUDZIAŁOWO 

• 150 tysięcy złotych rocznie 
kosztuje gminę dowożenie uczniów 
do szkół. Dwa pojazdy są już wysłu
żone, trzeci ma dopiero 2 lata. 

• Gmina "zwodociągowana" jest 
w ponad 50 proc. 

WVSOKI-=. MAZOWIECKIE 

• Do obejrzenia wystawy pt. 
"Sanitariuszka Inka i młodzi bo
haterowie Armii Krajowej" zapra
sza Miejski Ośrodek Kultury. Eks
pozycję przygotowałi Instytut Pa
mięci Narodowej w Białymstoku, 

. starosta wysokomazowiecki i bur
mistrz .miasta. 

TUROŚL 

• Całkowitego zdewastowania 
dróg obawiają się władze gminy w 
związku z trw~ącym od lipca usu
waniem skutków wichury w lasach. 
Wedlug ocen gminy ponad 15 kilo
metrów szlaków jest już tak znisz
czonych przez potężne ciężarówki 

. z drewnem, ważące po kilkadziesiąt 

ton, że przy intensywniejszych opa
dach mogą się stać nieprzejezdne. 

ZAMBRÓW 

• Do ponownego rozpatrze
nia przez władze gminy Zambrów 
skierowalo Samorządowe Kole
gium Odwolawcze w Łomży spra

wę ewentualnej budowy spałarni 
odpadów, jaką w rejonie Czerwo
nego Boru chce wznieść lomżyń
ska spółka, Kolegium uznało, że 

wójt, odmawiając ustalenia warun
ków zabudowy, nie miał racji, po
wołując się na sprzeczność inwe

stycji z miejscowym planem zago
spodarowania terenu, Budowie 
spalarni sprzeciwia się samorząd 
gminy Zambrów, 

• Kto wie, czy żubra z herbu 
miasta nie wyprze niebawem del
fin? Przede wszystkim dlatego, że 
żadnego żubra w Zambrowie nie 

ma, a "Delfin" z pewnością bę
dzie jedną z największych atrak
cji miasta. Taką nazwę mieszkań
cy nadali otwartej właśnie nowo
czesnej pływałni, wzniesionej kosz
tem 9 milionów · złotych. Położo
ny nad zalewem obiekt, wyposa
żony jest m.in. w pływalnię sporto
wą o dlugości 25 metrów, brodzik 
dla dzieci', zjeżdżalnię i widownię 
na 100 miejsc. W obsłudze basenu 
pracę znalazło 30 osób, w tym sze
ściu ratowników. Od 8.00 do 15~00 
pływalnia zarezerwowana jest dla 
uczniów zambrowskich szkół. 
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Ostatnio słyszę od męża cierp

kie uwagi w łóżku. Prawda jest 

taka, że to on właściwie zawodzi, a 

ja nie mam odwagi powiedzieć mu 

o tym. Mam wrażenie, że na mnie 

odbija swoje niepowodzenia. W 

zakładzie męża zmienił się dyrek

tor. Nowy szef zmienił mu warun

ki pra!)' na gorsze. Mąż przestał 

być kierownikiem. Zmiana pracy i 

jednocześnie płacy, bo już nie ma 

dodatku kierowniczego, bardzo 

go przybiła. Mąż studiował zaocz

nie. W tym roku akademickim nie 

pojechał już na dwa zjazdy. Powie
dział, że nauka mu nie potrzebna, 

bo zruniast awansować, idzie w dół. 

Mniej więcej od czasu kłopotów w 

pracy stał się niemożliwy w domu, 

czepialski i złośliwy. To wszystko 

boli, ale najgorzej uwagi dotyczące 

naszego współżycia, bo to właśnie 

on zawodzi i udaje, że tego nie wi

dzi. Za swoje niepowodzenia obwi

nia mnie. Jak to zmienić? 

Marlena 

Najlepiej cierpliwie przeczekać. 

A czekając, dać odczuć mężowi, że 

z niepowodzeniem nie jest sam. 

Może tego nie dosu"zega i wydaje 

mu się, że w Twoich oczach wiele 

stracił, że może uważasz go za nie

udacznika. Dlatego przY.iął posta

wę atakującego. Atakuje bez przy

czyny, aby odwrócić od siebie uwa

gę. Trzeba wyrainie dać do zrozu

mienia mężowi, że j est ciągle waż

ny. Nie komentować też chwilo

wych niepowodzeń w łóżku. W ta

kim wypadku dobrze, abyś przejęła 

inicjatywę w czasie współżycia i tak 

prowadziła grę, by wydawało mu 
s ię, że to on -wprowadza zmiany. I 

w różny sposób dawać mężowi do 

zrozumienia,-że daje Ci dużo satys

fakcji i rozkoszy. Lepiej pochwalić 

nawet za drobne okazanie , czuło

ści , niż roztrząsać problemy pracy. 

U mężczyzn urażone ambicje mają 

często duży wpływ na zachowania 

seksualne. 

~ , KOHTAJaV 

LEKARZ DOMOVVV 

. Rodziłam cztery razy i cały czas żenie, jakby wszystko ze środka ze 

ciężko pracowałam. Dziś mam pięć- mnie wypadało. Czy można temu 

dziesiąt lat, choć wyglądam o wiele jakoś zapobiec? 

starzej, i w porównaniu z przeszło- . Marianna 

ścią mogę powiedzieć, że odpoczy

wam. Ale za to ciągle wyskakują ja

kieś choroby. Teraz mam kłopoty z 

trzymaniem moczu. To jest bardzo 

przykre, bo jak gdzieś idę, stosuję 

wkładki i ciągle o tym myślę. To 

mnie bardzo krępuje. Mówiłam o 

tym swojemu lekarzowi ogólnemu, 

a on stwierdził, że pewnie obniża 

mi się macica, i na tym skończyła 

się cała porada. 'Czasami mam wra-

Obniżanie macicy występuje 

nie tylko u kobiet, które przeży

ły trudny poród, czy ciężką prac9 

fizyczną. To dolegliwość ' występu

jąc,a często w wieku przekwitania. 

Przyczyna: wiotczeją mięśnie, któ

re podtrzymują macicę. Wiedząc 

o tym, można je wzmocnić ćwi

czeniami oraz kąpielami w z iołach 

(krwawnik albo skrzyp polny). Jeśli 

macica bardziej si ę obniży, a moż-

POD PARAGRAFEM 
Dowożę niewidomego syna do 

ośrodka dla niewidomych i szko

ły w Laskach. Syn ma legityma

cję i z zakupem biletu ulgowego 

dla niego nigdy nie miałem kło

potów. Czasami dlugie tłumacze

nie poprzedza zakup biletu ulgo

wego dla mnie. 

W sierpniu zmieniły się przepi

sy. Chciałbym dowiedzieć się, do 

ilu lat przysługują zniżki niewido

memu i na jakie ulgi przy zakupie 

biletów może liczyć jego opiekun. 

Witold 
Niepełnosprawny od 1 sierp

nia (w tym niewidomy), j eżeli nie 

POZNAJMY SIĘ 

Czy poznać ciebie zdążę? 

Z małym do przedszkola, 

Biegiem na pocztę, 

Pracuj ę w okienku, 

Gdzie jesteś mój książę? 

Biegiem po małego , 

Na spacer z psem Punią , 

Ugotować, wyprać, 

Koniec z kOl1cem wiążę, 

Przybądź do nas mój książę ! 

Grażynka 

z poczty 

Łomża 

ukończył 26 lat i nadal się uczy, ma 

prawo do ulgi 78 proc. przy prze

jazdach wszystkimi rodzajami po

ciągów oraz autobusów (bez eks

presów). Taka sama ulga przysłu

guje opiekunowi, który podróżuje 

z niepełnosprawnym. Jednak usta
wodawca wyrainie zaznaczył, że 

ulga przysługlUe opieku nowi, gdy 

towarzyszy dziecku z miejsca stałe

go pobytu do placówki szkolno-pe

dagogicznej lub leczniczo-rehabili

tacY.inej albo gdy towarzyszy dziec

ku z placówki szkolno-pedagogicz

nej do miejsca zamieszkan ia. 

Niewidomy po ukOl1czeniu 26 

• 
Szczęśliwą być 

- to piękne uczucie, 

Koch an ą być 

- to szczyt łask, 

Więc j ak kochać , 

to kochać szczerze 

I wszystkim oddawać 

swój blask. 

Świadomość, że j est się kocha

ną i potrzebną, że istnieje ktoś, 

komu można z ufnością odpowie

dzieć tym samym uczuciem, to 

największe szczęście . 

Jestem trochę nieśmiałą, nie

bieskooką, finans owo niezależn ą 

realistką o romantycznej duszy. 

Lubię dobrą muzykę, długie spa

cery, przyrodę. Jeżeli i dla Ciebie 

ważna j est szczerość, uczciwość, 

wzajemne zrozumienie, odpo

wiedz. Mieszkam w Łomży. Mi le 

widziani Panowie w wieku 33-38 

Jat, bez zobowiązań. 

Iga 

• 
Jeże li j es teś sa motna, nie mo-

żesz zn al eźć szczęścia w miłości, 

napisz do mnie. Mam 21 lat, nie

złą prezencję i wolne serce, do 

którego Cię zapraszam. 

Tomek 

na to zauważyć, bo nie tylko wy

stępuje ucisk na pęcherz, ale też 

ból przy oddawaniu moczu, trzeba 

zgłosić się do gineko loga i popro

sić o leki. Lekarz może przepisać 

środki hormonalne, które ujędrnią 

tkankę macicy. 

Gdy macica jest tak nisko, że 

szyjka zaczyna wystawać z pochwy, 

konieczna jest operacja. Zabieg 

polega na podciągnięciu macicy 

z . pęcherzem i cewką moczową i 

przyszyciu j ej do mięśni brzucha. 

Po każdym zabiegu konieczna j est 

rekonwalescencja, która trwa kilka 

tygodni. . Koniecznie trzeba unikać 

diwigania ciężarów oraz stosować 

dietę bogatą w błonnik. 

lat korzysta z ulgi 37 proc. przy 

przejazdach: w klasie drugiej po

ciągów osobowych, pospiesznych i 
ekspresowych, na podstawie bije: 

tów jednorazowych; w klasie dru

giej pociągów osobowych i po

spiesznych na podstawie biletów 

jednorazowych lub miesięcznych; 

autobusami komunikacji zwyklej, 

przyspieszone:i i pospieszne:i na 
podstawie biletów jednorazowych; 

autobusami komunikacji zwykłej i 

przyspieszonej na podstawie bile

tów jednorazowych lub miesięcz

nych . 

Przewodnik, towarzyszący nie

widomemu w podróży, ma prawo 

do ulgi 95 proc. 

• 
Mam na imię J acek: 30 lat, 186 

cm wzrostu, brunet o zielonych 

oczach. Kryje się w nich roman

tyczna dusża. Kocham przyro

dę, spacery brzegiem morza oraz 

j esiennym, kolorowym lasem. 

Chciałbym poznać sympatyczną 

Panią, myślącą poważnie o za ł o 

żeniu rodziny. Dziecko mile wi

dziane. Uroda nie j est najważniej-

. sza. Przekonałem s i ę bowiem wie

lokrotnie, że uroda w połączeniu 

z dobrym charakterem nie zawsze 

idą w parze. 

Mam nadzieję spotkać kogoś, · 

z kim będzie li1i dobrze i komu 

będę mógł dać prawdziwe szczę

śc ie. 

Jacek Zielitlski 

ul.Nowowiejskiego 14 

82- 400 Sztum 

woj. pomorskie 

• 
J estem po rozwodzie, bez na-

ł ogów, ale z n adzieją na odbu

dowę życia . Mam 45 Ja t, chcial

bym wreszcie zerwać z samotno

śc i ą i poznać miłą Panią w wieku 

35-50 la t. Pani może być, z d ziec

kiem. PoszuktUę serdecznej part

nerki na dobre i na złe dni. Odpi

szę na każdy list. 

Antonio 



Strażnik miejski chwy

cił go za ramiona i huknął: 

"Ty h ... " 

Miłosierdzie 

gminy 

W Łomży, w pobliżu bloku 

przy ul. Polowej, leżał człowiek 

z zabandażowaną głową i ręką. 

Przechodnie powiadomili po

licję· 

- Przyjechał radiowóz, ale 

policjanci nawet nie wysiedli! -

mówi zdenerwowany świadek. -

Poradzili, żebyśmy zaprowadzili 

tego mężczyznę do Klubu Senio

ra na Skłodowskiej. 

- A on trząsł się z zimna i po

wtarzał: "Pójdę gdzie bądź, bo 
nie mam domu" - dodaje star

sza kobieta. 

Widząc, co się święci, ludzie 

wprowadzili bezdomnego do 

klatki schodowej bloku. Jedni 

zrobili herbatę, drudzy kanap

ki, a jeszcze inni zadzwonili do 

"Kontaktów". 

Zadzwoniliśmy do ~omu Po

mocy Społecznej PKPS przy ul. 

Sikorskiego. Pracownica Domu 

poinformowała, że na mężczy

znę czeka posiłek i nocleg, ale 

nie ma w tej chwili samochodu, 

który mogłaby wysłać. Poradziła, 

by zwrócić się z tym do Miejskie

go Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Dzwonimy. 

- Już wiem, o kogo chodzi! 

- mówi pracownica. - Chyba 

codziennie w jego sprawie jest 

kilka telefonów. On nie chce 

nigdzie iść! - tłumaczy. - Ale 

spróbujemy! Zaraz się tym zaj

mę· 

Dobrą wiadomość przekazu

jemy mieszkańcom bloku, którzy 

wciąż goszczą bezdomnego. Cze

kamy na wieści. J oto one. 

- Bardzo szybko przyje

chała straż miejska - opowia

da starsza kobieta. - Ucieszyli

śmy się, że wreszcie ten człowiek 

trafi tam, gdzie trzeba. I co? Na 

samo wejście strażnik chwycił go 

za ramiona i huknął: "Ty h ... ! Ile 

razy będziemy po ciebie przyjeż

dżać?!". 

- Oniemiałem! - dodaje 

mieszkaniec bloku. - Jak moż

ną?! Chciałem zapytać, po co 

właściwie przyjechali, ale , nie 

byłem w stanie wydusić z sie

bie słowa! Chyba czas najwyż

szy, by zwierzchnicy strażników 

miejskich w Łomży pr.zyjrzeli się 

osobowości swych podwładnych. 

Czas najwyższy, by uświadomi

li sobie, że rola straży miejskiej 

polega również na pomaganiu 
ludziom, a nie wyłącznie na ka

raniu za niewłaściwe zaparkowa

nie samochodu lub nieporządek 

przed posesją. 

RONIKA 
OLICV...JNA 

• W pobliżu Godlewa (gm. Czy
żew Osada, pow. wysoKomazowiec

ki) pociąg towarowy relacji Tłuszcz 

-,Białystok potrącił przechodzącą 

przez tory 85-letnią kobietę. Ponio

sła śmierć na miejscu. 

• W Śniadowie (pow. łomżyński) 

niespodziewaną wizytę złożyli w 

pewnym domu nieznani mężczyź

ni. Zaoferowali do sprzedaży dy

wan. Zajęci oglądaniem towaru go-

policjanci zatrzymali pijanego ro

werzystę, rekordzistę ostatniego 

czasu: 3,74 oraz 3,92 prom. alko

holu! Tylko w tym roku funkcjona

riusze Podlaskiego udaremnili dal

szą jazdę ponad 5300 nietrzeźwym 
kierowcom. 

• W Łomży w jednej ze szkół 
podstawowych ktoś ograbił nauczy

cielkę z torebki, zawier;yącej do

kumenty i pieniądze. Poszkodo-
spodarze nie zauważyli, jak z szaf- _ wana oszacowała straty na 40 zło

ki z bielizną' znikają ich oszczędno- tych. Policjanci wkrótce zatrzyma-

ści: 10 tysięcy złotych. Zauważyli to 
dopiero po wr.jściu domokrążców i 

powiadomili policję. 

• W Rutkach (gm. Zambrów) 
kierujący peugeotem potrącił 27-

-letniego pieszego, który zmarł na 

skutek obrażeń. 

• W Grajewie na ul. Konopskiej 

li złodziei, którymi okazali się 16-

-latek oraz dwaj 14-letni gimnazja

liści . Poza kartą do bankomatu po

zostałe skradzione przedmioty od

zyskano. 

• W Łomży ~atrzymany został 
19-1atek, który próbował włamać 

się do zaparkowanego przy ul. Za-

6 wypadków drogowych, 10 rannych i 3 zabitych 

to bilans minionej niedzieli na drogach Podlaskiego. 

Śmierć i krew 
Zaczęło się przed czternastą 

w Becejlach (gm. Rutka Tartak, 

pow. suwalski): kierowca nissa

na na łuku drogi zjechał na lewą 

stronę i czołowo zderzył się ze 

skodą. Pięć osób podróżujących 

samochodami doznało obrażeń 

dała. 

Późnym popołudniem w woje

wództwie zaczął padać deszcz, a 

potem śnieg z deszczem. Zrobiło 

się ślisko. Około 18.30 w Białym

stoku na Alei Solidarności zde

rzyło się 5 pojazdów! Najpierw 

kierowca autobusu nie wyhamo

wał przed skrzyżowaniem i ude

rzył w tył citroena. ~a zasa~zie 

domina citroen, przesuwając się 

do przodu, uderzył wlanosa. ,z 
kolei lanos wpadł na renault, któ

I;e uderzyło w tył bmw. W wypad

ku ucierpiał 2,5-letni pasażer ci

troena, doznając urazu podsta

wyczaszki. 

O 20.20 w Hajnówce ' na ul. 

Celnej, podczas obfitych opadów 

śniegu, kierujący audi wypadł z 

jezdni i uderzył w drzewo. Pasa

żerka doznała urazu kręgosłupa. 

Dziesięć minut później na dro

dze Przytulanka - Kalinówka 

Kościelna (gm. Knyszyn, pow. 

moniecki) kierująca samocho

dem kia najechała na leżącego na 

jezdni mężczyznę. Zmarł w karet

ce pogoto:wia, w drodze do szpi

tala. 

O 22.00 w Gutach (gm. Gra

j ewo) jadący nieoświetłonym ro

werem 25-letni mężczyzna z?stał 

uderzony przez dostawczego for

da. Poniósł śmierć na miejscu. 

Dwadzieścia minut później w 

pobliżu Kobylina (gm. Piątnica, 

pow. łomżyński) skoda zderzy

ła się czołowo z audi. Jej 53-letni 

kierowca zgi'i1ął na miejscu. Nato

miast jego dwie pasażerki i kie

rowca audi doznali -poważnych 

obrażeń ciała. 

( 

miejskiej forda. Najpierw wyła

mał klamkę, a gdy usilował wybić 

szybę, włączył się alarm, na co na

tychmiast zareagował właściciel 

pojazdu. 

• W Białymstoku na ul. Mickie

wicza mieszkańca Ełku zaczepił pi

jany nastolatek, który zażądał pa

pierosa. Kiedy przechodzień od

mówił, bandyta zaczął go szarpać, 
wsiadł za nim do autobusu i ude

rzył. Kierowca i pasażer obezwład

nili napastnika i wezwali praco~i
ków firmy ochroniarskiej. Ci prze

kazali bandytę policji. 

NA SZKODĘ 

"UCHWYTÓW" 

Zarzuty'ilaklaniania zarządu Fa

bryki Przyrządów i Uchwytów Bi
son-Bial do działania na szkodę fir

~y przedstawiła czterem przedsta

wicielom kierownictwa firmy Me
talexport białostocka prokuratu

ra. ChQdzi głównie o umowy do

tyczące sprzedaży Metalexporto

wi znanego na świecie znaku towa

rowego, dokumentacji technicznej 

oraz praw autorskich za 40 tysięcy 

złotych. Żaden z podejrzanych nie 

przyznał się do winy. Pracownicy 

Bison-Bial w Białymstoku, Biełsku 

Podlaskim i Kolnie wznowili pro

dukcję i prowadzą rozmowy z ban

kami - wierzycielami, aby pozwo

liły sprzedawać wyroby, a pienią

dze przeznaczyć na płące i zaku

py surowca. 

PRZE KRĘT 

N.A KÓŁKACH 
Trzech mieszkańców Bydgosz

czy i szczecinianina, zajmujących 

się przemytem samochodów oso

bowych za wschodnią granicę, za

trzymali policjanci z Komendy Wo

jewódzkiej w Białymstoku. 

Plan był prosty. Właściciele sa

mochodów (głównie bmw, hon

da, audi) sprzedawali je kurierom 

za 2-4 tysiące złotych. Przez przej

ście graniczne w Kuźnicy (pow. so

kólski), łegalnie, z dokumentami, 

co najmniej 14 drogich aut trafi

ło na Bialoruś. Po kilku dniach ich 

właściciele odzyskiwali dokumen

ty. W Bydgoszczy, Katowicach, Po

znaniu, Warszawie firmy ~bezpie
czeniowe zaczęły otrzymywać zgło-

. szenia o kradzieży samochodów i 

wnioski o wypłatę odszkodowania. 

W ten sposób oszustom wpada

ło łatwo od 25 do 100 tysięcy zło

tych za samochód! Na trop prze

stępczej grupy funkcjonariusze z 

Wydziału Dochodzeniowo-Śledcze
go Komendy Wojewódzkiej Poli

cji wpadli podczas "rozpracowywa

nia" fikcr.jnego porwania. 

Od lutego 2002 roku w spra
wie wyłudzenia odszkodowań bia

łostoccy policjanci zatrzymali już 

15 osób. 

------==--=-
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HURTOWNIA 

"GlAZURA KRÓLEWSKA" 

- fachowe doradztwo, 

dowóz gratis, sprzedaż ratalna 

Duży wybór tanich płytek, 

prz)jmujemy zamówienia 

indywidualne 

Łomża, Al. Legionów 52 

(dworzec PKS), 

218-05-86 

U nas można się targować! 

fa k.620( 

HURTOWNIA 

"KOMAX" 
ŚWIAT GlAZURY 

OFERUJE: 
• duży wybór glazury, terakoty i gresów 
z najlepszych fabryk polskich, 
hiszpańskich i włoskich 

• ekspozycje łazienkowe 
na trzech poziomach 

OFERTA SPECJALNA: 

~"' L KOMAX @ 
Spokojna 

~A • .p()L ł Fu . -::; 
.5 . 
;;:: 

. . .. j 

• największy wybór tanich płytek do dojowni mleka 

FACHOWE DORADZTWO 
RATY-DOWÓZ 

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

0-600-824-256 

OknazPVC 
system Kommerling - numer 1 w Europie 

Omiń PO.śre dnika - kupisz taniej 
P.P.H.U. "OKNAL" s.c. 

I okucia Roto ("mikrowentylacja" w standardzie) 
I gwarancja jakości -10 lat gwarancji 
I ceny promocyjne i krótkie terminy realizacji 
I okna oborowe (1 000x1 000) 180 zł brutto 

AL 

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

Nr 1 na świecie! 

Sprzedaż i obsługę serwisową prowadzą autoryzowani dealerzy firmy STIHL: 
Białystok" Dworzec PKS, paw. 17, tel. 7451402; Berlinga 31, tel. 853 68 04; Ciechanowiec" Sienkiewicza 45, tel. 277 28 64; Czyżew" 
Nurska 13 (pawilon GS), tel. 0602 27 94 06; 'Grajewo" Wojska 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. 716 48 69; 
Ostrołęka" Żeromskiego PKp, tel. 769 07 90, Inwalidów Wojennych 5, tel. 764 47 52; Ostrów Mazowiecka" Sikorskiego 28, 
tel. 7452564, Krótka 3, tel. 745 39 59; Rudka " 3 Maja 28, tel. 0608402695; Wysokie Maz. " 1000-lecia 4, tel. 275 2316; Zambrów 
"Wilsona 10, tel. 271 6907. 

www.stihl.pl 

~ KONTAJaV 



8ROWOKACJE 

Kołodko na ołtarze! 
wi nam przystąpienie do europej

skiej wspólnoty. No, chyba że Ir
landczycy nie słuchają prorządo

wego Radia Józef, a są pod wpły

we,ń propagandy, opo~ycyjnego 
w stosunku do prawowitej władzy 

Episkopatu, Radia Maryja. 

Po raz pierwszy w historii od

rodzonej Rzeczypospolitej jest 

szansa uchwalenia jeszcze w tym 

roku budżetu państwa na rok 

przyszły. 

Tym razem wszystko odbyło 

się po bożemu, zgodnie z ogólnie 

przyjętymi zasadami. Najpierw 

minister finansów Grzegorz Ko

łodko wyspowiadał się przed naj

wyższą władzą w państwie, ple

num Episkopatu. Wykazał skru

chę i otrzymał rozgrzeszenie. 

,Biskupów najbardziej poruszyło 

chrześcijańskie miłosierdzie Ko

łodki, który postanowił darować 

grzechy złodziejstwa wszystkim 

tym, którzy nie płacili podatków i 

nie zatają tego faktu przy najbliż

szej spowiedzi. 

Są podstawy, żeby sądzić, iż 

postawa wicepremiera jest pierw

szym krokiem do przyszłej jego 

beatyfikacji. Jak wiadomo, Ko

łodko nie pije, nie pali, nie spo

żywa mięsa i umartwia się biega

jąc długie maratony. Na męczen

nika nadaje się więc jak ulał. Je

żeli jeszcze uda mu się osiągnąć 

planowany wzrost gospodarczy, 

spełni ostatni, niezbędny do uzy
skania statusu świętego waqmek: 

dokona cudu. 

Krążą plotki, iż dobre uczynki 

ministra finansów wzruszyły do 

tego stopnia biskupi areopag, że 

nosi się z zamiarem przekazania 

państwu kościelnych pałaców i la

tyfundiów, aby dać dobry przy

kład swoim owieczkom. 

W tej sytuacji Sejm nie miał 

już żadnych możliwości odrzu

cenia projektu budżetu w pierw-

szym czytaniu i musiał skierować 

go do komisji. 

Optymistyczne wiadomości z 

RP odbijają się niewątpliwie sze

rokim echem wśród wszystkich 

narodów Unii Europejskiej. Jest 

więc nadzieja, że katolicka Irlan

dia wysłucha błagań swych braci 

w wierze, Polaków, i w referen

dum 19 października opowie się 

za traktatem z Nicei, co umożli-

Może na wszelki wypadek' na

leżałoby rozgłosić, że nasz dziel

ny naród, poza swą ulubioną 

wódką, uwielbia też irlandzkie 

piwo Guinesa? 

WIESŁAW WENDERLICH 

"Kontakty" 
• w prenumeracie 

Prenumeratę 'przyjmują wszystkie urzędy 

pocztowe województwa podlaskiego do 20 

każdego miesiąca oraz RUCH S.A. 

Zespół w Łomży, ul. Nowogrodzka 41; 

Zespół w Białymstoku, ul. Kopernika 95; 

Zespół w Ełku ul. Mickiewi~za 43 do 5 każdego 

miesiąca. Na terenie kraju prenumeratę przyjmują zespoły RUCH S.A. 

właściwe terytorialnie. 

Prenumeratę na zagranicę przyjmuje RUCH S.A. Oddział Krajowej 

Dystrybucji Prasy 00-958 Warszawa skrytka pocztowa 12, ul. Jana Kazi

mierza 31/~3 PKO S.A. IV Oddział Warszawa Nr 12401053-40060347-

2700-401112-005. 

spięcia 

Pracownica biura Związku Na

uczycielstwa Polskiego w Łom

ży wystąpiła o nagrodę \kuratora 

oświaty dla samej siebie. Nagro

dę otrzymała, co wywołało pro

testy oświatowej "Solidarności". 

Niecierpliwi jacyś . Będzie rzą

dził wasz, nagrody będą wasze. 

Urzędowy "Miesięcznik Kol
neński" zamieścił obszerną od

powiedź radnego na notatkę, któ

ra ukazała się w "Kontaktach". 

Na przytoczenie notatki, liczącej 

parę wierszy, miejsca nie starczy

ło. Czytelnik nie ma więc moż

liwości dowiedzieć się, z jakiini 

faktami radny polemizuje i czy 

ma rację. My się dowiedzieliśmy: 

radny startuje ponownie w wybo

rach. A wówczas najważniejszy 

jest fakt: pokazać publicznie na
zwisko! 

Prezes Spółdzielni Mieszka

niowej "Maria" w Łomży Małgo
rzata Bronowicz-Domańska, nie 

kandyduje w wyborach ze swego 

okręgu, lecz z okręgu w rejonie 

Spółdzielni Mieszkaniowej "Per

spektywa". Tak dóbrze dała się 

poznać u siebie, że nie widzi per

spektyw? 

21 
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Wieczorem wybrałem się z kolegą Arturem Lipińskim nad Narew koło 

Jednaczewa. 'Ryba brała nieźle; mieliśmy już i płotki, i krąpie. I nagle coś 

chWyciło mocniej! Pomyślałem, że to pewnie "zaczep". Ale "zaczep" 

szybko przesuwał się na środek rzeki. Ciągnę! A tu taka niespodzianka! 

Nie dałem rady podebrać sam. Musiał pomóc mi Artur. Miotaliśmy się z 

rybą około 15 minut, bo ciągle uciekała w trzciny. Kiedy wreszcie ją wycią~ 

gnęliśmy, byliśmy przekonani, że to płoć. Ważymy: 1,44 kilograma! Dla 

pewności, co mi chwyciło, poszliśmy do Biura Polskiego Związku Wędkar

skiego w Łomży~ Okazało się, że złowiłem klenia! 

Kleń nie poszedł na patelnię: spreparuje go kolega. 

Wojciech Szeweluk 
Łomża 

Pożegnanie talentów 
Od początku października niezwykle utalentowane zapaśniczki 

Wissy Szczuczyn z tytułami wicemistrzostw świata, mistrzostw Euro

py i ,Polski, najlepsze zapaśniczki w Podłaskiem Katarzyna Zalewska i 

Ewa Jarząbek, trenują w MKS Szczyt Boguszów Górce (woj. dolnoślą

skie). Znalazły tam dobre warunki do rozwoju sportowej kariery oraz 

rozpoczęły studia w Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. Ani w' 

Szczuczynie, ani w Podlaskiem nie znalazły wsparcia. 

Na zdjęciu od lewej: Ewa]arząbek, trener Grzegorz Zańko i Katarzy

na Zalewska 

~ ,KONTAfOY 

Szczęście "własnej roboty" 

Około 18.90 wybrałem się z bratem i kolegą pospinningować. Za

łożyłem woblera własnej roboty. Pierwszy rzut i od razu zdecydowane 

branie! Po dziesięciominutowej walce, z pomocą brata Rafała i kolegi 

Bartka Bargielskiego, wyholowałem szczupaka o wadze 3,80 kg i dłu

gości 81 cm. To pierwszy mój tak duży okaz w życiu. 

W środę, 25 września, wcze

,snym popołudniem wybrałem 

się na "Bobry". Liczyłem na lesz

cza albo karpia, kilku znajomym 

ostatnio udało się złowić ładne 

sztuki. Po około 2 godzinach zwi

nąłem wędki, bo nic nie brało, i 

postanowiłem przejść się ze spin

ningiem. 

Przy czwartym, może pią

tym rzucie poczułem przy sa

mym dnie tępy opór. Przekona

ny, że to zaczep, powoli ciągną

łem "coś" do brzegu. Po ci1wili 

to "coś" zmieniło kierunek. Szyb

ko zwolniłem ' hamulec. Po kil

kakrotnym "pompowaniu" i od

jazdach zobaczyłem, że to szczu

pak. "Podbierak w samochodzie, 

hak na gołej ,żyłce bez przyponu, 

nie dam rady", pomyślałem. Wy

patrzyłem miejsce bez zarośli i 

'tam próbowałem go skierować. 

Udało się i przy trzecim podej

ściu "wyślizgiem" wyciągnąłem 

Łakomczuch 

szczupaka w połowie na brzeg; 

szybki chwyt przy skrzelach i był 

mój. Wszystko trwało nie więcej 

jak 15 minut. 

Połakomił się na średniej wiel

kości starego białego twisterka. 

Miał wprawdzie "tylko" 104 cm, 

ale ważył 9,20 kg. 

Świadkiem połowu był pan le

śniczy Marek Bagiński. 

Piotr Bochiński 
Kalinowo 

Dla mnie, typowego amato

ra, ' to ogromna sztuka, chociaż 

w trm roku udało mi się złowi ć 

dwukilogramowego lina. 

Adam Myśliwiec 
Łomża 
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stata; piersi, narządy rodne, biopsja, 
(086)218-88-98, 0-602-584-466. RTG 
ZĘBÓW. 

'. MEDYCYNA 

5609-0 

MASAŻ LECZNICZY - Przychodnia 
na "Bawełn ie" , 0-609-83-85-87 

PRYWATNY GABINET USG, Al. Pił
sudskiego 6, Łomża, czynny: 14.00-
18.00. Specjaliści rad iolodzy: lek. 
med. Grażyna Nierodzińska, wtorek, 
środa, tel. 0-604-437-386; Dr n. med. 
Wiesław Wenderlich, poniedz i a łek, 

czwartek, piątek, tel. 0-604-43-60-76 

5659-0 

DEN1YŚCI - Monika i Paweł MAR
CINIAK. Implanty, mosty adhez)jne, 
Staffa 20, 2198-156 

TERAPIA 

6207-00 

AN1YN IK01YN OWA 
- j ednorazowe, bezbolesne zabiegi 
antyn ikotynowe metodą kompute
rową, Łomża - Przychodn ia "Esku
lap", Piłsudskiego 82. Rej estracja: 
(086) 21 5-94-45 

fak.5670-0 
ZDJĘCIA RTG ZĘBÓW i ZATOK, 
PANTOMOGRAFIA, AJ . Piłsudskie

go 6, Łomża, godz. 13.00-17.00 
fak.5670-0 

USG SPECJALISTA RADIOLOG 
Ryszard Wagner, Łomża, Aleja 
Legionów 94. Tarczyca, brzuch, pro-

6480-00 

SAUNA, SOLARIUM, masaż lecz
niczy, kosmetyczny, Hipokratesa 5, 
218-90-63, 0-607-035-261 

, 
Wyrazy szczerego współczucia 

rodzinie WIŚNIEWSKICH 
Z powodu śmierci 

śP. TERESY WIŚNIEWSKIEJ 
składa 

El żbieta Gadomska 

6731-0 

" fak .6743 

wraz z zalogą PPHU "OKRUSZEK" 
w Łomży 

Przesyłamy słowa' głę bokiej 

. i niewysłowionej wdzięczności Wszystkim, 

którzy wspierali nas swą życzliwością 

i brali udział w pożegnaniu 

naszego kochanego 
Męża, Ojca, Teścia i Dziadka 

THOMASA CYNDZASA 

Serdecznie dziękuj emy lekarzom , pielęgniarkom, 

całemu pers~melowi oddziałów, 

na których przebywał 

w Szpitalu Woj ewódzkim w Łomży 

i Zespołom Pogotowia Ratunkowego 

za przyja~ielską, szczególną troskę o zdrowie 

oraz wytężoną walkę o J ego życie . 

rak.6694 

tak.G722 

Rodzina 

Panu 
Zdzisławowi 

Wiśniewskiemu 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci żony-' 

, 
SP. Teresy Wiśniewskiej 

Składają 

Zarząd, Dyrekcja i pracownicy firmy "TERRAZYT" w Łomży 

Nowy Opel Vectra. 

Nowa Prom~cja 
Ubezpieczenia: OC, AC, 
NW 'i Assistance GRATIS! 

' . 

Zapraszamyl 

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

MOTORYZACJA 
AUTO-SZYBY - naj taniej, 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 
- fi lia siedlecka, 473-02-72, 0-502-
515-915 

5565-0 
"MAC-ROB" auto na gaz (montaż) , 

Senatorska 13,,215-69-48 
6221-0 

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

6479-00 
SPRZEDAM RENAULT CLIO II 
(1999) , tel. 0-605-663-977 

6606 
POLONEZ (1993) + gaz, 218-1 5-10 

6608 
SPRZEDAM ŻUKA blaszak (1991) + 
gaz, 4720-300, 0-608-398-345 

6614 
OPEL KALIBRA, 2L, czerwony 

ŁOMŻYŃSKA GIEŁDA 
SAMOCHODOWA 

W KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZ. 
8.00-13.00 

na terenie 
PHU POLMOZBYT ŁOMŻA 

www.topauto .com.pł 

Ostrołęko, ul. Warszawsko 36 
te ł ./fax 029 760-41-1 8 

f.6393 

(1991), 1 0-rnies ięcy w Polsce, spro
wadzony w całości, 138000 km, stan 
bardzo dobry, pełne wyposażenie, 

16500 zł , 475-11-00 
6621 

OPEL VECTRA 1.61 (1994), gaz, 
215-75-07,0-600-818-811 

6629 
SPRZEDAM POLO NEZ ATU 
(1997r), 218-74-43, 0-6'07-639-566 

6632-0 
URSUS C-360, C-385, 0-692-20-11-20 

6634-0 
OPEL KADETr 1.6 (1990 rok) z 
gazem, 2190-145 

6641 
ŻUK-KONTENER na części, 219-
48-69 

6654 
SPRZEDAM ŁADĘ Samara 1.5 
(1991), (086)219-01 -61 

6658 
SPRZEDAM SILNIK Nissan 2.0D, 
opony zimowe 185/14C, 0-503-77-
57-89 

6663 
TANIO GOLF II poj. 1.6 (1991/92), 
0-606-58-38-27 

6671 
TOYOTA COROLLA XL 1.3 (1988) , 
tanio!, te l. 218-02-72 

\ 6679 
SPZEDAM ,OPEL Vectra B (1996) , 
0-602-689-310 

6680 
LANOS (1998), [ właścicie l , bezwy
padkowy, 17800,- tel. 0-692-434-246 

cd 6682 

Firma: '~ ~LI"'LLL" 
Łomża, ul. Poznańska 156 (wjazd przy stacji pał iw) tel. (086) 218 08 01 

HURTOWNIA ELEMENTY 
PŁYT BUDOWLANE 

GRANITOWYCH Z GRANITU 

WYPRZEDAŻ GOTOWYCH NAGROBKÓW GRANITOWYCH 
MONTAŻ PRZED ZADUSZKAMI 
CENY NAJNIŻSZE NA RYNKU 

f.6291 

I 

. 

KOHTAłOY ~ 
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TEGO JESZCZE NIKT NIE MA: b'jINiL; Z,1 l • w standardzie profile czterokomorowe 
- w standardzie okucia "TYTANOWE" OKNA Z JEDWABNEGO 

ZAKUłO PRODUKCYJNY: 

- podnośnik skrzydła 

FELICIA + gaz (1996r), IwIaściciel 
16300,-, tel. 0-602-774-246 

6682 
IVECO - ciężarowe kontener 
(1985r) lub zamiana na osobowy, 
216-55-36, 0-600-345-290 

66ą3 

MAZDA 626 2.0D (1986r), tel. 2167-
320 po 16.00 

6690 
MERCEDES 123 (1984) oraz przy
czepką kampingową tan io, tel. 
218-10-03 

6691-0 
SPRZEDAM ŻUK (1980), 0-602-
868-891 

6688 
VOLKSWAGEN Golf III 2.0GTI 
(1997), 0-694-247-787 

6695 
ZETOR 72-45, C-360-3P, tel. 2183-
243 

6696 
TANIO SPRZEDAM Fiat 126p 
(1986r), ŻukAvia-A31N -zamia
na, tel. 473-00-94 

6697 
SPRZEDAM FORD KA 1.3, tel. 47-
300-94, kom . 0-604-34-19-33 

6698 
VW PASSAT COMBI 1.8 (1991r), 
210 tys. km, bialy, relingi, wspom. 
kierownicy, hak, eleku-. szyberdach, 
centralny zamek, alarm, radio. Spro
wadzony z Niemiec, 11 tys . zl, 0-604-
471-489,216-21-82 

6702 
SKUTER Honc!<i. Lead 50cm, (1988), 
(086) 47-30-186, 0-606-35-65-59 

6706 
GOLF III (1993r), 1.8, tel. 0-60S-
662-662 

6709 
SIERRA CZEŚCI, 0-504-580-136 

6712 
FIAT PUNTO 1.2SX, (1997) tel. 0-
600-078-426 

6715 
SPRZEDAM MERCEDESA cięża

rowego 1820, stan dobry (1992), 
216-05-05 

6726 
OPEL VECTRA 1.8 (1991) z Nie
micc, 219-86-06, 218-82-30 

6728 
PEUGEOT PARTNER (1998) po 
wypadku, te l. 0-692-441-517 

6730 
ZETOR 77-45 (1991),70-45 (1985), 
7245 (1990) , cyklop, beczkow6z 
(1998), 3000L, 0-608-864-438 

6732 
SPRZEDAM POLONEZA (1991),lcl. 
216-57-79 

6734 
SPRZEDAM ALFA ROMEO 33 
(1991) - 8,5 tys., leI. 219-23-44 

6737 

KO:NTAJaY 

OPEL VECTRA 1.6 (1990,1991) , 
Toledo 1.9diesel (1992) , Ford Sierra 
(1991), Ford Transit 2.5 (1997,1999) 
oraz inne samochody, leI. 0-604-14-
29-39 

6742 
SPRZEDAM VOLVO 1.6D (1986), 
reI. 0-600-05-25-40 

6746 
MATIZ LIFE (2000r), 0-504-2J4-384 

6752 

MERCEDES llENZ 240D, czen~ony 
3000 (1980) , 0-502-092-513 po 20.00 

6582 

SPRZEDAM MERCEDES diesel300D 
(1992), tel. (086)2182-620 po 16.00 

6760 
OPEL ASTRA 1.4 (1997) , 0-608-
832-159 

6763 
SPRZEDAM POLONEZA (1996), 
0-604-175-570 

6764 

SPRZEDAM 

ZBIORNIKI DO MLEKA, dojarki, 
(029) 77-21-236, 0-608-634-972 

5019-0 
SPRZEDAM SIANOKISZONKĘ, 

siano, 0-503-311-770 
5705-0 

DREWNO OPAŁOWE z NADLE
ŚNICTWA: - brzoza, dąb, olszyna. 
Dostawa., 216-00-10, 0-608-412-919 

6294-0 

ARTYKUŁY METALOWE ul. WyszyJl
ski ego 2, lokal 13, 2198-666 

6221-0 
DZIAŁKA - świerki srebrne, tel. 
219-1 3-51 

6342-00 
PROMOCJA - piece c.o., o lej, gaz, 
drewno, miał , Łomża, 0-605-621-551 

6437-0 
CHRYZANTEMY HURTEM, 
(025) 67-55-355,0600-194-384. 

[-6446-0 
ZBIORNIK DO mleka 600L, 
(086)2170-702 

6488-00 
'SPRZEDAM TARCICĘ: dąb, jesion , 
wiąz, olcha, brzoza świcżą sczonowa
ną, 0-502-374-538, (025)675-31 -71 

6537-00 
ZAGOSPODAROWANY OGRÓD 
działkowy, Zawady k/Łomży, 215-
34-70 

6607-0 
SIANOKISZONKĘ w belach 80zł, 

siano w belach 55zl, (029)741-97-66, 
0-606-130-878 

6639 

Jedwabne, ul. Polna 27 (baza G51, 

PRZYCZEPKA,215-76-47 
6643 

MEBLE SKLEPOWE sprzedam, tel. 
0-505-782-442 

6648 
SPRZEDAM ' SIANO vi kostkach , tel. 
4721-445 po 20.00 

6651 
KUCHNIA ELEKTRYCZNA z blatem 
ceramicznym, 217-83-53 

6645 
MEBLE BIUROWE: regały + biurko 
narożnc , rower treningowy - tanio, 
(086)219-01-61 

6658 
PIEC C.O., bal modrzew, kamienie 
polne, tel. 219-17-01 

6660 
SPRZEDAM ŻUKA z gazem, piec c.o. 
gazowy, tel. 214-00-56 

6660 
OPAŁ,2172-213 

6664-0 
ŻALU~JE TANIO, 0-692-900-119 

6669 
SPRZEDAM ŚWINIODZIKI , tel. 0-
604-380-734 

6681 
WYCINAKI DO KISZONEK, dojar
ki, zbiorniki do mleka, 219-18-72, 
0-505-253-919 

6685 
KOMPLET WYPOCZVNKOvVY 
ł awost61, (086) 218-48-66 

6688-0 
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 15a w 
Nowogrodzie, tel. 2167-320 po 16.00 

6690 
JAŁÓWKI 'WYSOKOCIELNE i wycie
lone, 0-506-813-806 

6700 
KOMBAJN VOLVO S830 - tanio, 
0-506-81 3-806 

6700 
DZIAŁKĘ W PlĄTNICY - tanio, 0-
506-813-806 

6700 
SPRZEDAM DZIAŁKI budowlane, 
tel. 2180-146 

6714 
SPRZEDAM ŁĄKĘ w Wiźnic Zakop
ce, teł. 219-10-80 

6723 
PÓŁ BLIŹNIAKA, 175 tys., 0-502-
725-146 

6736 
KURY - NIOSKI, Jarnuty 18, te ł. 

2169-829 wieczorem 
6740 

PRZYCZEPĘ 4,5t, 219-25-81 
6743 

SPRZEDAM SONY 
(086)473-02-66 

PSX2, leI. 

6748 
SPRZEDAM PRASOW{\LNICĘ do 
pościeli, (086)4738-389 

6756 

217-22-11 , leI. 217-23-00 

WINDĘ BUDOWLANĄ, 0-604-1 5-
20-65 

6741-0 

ROWER BERGER (niemiecki), wyż
szej klasy, 0-608-] 96-258 

6582 

SPRZEDAM DZIAŁKI budowlane 
uzbrojone przy szosie w Kownatach, 
(086) 219-16-37 

6761 

KUPIĘ . 

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

f-681 3-0 
AUTO SKUP SKORODOWANE do 
remontu, 0607-515-770. 

f~6813-o 

ROZBITE SAMOCHODY, 0-603-
05'0-603 

f-209-0 

ŻYTO, (08.6)4740-128 
6028-00 

KUPIĘ KAŻDY tclefon kom6rkowy. 
N~lepiej zapłacę, 0-503-333-339 

6373-0 

KUPIĘ DPAŁKĘ budowlaną , 

Łomża, 2188-622 
6610 

KUPIĘ SIANO w belach, (086)472-
J8-11 

6633 
KUpn~ ZLOM złota, lombard, 0-506-
813-80.6 

6700 
KUPIĘ I hektar zicmi, 219-00-25 

6716 
KUPIĘ DZIAŁKĘ, Kupiski St. przy 
ulicy, (086)278-59-42 

6747 

LOKALE . "~'~ 

WYNAJMĘ LOKAL 30m2, 219-84-34 
. 6208-00 

NIERUCHOMOŚCI - "ARKAI)JA", 
Łomża, (08,6)218-77-79 

6258-00 
SPRZEDAM DOM w Łomży, 2160-
234 

6320-0 
SAMODZIELNY LOKAL handlowy 
200 m2 - do wynajęcia, tel. 216-31-
79, godz. 8.00-15 .00. 

t~6319-oo 

ATRAKC'I]NY LOKAL do wyn ;~ęcia , 

0-604-876-166 
6427-0 



NIERUCHOMOŚCI - ,;TYrAN". SPRZEDAM GARAŻ. Al. Legionów 
Kredyt bankowy. Łomża, Polowa 45 60,216-32-1 5 
(Dom Technika NOT), (086)216-62- 6699 
26, www.tyszka.pnet. pl. Ofe rty przY.J- SPRZEDAM DOM j ednorodzinny, 
ml.!jemy nieodplatn ie. Łom ża, 473-09-90 

6453-0 6703 
DO WYNĄJ ~~ClA lokale biurowe i 
handlowe c(;ntrl.lITI Łomży , 0-608-
609-663 

6477-00 

LOKAL DO WYNĄjĘClA, Dluga l , 
leI. 473-56-86 

6493-00 

MIESZKANIE w of1cyni e, 0-609-766-
548 

6502-0 
SPRZEDAM DOM w szereg6wce, tel. 
0-504-86- 13-46 

6577-00 
SPRZEDAM M-2 w centrum, tel. 
2167-540. 

[-6584-00 
WYNAJMĘ MIESZKANIE M-4, 
Łomża , 216-93-38 po 18.00 

6609 
KUPIĘ BUDYNEK, DoM, lokal na 
ul. Sikorskiego, Wojska Po lskiego,. 
Al. Legion6w, 473-23-02 

6613 
SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ miesz
kanie w Nowogrodzie, 60m2, tel. 
0-692-361-044 

6615 
WYNĄJMI!~ M-4, tel. 473-01-42 po 
15.00 

6616 
KUPIĘ MIESZKANIE w Łomży do 
50m2,0-604-891-180 

6618 
WYNAJtvlĘ MIESZKANIE, tel. 0-692-
63-85-35 

6620 
SPRZEDAM MIESZKANIE 25m2 
ł"omża, S ł owackiego 7/ 16, l lOO zl/ 
m2 , tel. 2164-439 

6625 
KUpn; MIESZKANIE 3-pnkoje, 216-
75-07,0-600-818-81 1 

6629 
SPRZEDAM DOM, 216-69-99 

6631 
SPRZEDAM M-3, 218-74-43, 0-607-
639-566 

6632-0 
DO WYNAJĘCIA M-4, 473-83-68 

6635 
STANqA, 216-49-3.6 

6640 
WYNAJMI!~ LUB SPRZEDAM dom 
jednorodzinny w Nowogrodzie, tel. 
(029)764"70-31 

6647 
MIESZKAN IE DO WYNAJĘCIA M-2, 
tel. 2180-950 

I 6665 
DOM DO WYNAJĘCIA w Łomży, leI. 
217-91-15 

6666 
SZUKAM STANCJ ł , 0-607-379-815 

6667 
WYNAJM~; POKÓJ - tanio, 2199-
552 

6668 
DO ""YDZ IERŻAWIENIA ., Io kal 
60m2, Osied le Południe, 0-608-53-
63-68 

6674-0 
PRZVJM\<~ DZIEWCZĘTA na s tancj ę, 
279-16-25 

6677 
DO WYNĄJĘCIA lokal ok. 240m2, 
216-55-36,0-600-345-290 

6684 
"VYNAJMI; HALE, St. Łomża . 

(086)2183-120 
6687 

WYNĄJMĘ M-3, 2191-485 
6704 

2 pokoje w Białymstoku wynajm <;!, tel. 
219-44-54 

6705 
LOKAL Z vVYPOSAŻENlEM wynaj
mę przy ul. Krótkiej , (086) 47-30-186, 
0-606-35-65-59 

6706 
KUPIĘ M-4łub M-5 (standard) blisko 
szkoly nr ,,10", tel. 218-55-95 

6710 
LOKAL 25m2 w pawilon ie uslugo
wo-handlowym sprzedam, wynajmę, 
tel. 216-40-34 

6711 
LOKAL 95m2 do wynajęcia, 

(086)216-01-89 
6717 

M-5, sprzedaż-zamiana, 2190-428 
. 6725 

"MERITUM " - NIERUCHOMO
ŚC I , Legionów 7, 218-93-98, www.nie-
ruchomoscLhLpl 

6725~ 

DO WYNĄjI!;CIA M-3, Łomża, 

(022)827-77-83 
6735 

LOKAL DO WYNAJĘCIA, 2182-079 
6736 

STANqA SAMOTNYM, (086)216-
02-19 

SPRZEDAM 
6750 

NIEVVYKOŃCZONY 
dom , Kraska, 216-49-41 

675 1 
WYNAJMĘ LUB SPRZEDAM lokal, 
A\. Legionów, pow. 93m2, 0-604-15-

- 20-65 
6741-0 

USŁUGI 

STUDN1E (086) 218-59-91, 0600-
550-109. 

[-4132-0 

KOMPUTEROPISANIE, oprawa, 
ksero - "OPO I<A", 216-48-39. 

[-5671-0 

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

2086-00 
AUTO - GAZ montaż , tel. 215-35-
31. 

f~2974-0 

ZESPÓŁ NAJTANLEJ profesjonalnie, 
0502-038-944. 

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

4508-0 
WYPOŻYCZALNIA SAMOCHO-

, DÓW, 216-32-42, 0-604-430-889 
5365-0 

MONTAŻ SAMOCHODOVVYCH 
insta lacj i gazowych , BRC, gwarancja, 
serwis, naprawa normy Euro 3,4, Jar
nu ty 11 , 216-97-03, 0-503-01-00-38 

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

5789~ 

CYKLINOWAN IE, UKŁADANIE, 

(029) 7667-419 
6019~0 

PANELE ŚCIENNE MDF 6,99* 

PANELE ŚCIENNE PCV l O,99~ 
PANELE PODłOGOWE HDF 14,99* 

GLAZURA 16,49* 
SIDING 14,99* 

, . 
FARBA SNIEZKA ULTRA·BIEL 28,49** 

"MAC-ROB" - montaż , samochodo

wych instalacj i gazowych, - d iagno
styka elektroniki pojazdowej , Łomża, 

ul. Sena torska 13, 216-69-48 
6221 -0 

KOMPUTEROPISANIE, GRAFIKA, 
0-608-33-12-16 

6300~ 

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

6368~ 

SERW IS GSM, 0-503-333-339 
6373-0 

ODBLOKUJĘ KAŻDY telefon 
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-
92 1 

6418-0 
,RENOWACJA MEBLI tapicerskich , 
216-29-22; 691-699-642 . 

[-6383-00 
POGOTOWIE KOMPUTEROWE, 
0-606-924-797 

6437-0 
USŁUGI KOPARKĄ i transportowe, 
tel. 2192-646 

6470~ 

KRYCIE DACHÓW, 0-692-104-316 
2976-00 

r- - --

** zł/1O I 

\ 

KllliDYTY GOTÓWKOWE, 216-
39-33 

6478~ 

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

KOMPUTEROPISANIE, 
0-503-628~89 

6500-0 
2186-885, 

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

6514-00 
USŁUGI Z ZAKRESU rachunkowo
śc i , 0-502-353-371 

6537-0 
KOTŁY CENTRALNEGO ogrzewa
nia. Duży wybór. Uslugi hydra ulicz
ne "Insta l-Bud", Łomża, Alej a Piłsud
skiego 115, tel. (086)272-77-69 

6542-0 
USŁUGI REMONTOWO-wykol1cze
niowe mieszkali, 473-24-34, 0-504-
718-743 

659~-0 

MYJNIA, Legionów 60C - pranie 
tapicerek, dywanów, 2188-030 

6597-0 
DV-2004 LOTERIA WIZOWA DO 
USA "Baltica Trave l", Łomża , PI. 
Niepod ległości 17, te l. 2165-548. 
Zambrów, Pl. Sikorskiego 15, tel. 
271-66-56. 

f-66o.4-o 
BILETY LOTN ICZE i aUlokaro
we, wynąjem autokarów, "Baltica
Trave l", Łomża, Pl. N i epod l eg l ości 

----, 
KRZEWY OZDOBNE 

drzewa, krzewy iglaste i liściaste 
w szerokim 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 

/ I tel. 0-606-304-304, fax (086)475-30-10 
e-mail : skoeden@wp.pl ~~ I 

/ ,<:'0'< 0'\0 I Duży wybór· niskie ceny· atrakcyjne odmiany ~ N 
• możliwość dostawy do klienta / \ '-J j,,~ I 

/ t-~ - - - - - ...,,'-- - ... 
"\k.6~G7 
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IV 

17, tel. 21 6-54-86, Zambrów, PI. Nie
podległości 15, tel. 271-66-56 

660.4-0 
SCHODY WYRÓB i montaż, tel. 216-
78-97, kom. 0.-60.5-821-460. 

6612-0 
PISANIE PRAC, 0.-50.4-892-266 

6619-0 
CZARNOZIEM, ŻWIR, piasek. 
Remonty mieszkań wszelkiego rodza
ju, 0.-60.2-828-318, 2160.-625 

675]-0 
WYWÓZ GRUZU, usługi koparką 
"Ostr6wek". Malowanie, szpachlo
wanie , panele, sufity podwieszane, 
0.-60.2-828-318,2160.-625 

6757-0 

USŁUGI HYDRAULICZNE, 0.-50.2-
920.-923 

6622-0 

PANELE, RlGIPSY, glazura, tel. 0.-
694-381-957 

6623-0 
SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, 
glazura, terakota, itp., 0.-60.6-58-38-27 

6671 
SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, 
2176-294,0.-50.5-826-748 

6670.-0 
TANIO SZPACHLOWANIE, 
malowanie, panele, 218-37-65 

6638 
REMONTOWO-BUDOWLANE, 
budowy dom6w, tynkowanie, tera
kota, sufity podwieszane, szpachlowa
nie, panele, 216-91-09, 0.-60.8-119-0.40. 

6655 
GLAZURA, TERAKOTA, 0.-692-112-
518 

6655 

POŻYCZKI GOTÓWKOWE 
szybko i tanio. Ubezpieczenie NNW 
- gratis. AtrakCJdne lokaty. "SKOK", 
Łomża, Bema 31, tel. 215-35-25, 216-
89-25 

6662-0 

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

6686-0 

STUDNIE, (0.86)218-48-66, 0.-60.2-
868-891 

6688-0 

USŁUGI REMONTOWE, tel. 218-
47-45 

6693-0 
Z.l.R ŁOMŻA: - instalacje elektr., 
- pomiar, - remonty budowy, 
- docieplan ie, - glazura, - okna. 

! 
na zakup, budowę bądż remont domu, 
mieszkania lub loka lu oraz na sp/atę 
kredytu mieszkaniowego w innym banku 

bez poręczycieli 

oprocentowanie od 4,65% 

okres kredytowania do 30 lat 

możliwość sfinansowania nawet 
100% inwestycji 
ulga kredytowa-karencja w sp/acie 

--<I 
(lp. kwota kredytu miesięczna r.ata 

50 000 zł od 289 zł 

Prij5kie 
rtłwal't.ys:tWfJ 

Faktury VAT, 0.-60.2-746-220., . 
(0.86) 218-63-29 

670.7 
POPROWADZĘ KSIĄŻKĘ podatko
wą,2186-884 

6720. 
SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, 
glazura, terakota, 0.-50.4-148-691 

6759 
FIRMA "MILISZKIEWICZ" profe~o
nalnie produkuje dużo wzor6w ele
ment6w kowalskich balustrad, przę

seł ogrodzeniowych, tel. kontak. 
218-25-0.5 

k.z.-o 

TRANSPORT 

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

f-5478-0 
PRZEWOZY HANNOVER ~ każda 
niedziela, Polska 0.-60.0.-564-429, 
Niemcy (0.0.49) 174-80.3-64-45 

6345-0 
ROBIN MIKROBUSY 8-17 os6b. 
Wynajem ul. Bema 37, tel. 215-35-31. 

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

90.-48 
5899-0 

HANNOVER, BREMEN, Bielefeld, 
(0.86) 216-93-98, 0.-60.3-534-666 

6261-0 

BELGIA, NIEMCY - Sprinter, 0.-
60.2-59-59-64, (0.86)218-82-23 

6447-0 

BUSEM NAJTANIEJ, 218-30.-88, 0.-
60.8-576-544 

6515-00 
LOTNISKO WESELA Busem 
(0.86) 2188-223. 

f-6424-0 
TRANSPORT - tan io Mercedes 
- kontener lO. palet-euro, 0.-60.8-
398-345 

6614 
WXJAZD DO NIEMIEC mercedes, 
0.-50.2-915-920. 

6657 
HANNOVER - OKOLICE każda 

środa, powroty - sobota, (0.86)218-
62-67, 0-50.6-820.-844, Niemcy, 
(0.0.49) 160.-49-12-972 

6733-0 
WXJAZDY OKOLICZNOŚCIOWE -
Bus, (0.86)4738-389,0.-60.6-732-50.3 

·6756-0 

PRACA 

KOSMETYKI - możesz- dorobić. 

telefon 2184-198 
fak.432-0 

kredyty samochodowe w 'USD. CHP. EURO. PLN 
z możfiwo.rciąprzewalutowania 10 

na samochody nowe i używane Q. ~ 
oprocenlowanie od 5,9 do 7,2% ~ ~ 
(r.".o. od 9.45%) ~ ~ 
na J 00% wartości pojazdu, bez poręclJ'cieJi ~:::; 
uproszczona procedura (takie na utywane) .... Q 
okres kredytowania od 6 miesięcy do 8 lat cu ' . 
długi okres spłaty na samochody u.Q.twQ"ne E .!! 
możliwość wykupienia atrakcyjnego .s :§ 
pakielu ubezpieczeń (AC. OC, NW) .E ~ 
możliwość promocyjnego zakupu auta 
pochodzenie pojazdu dowolne: dealer. komis. giełda i/p . 

• 
np. kwota kredytu miesięczna rata 

10 000 zł od 145 zł 
. 'Finansowe SA Łomża Al. Legionów 44 (Centrum Handlowe 4+) 

Tel. (086) 21-66-961 , 21 -81 -658 

f. 6394 

~ : KOHfAJaY 

ZATRUDNIĘ PIEKARZA i cukiemi
ka Z doświadczeniem , 218-0.0.-52 

6433-0 

PRACA WE WŁOSZECH przy 
zbiorach mandarynki i oliwki , tel. 
(0.0.39)3383-22-45-84 

6573-00 
I<AFELKARZA zatrudnię, tel. 216-20.-
58 po 18.0.0. 

6575-00 
ZATRUDNIĘ PRZEWOŹNIKÓW cią
gnik + naczepa; stała praca po kraju, 
tel. 0.-60.9-675-233, (0.29)760.-50.-71 
wew. 10.3 

6626-00 
M\]NIA - ZATRUDNIĘ do 28 lat, 
2188-0.30. 

6597-00 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ, tel. 
(0.86)219-95-20., kom. 0.-50.1-731-431 

660.5 
FIRMA ZATRUDNI - wym6g samo
ch6d osobowy, (0.29)746-82-88 

6628 
POSZUKUJĘ - PRZEDSTAWICIEL 
HANDLOWY, (0.86)216-34-79 

6630.-0 
TECHNIKA ELEKTRONIKA, p~a
cownika ochrony z licencją I lub 
II stopnia oraz panią do pracy w 
biurze - znajomość obsługi kompu- · 
tera, wykształcenie minimum śred

nie zatrudni Przedsiębiorstwo "The 
World" w Łomży, ul. Szkolna 3. 

6661 
ZATRUDNIĘ przy ocieplaniu, tel. 
~-50. 1-421-0.62 

6676 
ZATRUDNIMY KIEROWCĘ kat. C. 
Spotkanie 21.10..20.0.2 r, godz. 16.0.0. 
- "Wion1ar" Sp. z 0.0., Poznańska 
36a, Łomża 

6758 
PRZESZKOLIMY i ZATRUDNI
MY przedstawicieli handlowych, tel. 
219-0.0.-67 

MŁODYCH, 

6746 
OPERATYWNYCH 

zatrudnię,216-44-18 

670.1 

"NEGRESKO" Hurtownia Lod6w, 
Mrożonek i Art. Spoż. Spółka z 0.0. w 
Łomży ul. Nowogrodzka 151a zatrud
ni absolwenta/tkę/ z'wykształceniem 

wyższym prawniczym (studia clzien
ne), tel. kontakt. 216-22-59 wew.26 

6678 

F.H. poszukuje pracownik6w na stałe. 
Praca w Łomży, tel. (0.86)2163-468 

6713 
DLA EMERYTKI - pie lęgniarki , 

nauczycielki ,473-18-30. 
6738 

ZATRUDNIĘ SPAWACZA, frezera, 
tokarza, 0.-692-42-71-59 

k.z.-o 
LOK w Łomży organizuje kursy: 
- pracownika ochrony I i Ho, 
- prawo jazdy kat. B, - samoobro-
ny, 216-39-89 

6762 
PRACA DLA ajentów w sieci "Żabka" , 
tel. 0.50.1-30.8-250. 

6673-0 

NAUKA 

MATEMATYKA - KOREPETYCJE, 
(0.86)2187-779,2187-463 

6258-00 

MATEMATYKA, (0.86)473-0.7-83 

6469-0 
KOREPETYCJE jęz . francuski , 2167-
211 

6481-00 
CHEMIA, MATEMATYKA, fizyka, 
216-62-94 

6562-0 
KOREPETYCJE z angie lskiego, 218-
0.5-85 

6637-0 
NAUCZYCIEL j ęzyka niemieckiego 
- korepetycje, 2186-991 

6672 
MATEMATYKA, 2198-445 

ANGIELSIU 
2187-871 

6718-0 
KOREPETYCJE, 

KOREPETYqE 
(0.86)217-83-46 

6726 
jęz. polski, 

6739 
ANGIELSKI, CHEMIA, 218-13-26 

6745 
NIEMIECKI,473-0.1-98 

6755 
LANGUAGE EDUCATION, Al. 
Legion6w 42, tel. 216-93-93. KURSY: 
- język angielski, wszystkie pozio
my, - native speaker, przygotowa
nie do matury 

6753 
KOREPETYCJE jęz. angie lski 
- tanio, tel. 0.-60.4-318-420. 

6465 

ZWIERZĘTA 

SPRZEDAM OWCZARIU niemiec
kie , tel. 0.-60.4-20.2-787 

1)60.5 
SPRZEDAM KLACZ lat 6,4720.-30.0., 
0.-60.8-398-345 

6614 
JAŁÓWKI WYSOKOCIELNE, 0.-60.6-
398-288 

6652 
SZCZENIĘTA OWCZARKI niemiec
kie, suczka p6łroczna, 0.-60.6-398-288 

6652 
KONIE,o.-692-114-0.23 

6754 

I 

INNE 

PRZi:JĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE, 
wesela, spotkania biznesowe, ceny 
promocyjne! Hotel "BARANOW
SKI", tel. (0.86)215-25-0.0. 

3118-0 
SIŁOWNIA, SAUNA, SOLARIUM, 
hydromasaż - od pon iedziałku do 
niedzieli w hotelu "Baranowski" w 
Piątnicy. Możliwość wykupienia kar
net6w wstępu, tel. ,215-25-0.0. 

4598-0 

ZAPISY NA LOTERIĘ wizową do 
USA DV-20.0.4 Centrum Emigracji, 
Warszawa, (022)622-42-92 

600.3-00 

PRZlJMĘ ZIEMIĘ z wykop6w Kona
rzyce, tel. 215-75-28 

6650. 
www.lomza.ity.pl 

670.8 
www.lomza.ity.pl 

670.8 

www. lomza.ity.pl 
670.8 

! 

I 



Life 
W kwietniu tego roku zorganizowaliśmy Wiosenne Dni Otwarte 

w agencjach Amplico AlG Life w całej Polsce dla wszystkich, którzy 
myślą o swojej przyszłości. 

19 i 20 października po raz kolejny otwieramy 
drzwi naszych biur i agencji. 

Jeśli zastanawiali się Państwo kiedykolwiek, jak będzie wyglądać 
Państwa przyszła emerytura, proszę p rzyjść i porozmawiać 

z naszym ekspertem. Czas biegnie i jeś l i do tej pory 
nie zabezpieczyli Państwo swojej emerytury, składka na polisę będzie 

coraz wyźsza, a ograniczenia związane z wiekiem 
coraz liczniejsze. 

Zapraszamy więc na: 

Dni Otwarte w agencjach Amplico Life 
w sobotę i niedzielę 
19 i 20 października 

pod hasłem 
"Z przyjemnością o ubezpieczeniach •.• " 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego biura 

Agencja Amplico Life, ul. Wojska Polskiego 97 w Łomży 

Czekają na Państwa atrakcyjne upominki 

- Pokrycia dachowe: 
Blacha dachówkowa, 

Blacha trapezowa .. 
Blacha płaska 

- Systemy rynnowe· .. · 

FAK.8649 

_ Folie dacho . e AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 
w 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 165 

- Okna - PCV, ~O tel/fa:x (0- ... -86) 216-58-56 
- Okn.a dachowe 

PRZYKŁADOWE RATY równe dla okresu spłaty 1 50 miesięcy: 

10 .000 zł . .. .... . 92,66 zł 50.000 zł .... . .463,33 zł 
20 .000 zł . .. . .. . 185,33 zł 100.000 zł ...... 926,66 zł 

Pomagamy finansować: 
xakup miesxkania, budowę domu, remont i inne in westycje 

Dlaczego tak wiele osób 
skorzystało z naszej oferty? 

• Mamy uproszczoną procedurę bez zaświadczeń o zarobkach 
• Stały koszt obsługi 3 , 2 0/0 (realne oprocentowanie wg tabeli 
zalącznika do ustawy z 20 lipca 2001 r. ) 

• Hie pobieramy .opłaty za wniosek, który r ozpatrujemy na miejscu 
w ciągu 15 minut 

• U nas sam decydujesz o terminie spł aty i wysokości raty 
• Mamy największe doświadczenie, moiliwości i najlepszą ofertę 

na rynku 

UWAGA!!! 
Teraz Promocja! Trzy raty gratis! 
Tylko dla 1000 pierwszych klientów w całym kraju! 

POKRYCIA DACHOWE I ELEWACYJNE 

Dystrybutor: 

P.H.U. AKCENT Łomża , al. Piłsudskiego 115; (086) 218 79 44 
Ełk, ul. Mickiewicza 42; (087) 61 09812 

tal Husqvarna 
PROMOCJA! 

~ 
®Husqvarna 

1299,-
PILARKA HQV 350, MOC 3,1 KM 

od 14.10.2002 do 14.12.2002 

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 

Usługi międzymiastowe 

Netia Telekom S.A. jest międzynarodowym holdingiem, największym niezależnym 
operatorem telefonii przewodowej w Polsce. Obecnie poszukujemy: 

AUTORYZOWANYCH PRZEDSTAWICIELI 
(Partnerów Biznesowych) 

Łomża 

Osoby te będą real i zowały wytyczone plany sprzedaży prefiksu 1055, 
nawiązywały oraz utrzymywał y kontakty z klientami z sektora małych 

i średnich przedsięb i orstw. 

Wymagania : • samodz i eln ość ' umiej ętność bardzo dobrej organizacii pracy 
• bardzo dobra zn ajomość rynku, w szczególności sektora małych i średni ch 
przeds iębiorstw· minimum 2-letnie doświadczen i e w sprzedaży do klientów 
biznesowych • doświadczenie w prowadzen iu dokumentacji handlowej 
• zorientowanie na realizację wytyczonych celów· prawo jazdy + własny 
samochód . 

Forma zatrudnienia: • własna działalność gospodarcza lub umowa zlecenie. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesIanie w c i ągu 7 dni od daty 
ukaza nia s i ę ogłoszenia życiorysu z zaznaczeniem nr ref. do dnia na adres: 

Netia Telekom S.A. 
Loka l206A 

ul . św. Rocha 5,15-879 Białystok 
fax: 0857460083 

Prosimy u dopisan ie klauzu li: "WyrazJIll zgOdą m.l przelwarzan ic moiel! danyr:ll usobowycll law<ilrtydl w 
crre rcie pracyd ł a pOlrzeb nie /będnycll do real izacj i proce~u rekrulBcli (w ro /umle niu LJS\i:)wy I. dn. 29 :.;ierpnia 
1997 r, O oclmmie d~nydl usobowycll Dl. U, Z 1997 r. Nr 1331 pUL. 883)", 

..J 
D. 



Wyposażenie przerosło cenę 

Renłlult Credill'olska 
• 

RENAULT thaUa. 

r rnl tokI w 'crll ipoc/plnc] Ccll llOll t 
• W"!lIltllPUAIlIC IIk lftłlll klN(IWlllmOll 

• jW"II IR III< dWlllu'ellll 
• ,Alllo I poklOl rlck(rV~IOV 
• om! ~ 1)lldu~lkl pOVll e lrlll~ 

VI illIII~lIrdllu 

VI cunl U 600 l i 
www.r~nO\l I I . ł · •• m·111 

*70% celly, rQ~dl\ I~I rok". 11IJf, ,)lI ~Qtclc , kllpuj~c anmiJCh6c1 w kmdyci~ •.. idealne na jesienno-zimowe wieczory. 

Janusz Zawadzki 
ul. Przykoszarowa 14a 

18-400 Łomża 
tel. 218-27-20, 216-42-99; fax 216-45-94 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM 

VINDQV Łomża ul. AIoLeglonów 42 tel .OBG/2iS 93 63 
VINDOV Kolno ul. Sobieskiego 4 tel.0861 278 40 20 
VIND.OV Wysokie Maz. ul. Mystkowska 1 tel.0861 275 00 89 
Zambrów ul. Mazowiecka 2 lel.0861 271 34 51 
Białystok ul. Sienkiewicza 81/31ok.iQ te1.085( 676 15 92 
Biały stok ul. Wyszynskiego 2/1 lok .15 te1.08S' 74515 30 
Białystok ul.Włościańska 16 101.085/6539870 
Białystok ul.Hetmańska 36 te1.085/ 652 1094 
Slomlatycze ul.Grodziń s ka 2 (Róg' I Ult~iIł) te1.085/655 53 59 
Zambr6w ul.Handlowa te1.086/ 271 86 08 
Slawiski ul.PI.Wolnoścl12 kom. 604 381 801 
Szczuczyn ul.Plac 1000 locia 12 le1.086/272 58 35 
Ostrów Maz. ul.PI.Waryńsklcgo 11 lel.029/644 13 94 
Łomża ul. Al. Legionów 50 ( ~...:!i:) te1.086/218 63 94 

Dla naszych klientów stworzyliśmy sieć 45 biur regionalnych na terenie całego kraju. 
Piło 
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Ponad stu doradców finansowych dba o to, aby znaleźć dla Państwa 
najatrakcyjniejszy produkt finansowy. 

Uruchomiliśmy dla Państwa nowy, niezależny od banków produkt finansowy. 
Jego główną zaletą jest OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ: 

Moźe z niego skorzystać bowiem nawet osoba nieposiadająca zdolności kredytowych. 

Tworząc nową formę samofinansowania, braliśmy przede wszystkim pod uwagę wysokość rat miesięcznych. 
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Przekonaj się już dziś ! 

@ OIsztyn 

(.) 
ostrołęko 

@ 
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I:.omże 
@ 

(i) Rodom 

Raty skalkulowaliśmy tak, aby były one dostępne dla większości polskiego społeczeństwa. 

Po wielu analizach udało nam się ustalić wysokość raty na stałym poziomie, np.: 
~ <!) 

Świdnico Opole 
(_) (i)Kielce 

KWOTA 
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RATA 

@ Częstochowa 

Raty, które proponujemy, mają charakter stały. 
Z badań , które dla Państwa przeprowadziliśmy, wynika, że 90% Polaków jest zainteresowanych naszym produktem. 

Uwaga! 

ADRESY 
BIUR 
REGIONALNYCH: 

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. 

Ostrołęka 
ul. Głowackiego 13, tel. (0-29) 764-85-44 
Łomża 
ul. Giełczyńska 10, tel. (0-86) 216-33-90 

Białystok 
ul. Sienkiewicza 79a lok.1011 piętro, tel. (0-85) 664-21-73,654-58-27 
Suwałki 
ul. Noniewicza 85C lok. 5, tel. (0-87) 56-30-806 
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