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KOHTAfOV 
TYG<JDNIK 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 pię tro 

Sława Zamojska, Piotr Laskowski , 
Bożena Dunat 

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

Stale współpracują : 

Teresa Adamowska, Jacek Cholewickl, Adam 
Dobroński, Stanisław Kędzielawski, Krystyna 

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

Michał Mincewicz (Orla) 
Rysunki: Zdzisław Romanowski, Jerzy Swoiński 
Felieton : Wiesław Wenderlich, Adam Dobrońs ki 

Zdjęcia: Gabor Lorinczy, 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) 215-35-66 
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 "INFORMED IA" 
07-400 Ostrołęka, ul. 11 Listopada Sa 

tel.lfax (0-29) 760-91-92 

Ostrów Mazowiecka: 
"BORAM" Aldona Mierzejewska 

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

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

Suwałki : 

"LOCUM" S.C. 
ul. Utrata 2b 

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

Wysokie Mazowieckie : 
Wypożyczalnia Kaset Video "VIDKlG" 

ul. Długa 22, tel. ~ 75) 24-08 

Zambrow: 
Agencja "Globtour" 

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

Kolportaż: 

RUCIi 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.lfax (0-85) 732-34-84 
e-mail: mąciek. maciejewski@pro.onet.p l 

Druk: 
SPPP "Pogoń", Bi.ałystok, 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. 

Na stanowisko wójta gminy Suwałki kandyduje skazana za 

fałszowanie dokumentów jednego z komitetów w poprzed
nich wyborach. 

Na prezydenta Łomży kandyduje człowiek, wobec którego 

toczy się postępowanie prokuratorskie. 

W Augustowie sąd aresztował kandydata, podejrzanego o 

molestowanie seksualne dziewczynek. 

W Jedwabnem ... 

Nie podaję nazwisk, ugrupowań i list z których startują. 

Nie jest to ~ajistotniejsze. I nie to, że nie ma w Polsce mecha-

nizmów formalnie uniemożliwiających kandydowanie takim 

ludziom. Bardziej przygnębiający jest wniosek, wypływający z odpowiedzi na pytanie: dla

czego ważyli się kandydować? Niestety dlatego, że zagubiliśmy gdzieś elementarne poczu

cie przyzwoitości . Z tego nic nas nie usprawiedliwia. "Zyskaliśmy" za to powszechne po

czucie, że władzajest bezkarna. Za to odpowiedzial/ne są "elity narodu". 

Andrzej Lepper jest dla mnie warchołem nie dlatego, że blokował drogi, ale dlatego że 

blokował Sejm, by pokazać się za darmo przed wyborami w telewizji, czyli dla korzyści oso

bistych. Nie spotkała go za to żadna kara. Szary człowiek za zakłócenie porządku dawno 
zostałby skazany. 

Piotr Biichner, którego firma świadomie doprowadziła do upadku największą fabrykę 

w Podlaskiem, naraziła ludzi i państwo na straty, nadaljestprzyjmowany tła salonach. Sza

ry człowiek, za spowodowanie tysiąckrotnie mniejszych szkód, traktowany byłby jak chuli

gan. 

Dlatego tak wielu nie chce być "szarym człowiekiem". Chce być władzą, choćby malutką, 

gminną. W niedzielę jest s~ansa, by niektórym na to nie przyzwolić. Jeśli stanie się inaczej, 

odpowiedzialność obciąży tylko nasze sumienia. 

WŁADYSŁAW TOCKI 

ANNA JAKUBOWSKA 
kandyduję do Sejmiku Wojewódzkiego 

w Okręgu Nr 3 
Lista Nr 3 

m'iejsce Nr 3 

Dziękuję za głos! 

Samorządowe Porozumienie t.omży 

wybory' do Rady Miejskiej Łomży 

Lista nr 13 

[8J 1. Jerzy Teofil BRODZIUK 

Dziennikarz, zastępca prezesa ŁSM, prezes Klubu 
Sportowego MEDYK, Honorowy Krwiodawca 

Głosuj na ludzi zdolnych 
do porozumienia i współpracy 

Szkoła Podstawowa Nr 10 
im. Jana Pawła II w Łomży 

gorąco dziękuje Panu Witoldowi Chludzińskiemu, 
szefowi firmy" WIRB UD ", 

za wszelkie prace związane z remontem szkoły, 
stałe sponsorowanie imprez szkolnych 

oraz przekazywanie połowy diety radnego 
. na doży.wianie dzieci. 

Pana zaang(hźowanie i wrażliwość na innych 
przyczynia się do radości bycia "RAZEM" 

wszystkich dzieci. 

rak. 6820 
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, Przeleć mnie! 

PIENIĄDZE NA PODWYŻ

KI płac dla nauczycieli otrzy
mały już samorządy wojewódz
twa podlaskiego. Według wyli

czeń władz oświatowych około 

1,2 tysiąca nauczycieli dyplomo

wanycli otrzyma średnio po 275 
złotych netto, 15 tysięcy miano
wanych po 100 zł, a 3 tysiące 
kontraktowych po 23 zł. 
BROŃ MA LEGALNIE 

16000 mieszkańców Podlaskie

go i wiele instytu
cji. Policja spraw
dza, jakie są wa
runki przechowy

wania służbowych 

i prywatnych "ar
senałów" sporto

wych, myśliw

skich, gazowych. 

Według przepi
sów, nie powinny 
mieć do broni do
stępu dzieci i nie
powołani. Poli

cjanci najpIerw 
odwiedzili firmy 
ochroniarskie, 
kluby 'sportowe i 

inne organizacje i 
instytucje. 

Zambrowie. Nagroda przyzna
wana jest przez konsumentów, 
słuchaczy rozgłośni radia pu
blicznego i czytelników jednej 
z gazet w Wielkopolsce. W prze
ciwieństwie do wielu innych lau

rów, producent nie ma żadnego 
wpływu na werdykt odbiorców. 

ZAŻALENIE NA WYROK 

EUROPEJSKIEGO TRYBUNA
ŁU Praw Człowieka w sprawie 
wypłaty odszkodowania spadko-

Kolejne zorganizowa ne zostaną 

w Łomży, Bielsku Podlaskim i 
Białymstoku . 

"GENERAŁA", CZYLI SŁA
WOMIRA W. Z ŁOMŻY NA ROK 

WIĘZIENIA? innych na karę od 
trzech lat do roku skazał Sąd 

Okręgowy w Białymstoku. Dwóch 

oskarżonych uniewinniono. "Ge
nerał" odsiaduje już wyrok w in

nej sprawie. 
KARY 25 LAT POZBAWIE

NIA WOLNOŚCI zażądał proku
rator dla 21-letniego Piotra G. i 
32-letniego Krzysztofa Z., ' oskar
żonych o zamordowanie siekierą 

dwóch właścicieli baru "Wrzos" w 
Wyszkach (pow. bielski) w lutym 

2002 roku. Zbrodni 
dokonali na oczach 
5-letniej córki jed
nej z ofiar. 

WYBUCH BOM
BY podłożonej w 
siedzibie serwisu 

Toyoty w Białym

stoku uszkodził 

ścianę i zniszczył 

9 szyb okiennych. 
Na szczęście nikt 
nie ucierpiał. Po
licja bada okolicz

ności wypadku. 
Sprawca doskona
le wiedział, gdzie 
umieścić ładunek, 

by nie wpaść w 

"oczy" kamer. 

ZNAKI 
CZASU 

• "Kościół apeluje, do wier

nych o udział w wyborach samo

rządowych . Wybory są bardzo 

ważne, bo w grę wchodzi roz

wój naszych małych ~jczyzn. Od 

tego, kogo wybierzemy, zal eży, 

kto będzie tymi małymi ~j czy

znami w nąjbliższych latach kie

rował", powiedzialks. bp Piotr 

Libera, sekretarz gene ralny Kon-

. ferencji Episkopatu Polski. 

• Broń z magazynów polskiej 

armii trafiała przez całe lata, za 

pośrednictwem międzynarodo

wego terrorysty al-Kassara, do 

obj ętych embargiem ONZ Chor

wacji i S01palii oraz do mafii ro

syjskiej, podała "Rzeczpospo

lita", która zdobyła dowody na 

nielegalne operacje oficerów i 

wsp61 pracown i k6w wojskowych 

służb specjalnych . 

• Prywatyzacja warszawski e

go Stoenu (firmy dystrybującej 

energię elektryczną) była przy

czyną awantury w Sejmie, pod

czas której posłowie Samoobro

ny zablokowali obrady, a poseł 

Gabl'ieł Janowski (Liga Polskich 

Rod zin) okupował salę obrad, 

aż interweniowala straż ma r-

szalkowska. Posłowi e LPR z łoży

li wniosek o odwo łanie marsza ł-

ka Marka Borowskiego. 

POŻARY TOR
FOWISK w 'Bie

brzańskim Parku 
Narodowym (naj
większy w okoli

cach Suchowo
li obejmował po
nad 1200 hekta- Niedziela, 27 października: wybory do samorządów 

PROGRAM TV 

BIAŁYSTOK "OBIEK

TYW" ZDOBYŁ trze

cie mi~jsce w ogól
nopolskim rankin
gu regionalnych 
audycji informa

cyjnych miesięczni-

• Prezydent RP przesłał do 

Trybllnału Konsty tu cyjnego 

wniosek o stwierd zenie zgodno

śc i z konstytucj ą ustawy, wpro

wadzaj ącej abolicje; podatkową 

oraz deklaracj e 111(~j,\tkowe. 

I 

I 

I 

rów, kilka mniej-
szych - kolejnych 200 ha) po

wstrzymały opady deszczu. W 

opinii pracowników BPN i stra
żaków, jeżeli nawet ogień tli się 

jeszcze gdzieś pod ziemią, nie 
ma już zagrożenia dla okolic z: 
nych mieszkańców i zwierząt ' 

mieszkających na biebrzallskich 
bagnach. . 

Z UDZIAŁEM GOŚCI Z 15 

KRAJÓW odbyła się międzyna
rodowa konferencja "Rodzina 
polska poza gl'anicami kraju" 
w Łomży z inicjatywy Oddziału 

Stowarzyszenia "Wspólnota Pol
ska". Jedną z konkluzji wymiany 

doświadczeń było optymistycz
ne spostrzeżenie, że większość 
rodzin polskich na obczyźnie za

chowuje najważniejsze tradycje 
narodowe. W wielu krajach sta
nowią wzór dobrego układania 
stosunków między kilkoma po
koleniami. 

PRAWO UŻYWANIA GO

DŁA "DOBRE, BO POLSKIE" 

zdobyło mleko "Białe" Okręgo
wej Spółdzielni Mleczarskiej w 

~ KONTAtaV 

biercy kamienicy przy ul. Woj

ska Polskiego w Łomży złożył 

rząd RP. Była powojenna siedzi
ba UB, milicji i policji, wciąż, z 

braku ugody (głównie dlatego, 
że roszczenia do spadku zgło

siło jeszcze kilka osób), stoi 
opuszczona. 

ZALEDWIE 10 ROLNIKÓW 
z Podlaskiego złożyło wniosek 

o dotację z unijnego programu 

Sapard. 
WYKŁADY I SZKOLENIA, 

STOISKA HANDLOWE ze 

wszystkim, co niezbędne w sa
dzie i ogrodzie, oraz literatura 

fachowa, wyroby rękodzieła lu
dowego i konkursy; w Szepie

towe odbyły się tradycyjne Tar

gi "Jesień w sadzie i ogrodzie", 
jak zwykle doskonale zorgani

zowane przez Wojewódzki Pod
laski Ośrodek Doradztwa Rol

niczego. 
PIERWSZE I JEDYNE na 

"ścianie wschodniej" Centrum 

Powiadamiania Ratunkowe~o 

otwarte zostało w Suwałkach. 

ka "Press". Biały

stok wyprzedziły ośrodki tele
wizyjne w Krakowie i Bydgosz

czy. 
m OGÓLNOPOLSKI PRZE

GLĄD Młodych Dyrygentów, je

dyny taki konkurs w kraju, trwa 
w Białymstoku . Odbywa się co 
cztery lata. 

• Już 585 tys. osób obejrza

ł o "Zemstę". Film rozprowadza

ny j est w 107 kopiach od LI pa ź

dziern ika. 

Najstarsza i najlepsza 
Po raz 83. rok akademicki rozpoczc;ła najstarsza łomżyńska uczel

nia, Wyższe Seminarium Duchowne. W minionych dziesięcioleciach 
wykształciło przeszło tysiąc kapłanów. Wielu z nich pracuje poza gra
nicami kraju. Obecnie w Seminarium uczy się 80 alumnów, w tym 11 

na pierwszym roku. Oznacza to pewien spadek powołall w porównaniu 

z latami poprzednimi. 
W jednej z najlepszych pl'ywatnych szkół wyższych w Podlaskiem, 

Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, odbyła się natomiast inaugura

cja roku akademickiego po .raz 6. Na studiach dziennych i zaocznych 
kształci się 1745 studentów, na pie rwszym roku 580. Wśród akademic
kiej braci jest 30 studentów niepełnosprawnych. 

WSA przez 6 lat wydała 44 pozycje książkowe, ciągle się modernizu
je, posiada 2170 miejsc dydaktycznych, 140 komputerów, zorganizowa
ła różnorodny system stypendialny, dla studentów i zdolnej młodzie
ży gimnazjów oraz szkół średnich. Studentka Grażyna Pupik z Łomży, 

która za swoje osiągnięcia otrzymała stypendium naukowe, przekazała 
je na Dom' Samotnej Matki w Laskach. -, 



CHUDA 
PRZYSZŁOŚĆ 

o 30 proc. jest za niski 

przyszłoroczny budżet woje

wództwa podlaskiego według 

projektu, który trafił do Sej

mu, ocenia poseł Mieczysław 

Czerniawski (SLD), szef sej

mowej Komisji Finansów Pu

blicznych. Zapowiada walkę 

o zmiany w dokumencie i zdo

bycie pieniędzy m.in. na stwo-

I rzenie oddziału intensywnej 

tetapii w białostockim Szpita

lu Wojewódzkim, kontynuację 

remontu drogi nr 61 i obwo& 

nicę At lgustowa. 

KRWAWE DROGI 

Był to jeden z naj tragiczniejszych w tym roku ty
godni na podlaskich drogach i ulicach. Zaczęło się _ 

od potrącenia piesiego w Białymstoku. Na rannego, 
który leżał na jezdni, najechał kolejny samochód, po
wodując jego śmierć. Również leżący na drodze męż
czyzna zginął na trasie Przytulanka - Kalinówka 
Kościelna. Dwóch kolejnych poniosło śmierć w polo
nezie, który wpadł do rowu koło Wąsosza, podobnie 
jak kierowca skody na trasie nr 61 w pobliżu Piątnicy 
w wyniku czołowego zderzenia z audi. Kolejną śmier
telną ofiarą był mężczyzna idący prawidłowo pobo
czem drogi w Rutkach, potrącony przez samochód 
osobowy. Ranni kierowca, nauczycielka i 12 dzieci 
to ofiary zderzenia ciężarówki z gimbusem w Leszcz
ce (gm. Siemiatycze). Choć wszystkie tragedie mia
ły inny charakter i przyczyny, policjanci są zdania, że 
kierowcy nie zdą'żyli przygotować się psychicznie do 
znacznie trudniejszych warunków drogoWych, op a
~ów deszczu, a miejscami nawet śniegu, niższych 
temperatur, wcześniej zapad~jącego zmroku. 

BEZPŁATNE BADANIE 

Na bezpłatne , badania i konsultacje dla cierpiących z powodu nietrzymania moczu 

zapraszają Poradnia Konsultacyjna dla Kobiet oraz Oddział Ginekologiczno-Położ
niczy Wojewódzkiego Szpitala w Łomży (ul. Piłduskiego H). Badania odbędą się 26 

października (sobota), w godz. 8.00-15.00 w Poradni Ginekologicznej. Rejestracja te

lefoniczna: 47-33-361. Bliższe informacje: tel. 47-33-401. 

"Gaz zniszczył dom", 

"Gaz zabił ludzi", wołają 

prasowe tytuły. 

To nieuchronne, dop?ki 

dystrybutorzy gazu płynne

go będą nieuczciwi, świa

domie narażając klientów 

na niebezpieczeństwo . 

' - Nasze spotkanie od

bywa się pod hasłem "W 
oczekiwaniu na kolejne 

wybuchy" - mówił prezes 

Gaspolu Sylwester Śmigiel 
podczas konferencji pra

sowej w Łomży. - Hasło 

przewrotne, bo nie chcemy, 

by tak się stało. Gwaran

cją jest właściwe użytkowa

nie gazu oraz zakup w pro

fesjonalnych rozlewniach. 

Tymczasem szara strefa i 

nie legalne praktyki napeł

niania butli na stacjach au

togazu rosną z roku na rok. 

BOMBA ZA WŁASNE PIENIĄDZE 

W Polsce z butli gazowych korzysta 

4,5 miliona gospodarstw domowych 

(prawie 40 proc. w~zystkich); znajdu

je się w nich także prawie 17 tysięcy in- . 

stalacji zbiornikowych. Zużywamy oko

ło 460 tysięcy ton gazu płynnego w bu-o 

tlach H-kilogramowych, z czego po

nad 100 tysięcy (tak było w roku 2001) 
napełnianych jest niezgodnie z pra

wem na stacjach auto gazu lub w niele

galnych rozlewniach. Polska Organiza

cja Gazu Płynnego ostrzega: nielegal

nie napełniona butla (zwykle z podro

bionym znakiem firmowym producen

ta), sprzedawana przez nieuprawnione-

. go dostawcę to bomba za twoje własne 

pieniądze! Kupując butlę na stacji auto-

gazu, dla kilku złotych, ryzykujesz bra

kiem koniecznej kontroli technicznej 

przed napełnieniem i kontroli szczelno

ści butli, nabyciem produktu wątpliwej 

jakości, mniejszą jego ilością lub prze

pełnieniem butli, co grozi wybuchem! 

By nie narażać siebie i innych na kalec

two lub śmierć, butle należy wymieniać 

tylko u autoryzowanych dystrybutorów. 
Zawsze trzeba także sprawdzić, czy za

wór zabezpieczony jest fiJ.:mową plom

bą i nakrętką. 

W 1997 roku sprzedaż "szarego" 
gazu w butlach szacowano na 12 tysięcy 

ton; w ubiegłym roku już na 100 tysię
cy ton. W 2002 przewiduje się, że szara 
strefa wzrośnie o kolejne 50 proc.! 

ZAPROSILI NAS 
• Gaspol S.A. - na spotkanie ph. "W oczekiwaniu na ko

lejne wybuchy". 
o Ostrołęckie Centrum Kultury - na XVIII 0gólnopol

ski e Spotkania z Piosenką Kabaretową "OSPA 2002". 
• Firma Handlowa "Victoria" w Miłkowie - na pokaz 

promoc)jny wyrobów zdrowotnych. 
• Marszałek województwa podlaskiego - na uroczystość 

wręczenia swojej Dorocznej Nagrody w Dziedzinie Twórczo
ści Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Dóbr Kultury. 

o Rzecznik prasowy wojewody podlaskiego - na przeka
zanie placu budowy wykonawcy modernizacji na polsko-bia
łoruskim przejściu granicznym w Kuźnicy oraz na otwarcie 
C~ntrum Powiadamiania Ratunkowego w Suwałkach. 

• Podlaska Izba Rolnicza w Białymstoku - na konferen
cję/ prasową, dotyczącą sytuacji rolnictwa w województwie. 

o Biuro Projektu WWF "Biebrza" Światowego Funduszu 
na Rzecz Przyrody w Białymstoku - na uroczyste oddanie 
do użytku wieży widokowej w jałowie. 

o Szkoła Podstawowa w Podgórzu - na uroczystość ślu
bowania pierwszaków. 

• Burmistrz, priewodniczący Rady Miasta i dyrektor Pu
blicznego Gimnazjum w Szczuczynie - na otwarcie i po-
święcenie siedziby szkoły. . 

o Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pa
mięci Narodowej w Białymstoku i dyrektor Liceum Ekono
micznego im. Bogdana jańskiego w Łomży _ na warszta
ty dla nauczycieli historii ph. "Podziemie niepodległościo
we na terenie województwa biiliostockiego w latach 1944 -
1956". . 

. ·Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
wSzepietowie - na Targi Ogrodnicze ph. ,Jesień w sadzie 
i ogrodzie". 

o Wójt gminy oraz dyrektor i przewodniczący Rady Ro
dziców Publicznego Gimnazjum w Nowych Piekutach - na 
uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły. 

• Wójt gminy Wizna - na uroczyste otwarcie oczyszczal
ni ścieków. 

• Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa 
Podlaskiego - na spotkanie Konwentu. 

• Starosta Powiatu Łomżyńskiego - na uroczystość 

otwarcia Podlaskiego Centrum Przedsiębiorczości. 
• Regionalny Ośrodek Kultury i Klub Garnizonowy w 

Łomży - na wernisaż wystawy z VI Ogólnopolskiego Plene
ru Malarskiego Biebrza 2002. 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży - na 
uruchomienie stanowiska pracy chronionej w Klubie Se
niora. 

• Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w 
Łomży z Ministerstwem Kultury, prezydentem miasta i sta
rostą łomżyńskim - na wręczenie Nagród i Medali Zyg
munta Glogera oraz sesję naukową pl. "Autorytety polskie". 

• Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Zakładów 

Spożywczych "Bona" w Łomży - na przedstawienie pl. "O .... 
rycerzu i królu". 

• Zarząd Wojewódzki Podlaskiego Towarzystwa Krzewie
nia Kultury Fizycznej w Łomży - na VIII Wojewódzki Zjazd 
Delegatów. 

• Chrześcijańskie Porozumienie Prawicy w Łomży - na 
konwencję wyborczą. 

• Wiceprezydent Łomży - na seminarium dotyczące 
francuskiej metodyki wyznaczania granic aglomeracji w Pol
sce na przykładzie Łomży. 

• Pełnomocnik okręgowy Ligi Polskich Rodzin w Łomży 
- na konwencję wyborczą. 

• Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w 
Łomży - na koncert gitarowy jiri Chvojka oraz na otwarcie 
wystawy fotografii "Paryż" Lidii Ciborowskiej i Zbigniewa Ci
borowskiego. 

• Klub Garnizonowy w Łomży - na spektakl muzyczny 
"Best ofBroadway" Reprezentac)jnego Zespołu Artystyczne
go Wojska Polskiego. 

• Komitet Wyborczy "Wspólny Dom - Łomża" - na 
prezenta<:ję swoich kandydató,:". 

• Rektor i Senat Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży -
na uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego. 

• Uczniowie klas pierwszych Publicznego Gimnazjum 
nr 8 w Łomży - na uroczyste ślubowanie. 

• Łomżyńska Orkiestra Kameralna - na recital fortepia
nowy Reginy Smendzianki. 

• Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Królowej Jadwigi w 
Łomży - na turniej wiedzy o państwach Unii Europejskiej ' 
ph. "Europa nasz wspólny dom" oraz na pożegnan ie Pola
ków z Litwy. 

Dziękujemy. 
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Czytanie programów wyborczych groźne dla zdrowia! 

Wyborcy nie czytają progra
mów wyborczych. I dobrze ro
bią, bo nie jest to lektura ani bu
dująca, ani obfitująca w konkrety. 
Można nawet odnieść wrażenie, że 
przy okazji wyborów politycy kle
cą coś naprędce przekonani, iż i • 
tak nie będzie to miało żadnego 
znaczenia. Tym bardziej że .każda 

próba odwołania się do konkretu 
grozi kompromitacj,. W tym roku 
pod tym względem jest gorzej niż 
podczas wyborów samorządowych 
cztery lata temu. 

nych możliwościach samorządów. 
Twórcy wielu z nich niedwuznacz
nie sugerują, że skuteczna walka 
z bezrobociem jest możliwa tylko 
wtedy, gdy poprawi się koniunktu
ra. Trudno się więc nawet dziwić, 
iż większość programów składa się 
z ogólnikowych deklaracji lub ide
ologicznych zaklęć. 

I Program KoalicY.inego Komite
tu Wyborczego Platforma Obywa
telska - Prawo i Sprawiedliwość 
mieści'się na stronie maszynopisu. 
PO-PiS to poważny kandydat do 
przejęcia władzy w województwie. 
Z tej listy startuje dotychczasowy 
marszałek województwa Sławomir 
Zgrzywa. Wydawałoby się więc, że 

' koałicja nie powinna mieć klopo
tu z przygotowaniem obszernego 
projektu opartego na konkretach. 
Tymczasem dokument wyborczy 
tego Komitetu jest zlepkiem ha
seł, które mógłby wynotować każ
dy w miarę rozgarnięty czytelnik 
prasy. Znajdujemy tu slogany w ro-

dzaju: "Podlaskie obszarem roz
woju przedsiębiorczości, inwestu
jące w przemysł prz}jazny środo
wisku" lub "O~ywatel Podlaskie
go bezpieczny na drodze, w pracy, 
w domu i na ulicy." I ani słowa o 
tym, że ugrupowanie ma jakiś po
mysł na rozwiązanie choćby jedne
go ważnego problemu. 

Na tym tle korzystnie prezen
tuje się regionalny program koali
cji SLD-UP, który postuluje do
stosowanie planów wojewódzkich 
i lokalnych do polityki państwo
wej. Sporo miejsca poświęca się 
w nim łagodzę,niu bezrobocia: są 
nawet konkretne pomysły, jak np. 
program "Komputer w leasing". 
Jednakże lewica sama n~jwyrai

niej nie wierzy w możliwość prze
bicia się z programowymi propo
zycjami do wyborców, bo w swo
jej kampanii w ogóle tych kwestii 
nie nagłaśnia. 

Od SLD można zresztą wyma
gać więcej niż od innych: to nie 

Przed czterema laty mieliśmy 
wielki urodzaj na różnego rodzaju 
programy dalekosiężne i szczegó
łowe. Po raz pierwszy pojawi! się 
wówczas samorząd wojewódzki, 
do którego obowiązków nałeżało 
tworzenie wybiegających w przy
szłość planów rozwoju regionalne
go. Partie wysuwające swoich kan
dydatów do sejmików postanowiły 
wyręczyć radnych i zawczasu przy
gotować opracowania sugerujące, 
że politycy doskonale wiedzą, jak 
uczynić z Podlaskiego ziemię mle
kiem i miodem płynącą. 

Tytuły tych opracowań mogły 
świadczyć o 'wielkich ambicjach 
ich autorów. Mieliśmy },Porozu
mienie dla Polski Wschodniej" i 
"Kontrakt dla regionu północno
-ws.chodniego". W tym drugim au
torzy, trzej posłowie AWS, zdoby
li się na bardzo konkretne obiet
nice. Zapewnili, że ,,( ... ) zostanie 
powołana spółka akc}jna o nazwie 
Regionalny FWldusz Inwestyc}jny 
im. Stefana Batorego S.A. z sie
dzibą w BiaIymstoku". Miała zaj
mować się organizowaniem du
żych przedsięwzięć infrastruktu
ralnych, prywatyzacją przedsię

biorstw, udzielaniem gwarancji 
kredytowych itp. 

Smutek 

tylko najliczniejsza partia, ale tak

że jedna z nielicznych (obok PSL), 
która zachowała ciągłość ideową 
i kadrową. W województwie pod
laskim, a zwłaszcza w samym Bia
łymstoku, miała dość czasu, aby 
poznać problemy samorządowe i 
wypracować sensowny program. 
O ile jednak na szczeblu regional
nym Sojuszowi udało się stworzyć 
niezły dokument, <> tyle "Program 
wyborczy kandydatów do Rady 
Miejskiej Białegostoku" sprawia 
fatalne wrażenie. Jest rozwlekły, 
chaotyczny, pisany "na kolani~" 
toporną polszczyzną, słowem: nie 
nadaje się do czytania. Do te'go 
zawiera dziwaczne zapisy, a na
wet kompromitujące błędy. Czy
tamy w nim "Sprzeciwiamy się sta
wianiu na terenie miasta nadmier
nej ilości hipermarketów ( ... )" W 
porządku, ale co to znaczy "nad
mierna ilość"? Trzy? Pięć? A może 
dziesięć? W tej sprawie powstało 
już kilka ekspertyz, lecz autorzy le
wicowego programu zupełnie się 
do nich nie odnoszą. 

W innym miejscu znajdujemy 
takie zdanie: "Wprowadzenie ~z 
dla przybyszy ze Wschodu unie
możliwiło rozwój lokalnym inwe
storom". Po pierwsze, należy pi

sać "przybyszów" nie "przyby
szy" ("Słownik poprawnej polsz
czyzny" red. W. Doroszewski), ale 
mniejsza o to: nie od dziś wiado
mo, że posługiwapie się ojczystą 
mową nie jest najsilniejszą stro
ną działaczy politycznych. Zdanie 
to sugeruje, że na wschodniej gra
nicy obowiązują wizy. A tak prze
cież nie jest: ich wprowadzenie 
zapowiedziane jest dopiero na li
piec przyszłego roku. Autorzy Pro
gramu mają zapewne na myśli rok 
1998, kiedy to polskie służby gra
niczne zaczęły poważnie traktować 
zaproszenia i vouchery, co spo
wodowało ograniczenie ruchu na 

przejściach granicznych. Jednak o 
żadnych wizach nie było mowy. 

,. 
programow 

Choć AWS rządziła w woje
wództwie cztery lata, a autorzy 
"Kontraktu" zasiadali w parlamen
cie, nikt podczas minionej kaden
cji nawet nie wspomniał o Fundu
szu. Tak jakby tego interesującego 
i odważnego pomysłu w ogóle nie 
było. Oto dowód na to, że nawet 
sami autorzy programów wybor
czych nie czytają tego, co napisali. 

Tegorocznym prągramom wy
borczym daleko do rozmachu 

' sprzed czterech lat. Odciska się 
na nich piętno kilkuletniego kry
zysu i przekonania o ogranicz 0 -

' .. 
.~ .. ' 

TOMASZ MYŚLlŃSKI 
lat 23, kawaler, absolwent Politechnikj 
Białostockiej i Państwowej Szkoły Mu
zycznej I stopnia w Łomży, zawodnik 
MKS Medyk. Trener Kadry Wojewódz
twa Podlaskiego w Taekwondo WTF, 
Ogólnopolski Sędzia Taekwondo. W sa
morządzie będzie reprezentował intere
sy młodych . 

Samorządowe Porozumienie Łomży. 
Lista nr 13, pozycja 5. 

rak. 6897 

II 
Jeśli takie "kwiatki" wychodzą 

spod piór autorów reprezentu
jących nąjwiększe ugrupowanie, 
to czego ' można wymagać od na
prędce skleconych komitetów. W 
najlepszym przypadku sloganów i 
ogólnikowych obietnic. Lepsze to 
niż kompromitujące błędy. 

JAN ONISZCZUK 

MAŁGORZATA ORŁOWSKA 

lat 21, panna, harcerka, przyboczna w 59 
Drużynie Harcerskiej "Ptaki Ptakom", 
organizatorka "wesołego autobusu" 
w ramach Wielkiej Orkiestry Swiątecznej 
Pomocy. W samorządzie pragnie 
reprezentować interesy ludzi . 

Samorządowe Porozumienie Łomży. 
Lista nr 13, pozycja 8. 

rak. 6899 

!fj ' KOHTAIOY 



- Na początku kadencji, w 
grudniu 1998 roku, pytałem: 

"Czy marszałek ma buławę?" 

Okazało się, że nie. "Czy ma la
skę marszałkowską?" Też nie. Na 

pytanie: "Co w takim razie bę
dzie symbolem władzy marszał

ka?" odpowiedział Pan: "Chciał

bym, żeby z marszałkiem koja

rzył się atrybut tkwiący nie w 
ręce, ale w głowie. Aby mieszkań

cy województwa podlaskiego mo
gli powiedzieć, że symbol władzy 
marszałka to rozumna władza". 

Mogą tak powiedzieć? 

- Po fakcie , a takim jest mi
niona kadencja, zawsze człow i e

ka dręczy: można było mądrzej. 
Ma się bowiem wówczas świado
mość wszystkich okoliczności i 
skutków własnego działania i po
stępowania, których się nie doce

niało albo przeceniało , za mało 
brało pod uwagę albo za bardzo. 

Nie odchodzę jednak z urzędu z 

myślą: mądry po szkodzie. I , mam 
nadzieję, że mieszkańcy Podla

skiego też nie tak kwitują moją 

pracę· 

- Ponieważ? ... 

mieszkańców, że już teraz wpły
wa na ich życie. Dość powiedzieć, 

że przybyło 20 hal sportowych, 4 

pływalnie , kilka oczyszczalni ście
ków, ostatnia choć.by parę dni 
temu w Wiźnie; na modernizację 

drogi 61 Łomża - Graje~o, tzw. 
trasę śm ierc i , województwo uzy· 
skało 76 mln złotych . Nie wszyst

kie gminy wykorzystały do koń
ca możliwości , ale bardzo dobrze 
takie jak Sokoły, Korycin, Radzi

łów, Śniadowo, powiat Wysokie 
Mazowieckie, ożywiły się Przy tu
ł y. Łomża na infrastrukturę, dzię

ki dobrym projektom, uzyskała 

18 milionów z funduszy europej
skich, 4 z bud ·żetu państwa! Nie

bawem ludzie je "zobaczą". 

- Z czego marszałek jest oso
biście dumny? 

- Z niedopuszczenia dO 'zruj
nowania starego szpitala w Łom· 

ży. Dzi.ś j est tam, w dobrych wa
runkach, Urząd Gminy Łomży, 

Biblioteka Pedagogiczna, Gimna

zjum, Liceum Plastyczne. 
Z fi lii Politechniki Białostoc

kiej, która powstanie w Łomży na 
ulicy Poznańskiej i kształcić bę

dzie na studiach dziennych, czy

li bezpłatnie. 

Z tego, że mieszkańcy dawne-

ZE SŁAWOMIREM ZGRZYWĄ 
marszałkiem województwa podlaskiego 

rozmawia Mikołaj Nawra 

- Uważam, że racjonalnie 
rozpoznaliśmy walory i niedostat
ki woj ewództwa. To ważne, gdy 
się p"amięta, że 4 lata temu Sej
mik Samorządowy i urząd mar
szałkowski były nowymi instytu

cja mi samorządowymi. Podsta
wowym wówczas zadaniem było 

stworzenie koncepcji rozwoju re

gionu. Rzeczowa ocena możliwo

ści zaowocowała " Strategią roz
woju woj ewództwa podlaskiego". 
To ważny dla życia wszystkich 
mieszkańców dokument, bo kry
ją się za n im pieniądze i z budże

tu państwa, i pomocowe, a nieba

wem akcesyjne Unii Europejskiej. 
A dHltego ważna dla wszystkich 

Rozgrzeszenie 
zaproszeniom, za dużo czasu tra

cił em na "u świetnian ie"? 

Choć z natury jestem spokojny, 

zdarzyło mi się publicznie nie za

panować nad emocjami, a że byli 

przy tym dziennikarze, powiało 

skandalikiem ... 

go Łomżyńskiego, Suwalskiego, 
Białostockiego mąją coraz po

-wszechniejsze poczucie tożsamo

ści z całym regionem, czyli z jego 

integracji. 

- No, no! Może czas gruch

nąć się w piersi? 

- Nie udało mi si ę nawiązać 

PROMOCJA* 
PILARKA MS 260 

Moc: 
Poj. skokowa: 
Prowadnica: 
Ciężar: 

3,5 KM 
48,7 cm3 

32 cm 
4,7 kg 

1853,- PLN 
• W ofercie promocyjnej również 

STIHL MS 230 I STIHL MS 250 
- szczegóły u Dealerów 

żadnej współpracy z poprzednią 

wojewodą, choć oboje byliśmy z 
tej samej opcji. Był początek ka
dencji i skutkowało to, a nawet 

skutkuj e do dziś, wieloma opóź
nieniami. Teraz wojewodą j est 
przedstawiciel przeciwnego ugru
powania, a współpraca układa się 

dobrze. 
Może, nie potrafiąc odmówić 

- Dziękuję za rozmowę. 

- A co z rozgrzeszeniem? 

- Startuje Pan w wyborach do 

Sejmiku. Udzielą go Panu albo nie -, 
w niedzielę właśnie mieszkańcy 

Podlaskiego. 

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 2864; Czyże w -
Nurska 13 (pawilon GSl, tel. 0602 27 9406; Grajewo - Wojska Polskiego 49, tel. 272 33 44; Kolno - Wojska Polskiego 46, 
tel. 4740409; 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. O 608 402 695; Wysokie Maz. - 1000-lecia 4, tel. 27523 16; Zambrów 
- Wilsona 10, tel. 271 6907. 

www.stihJ.pl 
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NA RATUNEK! DROŻSZE OD PIENIĘDZY 

Dwanaście publicznych szkół 
podstawowych, zagrożonych li
kwidacją, prowadzi Społeczno

-Oświatowe Stowarzyszenie Po

mocy Pokrzywdzonym i Niepeł
nosprawnym "Edukator" w Łom
ży. Jako pierwsze (rok szkolny 
2000/2001) uratowało szkoły w 
Lutostani (gm. Łomża), Konop
kach Pokrzywnicy (gm. Zawady, 

pow. białostocki) i Popławach 

(gin. Brańsk, pow. bielski). Po

tem dołączyły Niewino Borowe 
(gm. Wyszki, pow. bielski), Koce 

Schaby (gm. Ciechanowiec, pow. 
wysokomazowiecki), Łętownica 

i Paproć Duża (gm. Szum owo, 
pow. zambrowski), Jaśki (gm. 
Raczki, pow. suwalski), Fornet
ka (gm. Szypliszki, pow. suwal

ski) , Reszkowce (gm. Dąbrowa 

Białostocka, pow. białostocki), 

a w tym roku szkolnym Mostoł
ty (gm. Ełk) i Uściany Stare (gm. 

Pisz) w województwie warmiń
sko-mazurskim. 

Pieniądze na działalność 

zlikwidowanych przez gminy 
szkół to tylko należna 'subwen

cja oświatowa, czasem jednora

zowe dotacje celowe (np. na za
kup opału) samorządów, pomoc 
sponsorów oraz praca rodziców, 
którzy sa.mi sprzątają, remontu

ją, naprawiają, gromadzą wszyst
ko to, co pozwala na oszczędno

ści. "Edukator" prowadzi rów
nież księgowość i obsługę ka

drową· 

- Zainteresowanie naszą for

mą edukacji zaczyna się zwy

kle pod koniec zimy, kiedy wła
dze gminne powiadamiają ro
dziców o zamiarze likwidacji 

szkoły - mówi Barbara Kucza

łek, wiceprezes Zarządu "Edu
katora". - Wiele wskazuje na to, 
że i niebawem tak będzie. Chce

my pomagać i robimy wszystko, 
co w naszej mocy, ale jednocze

śnie mamy nadzieję, że byt szkół 

przestanie być zagrożony. 

- Bez pieniędzy nic się dzisiaj 
nie zrobi, ale też bez dobrego po

mysłu można je zmarnować -
mówi Antoni Bukowski, zastępca 
dyrektora Gospodarstwa Pomoc

niczego przy Zakładzie Karnym w 
Czerwonym Bo
rze. 

Pieniądze 

tkwiły w budyn
kach zlikwido

wanej jednost
ki wojskowej: 
w blokach po 
kadrze, gara
żach, magazy
nach, budynku 

po przedszkolu, 
koszarach, wie

ży i warsztacie 
na strzelnicy. 

- Gdy przy
szła decyzja o 
likwidacji jed

nostki, długo nie było pomysłu, 
co z tak olbrzymim majątkiem 
zrobić. Mieszkam tu 29 lat. Aż 

ciarki po człowieku przechodziły 
na myśl, że wszystko to może się 

zmarnować. Dobry pomysł mógł 
być ocaleniem. Kadra się wynio
sła, ale w jednostce, jako pracow
nicy cywilni, zatrudnionych było 
wielu ludzi z okolicznych miej
scowości. Stracili pracę. A zie

mia tu f!1arna, wyżJ:ć zniej nieła
two. Po tym czekaniu na pomysł 
wiem, że bywa droższy od pienię
dzy - mówi Bukowski. 

Pierwszym była decyzja o wy

korzystaniu "kawałka" jednost
ki na zakład karny. Antoni Bu
kowski, mający za oknami miesz
kania czerwonoborskie brzozy, 
wspierał go, jak mógł. Zakład po

wstał, dziś wiadomo: będzie się 

rozbudowywał. Coraz więcej lu
dzi z okolicy znajdzie tu pracę, 
kuchnia potrzebować będzie co

raz więcej warzyw, ziemniaków, 

mięsa. 

- Pomysł zapaleńców latania 
na lotnisko w miejscu strzelnicy 
uratował dwa budynki; zamiast 

rozbiórki, są remontowane. Po

magam "lataczom" w miarę moż
liwości, bo wszystk~, co zapobie-

ga marnotraw
stwu, jest tego 
warte. 

Zapowiedź, 

- że "Caritas" 
Diecezji Łom-

żyńskiej może 

przejąć cały 

"biwak" z si e-
demdziesię

cioma kilko
ma domkami 
na kolonie dla 

polskich dzieci 
z Litwy, Ukra
iny, Białorusi i 

Łomżyńskiego, 

stanowi zna
komity element jego koncepcji: 

Czerwony Bór, ze względu na wa
lory i możliwości, może spełnić 
rolę ważnego ośrodka, ożywiają

cego tę część powiatu zambrow

skiego. Do finału zmierzają sta
rania dyrekcji Gospodarstwa . 
Pomocniczego, by w dwóch blo
kach i budynku po przedszko
lu powstał ośrodek dla azylan. 
tów. Pracę może znaleźć kilku

nastu ludzi. 
- Powiem wprost: postano

wiłem kandydować, żeby łatwiej 

moje koncepcje na Czerwony Bór 
powiązać z pomysłami rozwoju 

całego powiatu. 

"Koncepcję na Czerwony 
Bór" wzbogaca Wiesław Kaź

mierczak. 
- Włożyłem tu sporo pracy, 

przy której zrodziły się pewne 

pomysły - mówi. - Dobrze by

łoby je "pchnąć" do przodu. 
- Wiesiek też kandyduje, więc 

w razie czego byłoby nas dwóch 

- żartuje Antoni Bukowski. 

OknazPVC 
system Kommerling - numer 1 w Europie 

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

• okucia Roto ("mikrowentylacja" w standardzie) 
• gwarancja jakości - 1 O lat gwarancji 
• ceny promocyjne i krótkie terminy realizacji 
• okna oborowe (1 000x1 000) 180 zł brutto 
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producent okien z PVC 
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NUMERKI 
WYBORCZE 

"Kościół Prawosławny konse
kwentnie dąży do apolityczno
ści i nie włącza się w tworzenie 

struktur politycznych ( ... ). Nie
które komitety wyborcze, bądź 
ich członkowie próbują uzur

pować sobie poparcie Kościoła 
Prawosławnego, organizacji pra
wosławnych, bądź przypisywać 

sobie wyłączność na reprezen

towanie środowiska prawosław
nego. Niniejszym pragniemy 
oświadczyć, iż mija się to z praw
dą". To fragment oświadczenia 
rzecznika prawosławnej diecezji 
białostocko-gdańskiej. 

Chociaż nie padły nazwiska, 
tajemnicą poliszynela jest, że 

chodziło m.in. o dyrektora Mię

dzynarodowego Festiwalu Muzy
ki Cerkiewnej w Hajnówce, Mi
kołaja Buszko. 

Dyrektor jest kandydatem na 
burmistrza komitetu skupiające
go prawosławnych i katolików. 

Od ponad roku jest w ostrym 
konflikcie z administracją Pol
skiego Autokefalicznego Kościo

ła Prawosławnego, czego komie

kwencją w tym roku było powo
łanie drugiej, identycznej impre
zy, tyle że pod patronatem hie
rarchii kościelnej i z jej błogosła
wieństwem. 

Najpoważniejszym kandy-

datem do stołka wydaje się do
tychczasowy burmistrz Hajnów
ki Anatol Ochryciuk z komitetu 

SLD-UP. 
W czasie awantury o Festiwal 

jednoznacznie poparł metro
politę Sawę, zwierzchnika pol

skiej Cerkwi: "Rada (programo
wa festiwalu - red.) nie miała 
już podstaw istnienia wobec po

wołania przez metropolitę Sawę 
komitetu . organizacyjnego no

wej imprezy w tym samym cza

sie i miejscu. Wszyscy poza pa

nem B~szko uznaliśmy, że tylko 
ta się ostanie, która ma popar
cie władz cerkiewnych", mówił 

publicznie. 
Przed wyborami w Hajnówce 

"rozchodzi się" plotka, że Fun
dacja "Muzyka Cerkiewna", któ
rej Buszko prezesuje, sfinanso

wała budowę ... pomnika papieża 
Jan Pawła II przy parafii rzym
skokatolickiej Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Hajnówce. 

- To nieprawda - mówi "Kon
taktom" Mikołaj Buszko. - To 

część kampanii wyborczej. 
"Zastanówcie się, komu ma

cie oddać gło,s podczas wybo
rów. Czy może to być człowiek, 
który stawia pomniki idolom?", 
pytał prawosławny duchowny 
podczas kazania. 

ARKADIUSZ PANASIUK 



Na 48 miejscowości w gminie Sokoły aż ~8 nie zgłosiło kandydatów na radnego 

l. - Tak jakoś wyszło i 
zostaniemy bez rad
nego mówi AIi-

na Grądzka z Krzyżewa. -

Nie mamy też sołtysa już chy-' 
ba z dziesięć lat. Dzisiaj braku
je chętnych do działania. Mło
dych u nas mało, a to właśnie 
młodych trzeba wybierać na rad

nych, bo młodzi mają pomysły. 
A starzy? Są za starzy! 

- Nasza wieś jest mała: 14 
domów, nie licząc ludzi z pege

eru . A wieś to jak rodzina: im 
większa, tym lepsza - stwier

dza Bronisław 'Grądzki. - Je
den ma taki talent, drugi taki. 

Ale przede wszystkim musi 

być ochota do pracy społecz
nej. Radny to ktoś, komu zale

ży na tym, żeby w jego wsi było, 
co potrzeba. Na radnego ludzie 
potem się oglądają i oceniają. ' 

Jak coś się nie uda, zbiera cię-

p ewno nie dałby mu zwolnie
I)ia na sesje samorządu . W na

szym przypadku wybór jest więc 
oczywisty. 

Bogusław Kowalski, pracow
nik PGR, nie ubolewa nad bra
kiem kandydata na radnego z 
Krzyżewa. 

- Radny stąd czy staintąd! 

Co za różnica! Żaden nie polep,

szy mojego życia - mówi. - Z 
rodzinnym, pa żonę i dwoje ma

łych dzieci, "zgarniam" co mie
siąc 640 'złotych. Kiedyś sam je

den pracowałem i miałem ksią

żeczkę oszczędnościową. A dzi
siaj muszę oszczędzać na żywno

ści. Z każdej strony ci obiecują i 
obiecują, a tu z każdym dniem 

rzę w żadl1ych r adnych. Wierzę 
tylko w Boga! 

2 
W sąsiednim Jabłono
wie Wypychach (12 ko-

• min ów) ludzie przeko
nani byli, że na radnego do gmi

ny Sokoły zdecyduje się Janusz 
Jabłonowski. 

- Pierwsze słyszę! - pro

stuje. - Nie kandyduję! A wy
jaśnienie jest krótkie: nie mam 

czasu. Kto chce działać, musi z 
czegoś zrezygnować; coś za Co'ś. 

Jajuż wybrałem. 

Jabło'no'wo' również nie ma 

so'łtysa i też chyba z dziesięć lat. 
- Takie czasy nastały, że 

przede wszystkim trzeba zaro

bić na ro'dzinę. Działać mo'że 

Tadeusz Lapiński: 

przede wszystkim 

trzeba zarobić na rodzinę 

szczęścia; że będzie lepsze ży

cie. I naprawdę chciało się żyć, 
chociaż tak było ciężko'. I na co 

przyszło'? Zamiast lepiej,jest co
raz go'rzej! Co' tu Po'może radny? 
Czy Jabłono'wo' miałoby jedne-

p U S t a g a d ka ;;::; d,;e:::::, ~:~:::;~: 

3 
W sąsiednim Jabło'no
wie Kątach (20 ko'mi-

ten, kto nie musi uganiać • nów) jest So'łtys, ale 
się za groszem - stwier
dza Tadeusz Lapiński. 

- Zresztą, dzj'siaj bycie 

radnym to' pusta gadka! 

Ludzie go' wybio'rą i cze

kają, że zrobi to', zrobi 
tamto'. A o'n jest między 

mło'tem a ko'wadłem, bo' 
w tej gminnej biedzie zro-

także nie ma kandydata na rad

nego; od paru lat! 
- Ro'zmawiałem z ludźmi, 

namawiałem, ale nikt nie chciał 

zgo'dzić się na kandydowanie -

mówi So'łtys Stanisław Perkow

ski. - Mówili: "Jak nie przej
dę, będzie wstyd, a jak przej
dę, będę wszystkiemu winien!". 

bić nic nie może! Po Co' / Wiem, Co' to znaczy działać spo-

się szarpać, tracić czas. 
- Ludzie nie chcą 

działać , bo czasy się zmie
niły - uważa żona go

sPo'darza. - Bieda wypy
cha z do'mu tylko za gro'
szem. A po pracy każdy 

, siada przed telewizorem. 

łecznie. Do'świadczyłem tego na 

własnej skórze, kiedy użerałem 
się z gminą o drogę ze wsi do 

Krzyżewa. 

Marta Wołosowicz: radny nie może być figurantem. Dlatego mąż Nie to, Co' d,awniej. Czło-

- Niektórzy widzą w rad

nym świętego Mikołaja. I szyb
ko' prze'konują się, że żadne

go prezentu im nie da - d,oda
je synowa Beata. - L .. as lu
dzie na pewno' czekają na re
mont przepustu. To' ważne dla 
każdego, bo to jedyna droga na 
Po'la i łąki. Przepust jest w fatal
nym stanie, ale na razie nic się 

nie dzieje i na pewno' nic dziać 

się nie będzie, do'Póki nie stanie 

się nieszczęście. 

zrezygnował wiek czeka, żeby ktoś zaj-

gil I mo'że dlatego nikt teraz nie 
chciał u nas kandydować? 

Na po'czątku ktoś chciał! 

- Dyskuto'waliśmy Q tym 

długo - wspomina Marta Wo'
łosowicz, właścicielka 

sklepu SPo'żywczo-prze

mysło'wego'. - Być rad
nym, oznacza przede 

wszystkim być o'dpo

wiedzialnym i dlatego' 

mąż Po'ważnie zastana
wiał się nad SWo'ją kan

dydaturą. Nie mamy 

go'spodarstwa, więc 

tym samym więcej cza
su. ' Zdecydo'wał się. I 

tuż przed zatwierdze

niem listy zrezygnował. 
Uważam, że to' uczciwe. 

Nie mo'żna być figuran
tem. Mąż pracuje pry
watnie w firmie w Bia
łymsto'ku. I to przede 
wszystkim zadecydo

wało', bo właściciel na 

Co'raz gorzej. Jeszcze nie tak 
dawno' mieliśmy dostać po sto' 
milio'nów. Teraz nawet o hulaj

no'dze nikt nie wspomni. Mnie 
już nikt nie nabierze! Nie wie-

rzał i porozmawiał. I da
lej czeka! 

- Po wojnie nie było ni woza, 
ni powroza, ni cebulki, ni w Co' 

wkroić. Ale każdy miał nadzie

ję, że Polska podniesie się z nie-

"Za komuny" Kąty miały SWo'
ich radnych. Zmienili się ' ludzie, 

bo zmieniły się czasy. Dzisiaj 

zwykle w go'spodarstwie jest je
den mężczyzna. Musi wybierać: 

działanie albo praca. 
,- Demokracja rzecz, piękna i 

warto' było o nią walczyć, ale ży

cie jest życiem. Nie ma u nas ży

wej duszy, która wierzy w zmia
ny na lepsze! - dodajepesymi

stycznie sołtys Stanisław Per
ko'wski. - Chociaż są w naszych 
Kątach głosy, że w tej sytuacji 

nie ma po' co, musimy iść na wy
bo'ry całą parą! Przecież są w na
szej gminie ludzie, którym się 

ufa! Mam tu całą listę! 

GABRIELA SZCZĘSNA 
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Pojawiła sie nowa fornia żerowania na ludzkich marzeniach 
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- o Boże" jak mi serce bu

cha. Chciałabym się ,dostać. Ma

rzę, aby być modelką lub fryzjer

ką - wyznaje jednym tchem Pau

lina Surgiewicz. 

- Tak się denerwuję, aż mi 

niedobrze. Kiedyś w przedszko

lu byłam modelką. Pragnę zoo 

stać albo tancerką, albo... też 

fryzjerką. Ile ja mam centyme

trów w biuście? Podajcie mi cen

tymetr - denerwuje się Karoli· 

na Kosińska. 
Paulina, Karolina i ich kole

żanka Ewelina Chrostowska uczą 

się w pierwszej klasie gimna-

że mam taką dużą stopę. Boję się 

- powtarza ner:wowo i poprawia 
dłngie, rozpuszczone włosy. 

Jest poważna i spięta. Tak jak 

podpowiada fotograf, najpierw 

ustawia się bokiem, potem pod

piera brodę splecionymi rękoma. 

Wszystko trwa moment. Wraca do 

stolika. 

- O matko, jak się bałam. 

Trzęsłam się i myślałam, żeby mi 

oko nie drgnęło - opowiada. 

Do zdjęć przygotowuje się Ka

rolina. Jest normalnie, skromnie 
ubrana w spodnie i bluzkę. Ale 

na okoliczność castingu pokar-

Najnowsza recepta na oskubanie chwytają- , 

cych się każdej szansy skołatanych ludzi: załóż 

stronę internetową (można to zrobić bez kosz

tów), kup najmarniejszy cyfrowy aparat fotogra

ficzny, wydrukuj trochę plakatów i rusz do miast 

i miasteczek. Ludzkie marzenia o karierze gwiaz

dy estrady, ekranu, reklamy, modelki gwarantu

ją sukces: chętnych nie zabraknie. Zdjęcia pstry

kaj za darmo. Wystarczy, że za ich umieszczenie 

na twojej stronie internetowej przez pół roku za

płacą 78,50 gr za rok 107,50 zł. Na wszelki wypa

dek nic nie obiecuj konkretnie. Napisz, jak łódz

ka Agencja Promocyjna Castingfirm, że masz na 

celu prowadzenie działalI zmierzającycn do na

wiązania współpracy z zainteresowanymi karie

rą modelki, tancerki, aktorki itp. Zgarniesz wów

czas kasę, a prokurator może ci zrobić kuku . 

Galeria 
, 

'marzen 
zjum. Ulotka o castingu w Łom- . 

ży, zorganizowanym przez lódz

ką agencję promocyjną, wpadła 

w ręce Pauliny. Namówiła kole

żanki i przyszły razem. 

W ankiecie trzeba napisać nie 

tylko imię, nazwisko i adres, ale 

też swoje wymiary. 

Paulina mierzy krawieckim 

centymetrem gołe ciało. Spe

cjalnie założyła krótką bluzkę, 

bo po ' co dodawać sobie w talii 

centymetr lub dwa przez odzież. 

Choć w sali gimnastycznej "Me
dyka" wcale nie jest gorąco, Pau

lina pokazuje odkryte ramiona, 

gołe plecy i pępek. Od tego stro
ju nic nie zależy, ale od razu się 

wyróżnia. Jest bardzo zgrabna. 
Przy wzroście 173 cm waży 53 ki

logramy. 
- Chyba jestem tu najbrzyd

sza, ale tato mówił, że jestem naj

ładniejsza. Po co ja mam taką 

dużą nogę, czasami aż płacżę, 

bowała długie, rude włosy. Karo

lina też chodzi na balet i jest do

bra w biegach. Na "czwartkach 

lekkoatletycznych" zajęła pierw

sze miejsce. 

Ewelinka najbardziej chciała

by zostać piosenkarką. Koleżanki 

opowiadają, że ma bardzo piękny 

głos, zna wiele piosenek i śpiewa. 

Ma wszystkie najnowsze kasety. 

Ostatnio kupiłll sobie "Tatu". 
- Mama cieszyła się,jakjejpol 

wiedziałam o tym castingu. Mój 

chłopiec Kamil też wie, powiedzia

ła mu Karolina - opowiada. 

Najbardziej panikuje Paul_~_a. 

Jest zdenelwowana i spocona. I 

ona idzie pierwsza n~ "rozmowę 
kwalifikaqjną" . 

Potem żywo opowiada o prze

biegu. 
- Było pytanie o życzenia do 

złotej rybki. Powiedziałam, że 

chciałabym zapewnić przyszłość 

sobie i swojej rodzinie. A ja zapy-

~ KONTAK1Y 

tałam, czy to bardzo boli, jak się 

ktoś nie zakwalifikuje. Będzie mi 

żal, ałe płakać nie będę - mówi 
Paulina. 

- Marzę o reklamowaniu naj

nowszych modeli butów i kaset z 

muzyką. Do złotej rybki też mia

łam życzenie: nie chcę rozstawać 

się z Kamilem - wyznaje Ewe

linka. 

Tymczasem do sałi gimnastyćzc 

nej przychodzą "nowe ~arze". 
Małgorzata Wiszowata studiu

je na pierwszym roku w Kolegium 

Nauczycielskim w Ostrołęce . 

Joasi Romejko, uczennicy klasy 

szóstej SP nr 9, przypadł trzynasty 

numer. Nie zwraca na to uwagi. 

- Chciałabym zostać wybrana 

do jakiegoś filmu młodzieżowego 

ałbo przyrodniczego - mówi. 
Sześcioletnia Ania Łepkowska 

jest z mamą. Bardzo śmiała, ładnie 

się wypowiada, ma ciekawą buźkę. 

- Ania zakwałif'lkowała się. 

Może kiedyś zagra w jakimś filmie 

ałbo będzie prezentowała modę 

dla dzieci. Chciałyśmy ' spróbo

wać, może coś jej się uda - marzy 

mama Ani. 

Zakwałifikowała się także trzy

letnia Dominika Ruszczył<. Biega 

po sałi, śmieje się, bez skrępowa

nia odpowiada na zadawane pyta

nia. Ktoś zwraca uwagę, że jej buź

ka jest Jak z reklamy. 
Gimnazjalistka Monika Remez 

marzy, aby zostać informatykiem. 

To jej nie przeszkadza, żeby po 

drodze spróbować przygody z fil

mem. Dlate.go przyszła. 

- Będę nauczycielką języka 

polskiego. To mój ukochany za
wód. A jak się uda, to choć przez 

chwilę zabawię się w aktorkę -

uśmiecha się Marta Ostrowska, 

uczennica gimnazjum. 

Przyszła z koleżanką zkla~y 
Kamilą Mazewską, która też ma

rzyo przygodzie na scenie. 

Najmłodszą debiutantką jest 
Karolinka Sułtarzewicz. Ma rok i 

trzy miesiące. W castingu uczest

niczy z mamą, absolwentką byłej 

Akademii Rolniczo-Technicznej 

w Olsztynie. 

- Przyszłyśmy z nadzieją, że 

może zakwalifikujemy się do cze

goś ciekawego. Chciałyśmy spró
bować swoich sil - mówi mama_ 

J edenastoletnia Monika Wi

śn iewska jest z tatą. Odstają jej 

fantazyjne warkoczyki. Nie de

nerwuje się, spokojnie czeka na 
zdjęcia. ' . 

- Lubię śpiewać, czasami Ol" 

ganizuję w domu jakieś przedsta· 

wienia. Chciałabym być piosen

karką albo aktorką, a jak to się 

nie uda, to notariuszem - zdra

dza swoje życiowe plany Monika. 

Dopiero po południu pojawia· 

ją się pierwsi trzej chłopcy, kole

dzy z trzęciej klasy Publicznego 

Gimnazjum nr 2. Namówił ich 

Łukasz. Już wcześniej intereso

wał się naborem do filmu. Przy

mierzał się do roli Stasia z filmu 

"W pustyni i w puszczy". 
- Po obejrzeniu filmu trochę 

zwątpiłem , czy bym sobie pora· 

dził. Interesuję się muzyką, fil

mem, także sportem. Chciałbym 
zagrać w jakiejś telenoweli - ma· 

rzy Łukasz. 

Michał z Łukaszem przygoto· 

wują szkolne apele, śpiewają na 

szkolnych uroczystościach, ra

zem opracowali mnzyczno-słow

ny program "Przeciwko paleniu" 
i prezentowali go we wszystkich 

łomżyliskich szkołach . Ich kolega 

Karol nie marzy o aktorstwie, wo· 

lałby wystąpić w reklamie. 

- Pragniemy stworzyć galerię 

twarzy dzieci, młodzieży, osób 

w średnim wieku i starszych na 

potrzeby filmu, reklamy, katalo· 

gów, biIlboardów, a także do pra

cy w charakterze modelek, akto· 

rów, statystów. Chcemy pomóc 

w promocji tych osób, które nie 

tylko posiadają ciekawą twarz, 

ale też ciekawą osobowość. Uro

da wcale nie jest najważniejsza 

- zapewnia Andrzej Majkowski, 

menedżer łódzkiej agencji. 

Przez dwa dni w eastingu w 

Łomży wzięło ~dział prawie 170 

marzycieli. 

się ... wszyscy. 

około 40. 

"Zakwalifikowali" 

Umowy podpisało 

MARIA TOCKA 



"Tolerancji się nie dziedziczy, jej trzeba się nauczyć", napisał gimnazjalista z Łodzi. 
Jego słowa stały się ~ottem dla wszystkich członków Klubu Szkół Tolerancji 

Kolorowa tęcza z baloników 

nad wejściem d o Gimnazjum nr 

45 w Warszawie. Tęcza'-j est sym 

bolem Kluhu Szkół Tolerancji, 

który powołali uczniowie trzech 

gimnazjów: P ublicznego z J e

dwabnego, n r 14 z Łodzi i n r 45 

z Warszawy. Właśnie zjechali się 

"inauguracyjnie". 

Inicjatorką i patronką Klubu 

Szkół Tolerancji jest Jolanta Kwa

śniewska, założycielka Fundacji 

"Porozumienie bez barier". 

Dla Justyny Mioduszewskiej z 

Jedwabnego tolerancja to posza

nowanie odmienności drugiego 

człowieka, jego wy.mania i kultury. 

- Trudno mówić o ludziach 

tolerancyjnych jako o ogóle. My

ślę, że w każdej społeczności 

znajdą się nietoletancyjni. Wie

rzę, że w moim mieście, w Je

dwabnem, więcej jest tolerancyj

nych - mówi Beata Górska. 

Młodzież z Jedwabnego, przy

gotowana pod kierunkiem wice

dyrektor a Ewy Frączek oraz na

uczycieli Katarzyny Czerwiń

skiej , Joanny Prószyńskiej i Jana 

Eska, przyjechała do Warszawy 

z dwoma ważnymi problemami: 

odcienie tolerancji i mniejszości 

narodowe w Polsce na przykła

d zie litewskiej w Podlaskiem., 

Bogusław Gołębiewski z 

pierwszej kiasy, mówiąc o "róż
nych barwach tolerancj i", przy

pomniał letni wyjazd gimnazjali

stów z Jedwabneg-o do USA. 

- Nasz tygodnik "Kontakty" 

nazwał ten wyjazd "wycieczką z 

sercem". Pamiętamy, ile serca 

dały nam, dzieciom z maleńkiej 

miejscowości, Jolanta Kwaśniew

ska i Kaja Mirecka-Ploss. Dzięki 

nim staliśmy się otwarci na świat 

i bardziej zrozumieliśmy, co zna

czy tolerancja. 

-Spotkaliśmy tam ludzi róż

nego koloru skóry, różnych na

rodowości .i wyznali. Od nich 

wszystki'ch doświadczyliśmy wie

le życzliwości. Ani rasa, ani re-

_ ligia, ani narodowość· nie mają 

wpływu na życzliwość wobec dru

giego człowieka -jest przekona

na 6eata Górska. 

Centrum p.unktu "litewskie

go" był wielki dąb, na którym 

uczniowie zawieszali szare i zie

lone liście. 

- Na liściach napisaliśmy ce

chy, które różnią oba narody, na 

zielonych te, które łączą . I oka

zało się, że to, co nas różni, nie 

mu si nas dzielić . Tak jest z histo

rią, z k.ulturą, z potrawami, oby

czajami - mówiła ubrana w li

tewski strój narodowy Justyna Ja

sińska. 

J olanta Kwaśniewska pochwa

liła gimnazjalistów z Jedwabnego 

za twórczy pomysł, poczęstowała 

się litewskim chlebem. 

- Przed wr.jazdem słyszałem 

komentarze, że dzieci jadą do Ży
dów. Po powrocie, gdy opowie

działy, j ak tam było i jak wypoczy

wały, dorośli zmienili zdanie. Te

raz, choć jest to przecież ta sama 

młodzież, jednak zupe~ie inna. 

Swobodna, pewniejsza siebie, bar

dziej otwarta, nie lęka się, nie ma 

też kompleksów w czasie rozmów z 

warszawskimi rówieśnikami - za

uważa dyrektor Krzysztof Moenke. 

O zmianie na własnej skórze 

przekonał się Błażej Dąbrowski 

z Jedwabnego, którego tato jest 

Wietnamczykiem i dlatego różni_ 

się urodą od kolegów w klasie. 

- Bywało przykro, jak ktoś do-

pytywał, dziwił się , wścib

sko patrzył. Teraz już 

tego nie ma - mówi z ra

dością· 

- Mam kolegów tole

rancY.inych i nietoleran

c}jnych. Ale ludzie mu

szą szanować siebie na

wzajem, szanować swo

ją odmienność, bo każ

dy człowiek jest inną oso

bowością - uważa Bogu

sław Gołębiewski. 

Z gimnazjałistami z 

Jedwabnego do Warsza

wy przY.iechały cztery 

uczennice z Wizny. Pra

gnęłyby poszerzyć Klub 

Szkół Tolerancji. 

- "Różnorodność w , 

Tęczo~i ~ojo~nicy 

jedności" to motto naszych spo- I 11 
tkań. Bo różnorodność nie dzie-

li, może nas jedynie w.t:bogacać 

- uważa Jolanta Kwaśniewska. -

Zapraszamy wszystkie szkoły, któ-

re chciałyby nałeżeć d o naszego 

Klubu. 

Podczas spo tkania trzech gim

nazj ów w Warszawie podpisana zo

stała deklaracja Klubu Szkół T ole

rancj i. 

Pragnieniem Jolanty Kwaśniew

skiej, inicjatorki Klubu, jest two

. rzenie szkół tolerancji w różnych 

krajach świata. W ubiegłym roku 

zorganizowała pod Olsztynkiem 

obóz, na który zaprosiła dzieci z 

Sarajewa. Przr.iechałi Bośniacy, 

Serbowie i Chorwaci. Gdy jechali 

do Polski, byli wrogami i nie odzy

wali się do siebie. Wracałi w przy

jaźni. Nazwałi siebie "tęczowynIi 

wojownikami". Pieniądze na obóz 

Jolanta Kwaśniewska zdobyła w 

Szwajcarii. 

- Rozmawiałam na ten temat 

z pis~.rzem Paulo Coelho. Zapro

ponowałam, abyśmy w styczniu wy
stąpili na World Economic Forum 

z nadzieją, że duże koncerny i or

ganizacje międzynarodowe będą 

przekazywały pieniądze na naszą 

ideę - zapeWniała Jolanta Kwa

śniewska. 

Gjmna~jaliści z ' Jedwabnego 

wręczyli jej album z pobytu w USA, 

a także o codziennym życiu w mia

steczku oraz Order Tolerancji. 'W 

dedykacji dziękowałi "za budzenie 

tolerancji". Jolanta Kwaśniewska w 

ich szkolnej Księdze Pamięci na

pisała: "Z ogromną sympatią i na

dzieją na kolejne spotkanie". Przy 

podpisie znów narysowała serce ... 

MARIA TOCKA 
Na zdj ęciu : gimnazjaliści z 

Jedwabnego przed Gimnazj um 
nr 45 w Warszawie; Jolanta Kwa

śniewska ogląda podarowany jej 

O rder Tolerancji; oraz "litewskie 

drzewo" 
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Łomżyński "poligon" 
- Ani FI'ancja, ani ja nie j esteśmy 

alfą i omegą w dziedzinie kanalizacji. 
Chcę jedynie przedstawić trochę na
szych doświadczeń i rad z nich wyni
kających - mówi ,ekspert Michel Lau
rent z Agencji Wodnej Artois Picarrue, 
który przr.jechal do Łomży na semina
rium, prezentujące francuską meto
dykę wyznaczania granic aglomeracji 
miejskich w Polsce. Departament Za
sobów Wodnych Ministerstwa Środo
wiska oraz Biuro Gospodarki Wodnej 
na "poligon"'wybraly właśnie Łomżę. 

Aglomeracja to tzw. obszar funk-, 
cjonalny do rozwiązywania konkret
nego problemu (woda, ścieki, odpa
dy, drogi, komunikacja). Wyznaczenie 
jej granic w całej Polsce jest koniecz
nością ze względu na unijne wymogi 
ochrony środowiska. Strona francu
ska, na podstawie porozumień ' mię

dzynarodowych, przekazuje nam swo
ją wiedzę i doświadczenie w tej dzie
dzinie gospodarki komunalnej. W 
przypadku Łomży chodzi o zaopatrze
nie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

- Wybranie Łomży na "poli
gon doświadczalny" to nie przypa
dek - mówi wiceprezydent Janusz 
Nowakowski. - Zadecydowala o 
tym przede wszystkim nowoczesna 
oczyszczalnia ścieków. Właśnie Na
rodowy Fundusz Ochrony Środowi
ska i Gospodarki Wodnej podarowal 
nam 4 miliony złoo/ch spłaty pożycz
ki na budowę 'oczyszczalni z przezna
czeniem ich na rozbudowę systemu 
w~dnokanalizacY.inego w różnych czę
ściach miasta, między innymi ulic Ry
baki, Zdrojowej, . Wąskiej, Szosy Za
mbrowskiej, Poznańskiej. By na taki 
cel otrzymać finanse funduszu ,Phare, 
trzeba mieć prawie połowę koniecznej 

kwoty. Dostaliśmy ją teraz w pewnym 
sensie za darmo. Zyskają na tym rów
nież 'gminy Łomża i Piątnica. 

Po spotkaniu w Łomży Michel Lau
rent uczestniczył w konferencji w War
szawie, gdzie z doświadczeniami fran
cuskimi, "nałożonymi" na łomżyń

skie, zapozpał przedstawicieli samo
rządów z całego kraju. Wkrótce Na
rodowy Fundusz Ochrony Środowi
ska i Gospodarki Wodnej, Biuro Go
spodarki Wodnej oraz Ministerstwo 
Ochrony Środowiska opracują akty 
prawne związane z wyznaczaniem gra
nic aglomeracji. 

W tej dziedzinie gospodarki komu
nalnej Łomża korzysta z doświadczeń 
cudzoziemców nie od dzisiaj: Francu
zi uczą nas, jak ścieki zbierać, a Duń
czycy pomagają zagospodarować to, 
co po nich zostaje. Właśnie w opar
ciu o "poligon" łomżyński, ci drudzy 
przygotowują pilotażowy program ala 
Polski; to swoisty podręcznik proce
dur prawny~h i technicznych dla sa
morządów. 

Na zdjęciu: Michel Laurent w 
Łomży 

PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
NOWY STANDARD OKNA !!! 

- niemiecki profil Thyssen o podwyższonej 
sztywności 

- szare uszczelki _ 
- ozdobna listwa przyszybowa 
- najnowsze srebrne okucie ROTO NT DELTA 
- zabezpieczenia antywłamaniowe 
- szyba K=1, 1 z argonem, mikrowentylacja 

(Rok za/oż. 1991) 

BIURA HANDLOWE cN~ 
Łomta, Al. Legionów 52, tel. (O 86) 2199555 W1'C!" ... 1' 
Zambrów, Al. Wojska Polskiego 13, tel. (O 86) 276 10 05 O"~· T 
Ostrów Mazowiecka, ul. Kościuszki 1, tel. (O 29) 7468680 .,:... .. ~S.,Oa: 
Grajewo, ul. Wojska Polskiego 41A, tel. (O 86) 27389 35 ~';'IS 
Ełk, ul. Wojska Polskiego 10A, tel. (O 87) 6100017 ............ '" 
Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 34, tel. (O 29) 76045 95 

Wysolc) jakoM; potwierdzono C0rtyfikołern ITR nr SHWi 
f. 6403 

~KOHTAm 

D 
Podziało się. "Przez Żydów',', 

mówi w konspiracji o zmroku czło

wiek na ul. Przestrzelskiej w Je

dwabnem. "Nie chcę się publiko

wać z nazwiska", zastrzega. 

Konspiracja pełza z ulicy na uli

cę, wiejskimi drogami od wsi do 

wsi, od domu do domu. Bo strach. 

Nie wiadomo, kto wygra wybory, a 

gdyby wyszło, że się było' po dru

giej stronie, przechlapane! Pobła

żania w Jedwabnem nie ma. Albo 

jesteś z nami, albo przeciw nam! 

"Miałem telefony z pogróżkami", 

mówi Stanisław Michałowski, do 

niedawna przewodniczący Rady 

Miasta i Gminy. "Jestem szarym 

człowiekiem", mówi człowiek z 

Przestrzelskiej. Dlatego wyłącz

nie w konspiracji powie: "Był spo

kój. Burmistrz Godlewski był spo

kojny. Ale jak wyszła na świat spra

wa z Żydami, ludzie się podzieli

H. Jedni zaczęli drugich oskarżać, 

straszyć. Gadać jeden na drugie

go. Podejrzewać. Powstała złość . 

I to zostało". 

- Przepracowałam 35 lat. Do 

emerytury zostało mi 10 miesięcy. 

I zostałam malwersantką, fałszer

ką dokumentów. W gazetach tytu

ły "Aż wkroczył prokurator". W 

radiu: defraudacja w Jedwabnem. 

Załamałam się. Miałam momenty, 

żeby ze sobą skończyć. Oparłam 

się o psychologa - mówi skarbnik 

gminy Krystyna Raszczyk. 

IJ 
- Jakie zarzuty dotyczą pani 

skarbnik? Z informacji, jaką otrzy

małem z prokuratury: podrabia

nie dokumentów, przywłaszczenia 

mienia i niszczenie dokumentów 

- mówi burmistrz Michał Cha

j ewski w środę, 23 października. 

- O dwóch pierwszych poinfor

mowała prokuraturę Regionalna 

Izba Obrachunkowa w Białymsto

ku. O zniszczeniu księgi - ja. 

Prowadzimy postępowa

nie w sprawie. Zarzuty nie zosta

ły jeszcze nikomu postawione -

wyjaśnia prokurator Prokuratury 

Okręgowej w Łomży Janusz Sobie

ski tego samego dnia, 23 paźd~ier

nika. - Postępowanie dotyczy fał

szowania i zniszczenia dokumen

tów. Za wcześnie mówić o przy

właszczeniu. 

- Jestem spokojna. I jeśli 

chodzi o fałszowanie, i zniszcze

nie księgi, i o defraudację. Mam 

oświadczenie, jak było, byłego 

burmistrza Krzysztofa Godlew-

Tu rządzi 

skiego. Powiedział , że w razie po· 

trzeby przyleci z USA, żeby ze· 

znać prawdę . Księga jest. Pienią· 

dze wzięli ci , którzy byli na rze· 

komo sfałszowanej liście. Nawet 

dobrze, że Jedwabnemu przyjrzy 

się prokuratura. Mam nadzieję, 

że przy. okazji wyjaśni się parę in· 

nych spraw. 

Jed 

~ 
~ 

Latem był spis powszechny. 

Urząd Miasta i Gminy dostał ~ 

Urzędu Statystycznego 20160 zł do· 

tacji na przygotowanie spisu. Na te· 

lefony, wynajęcie sali na szkolenia 

dła pracujących w biurze spisowym 

Komisarz wyborczy burmistrz Mi 

chał Chajewski jeszcze przed spi 

sem polecił Krystynie Raszczyk na 

pisać listę z kwotami. Służyła d( 

sporządzenia wnioskówonagro 

dy dla członków biura spisowego 

Raszczyk napisała. Komisarz Cha 

jewski ob~jrzał kartkę idopisa 

swoje nazwisko. Nagrodził się 150 

złotymi. Potem, już po spisie, jes1 

cze 1400. 

- Żadnych nagród nie prz) 

dzielałem i nie pobrałem z budżetl 

gminy - wyjaśnia Chajewski. 

W sierpniu zebrała się Komisj 

Budżetowa i Finansów Rady. W pn 

tokole za'pisano: "Po dyskusji Kc 

misja pozytywnie opiniuje wpn 



zi strach! 

wadzenie zmian do budżetu gminy 

na 2002 rok, w tym wprowadzenie 

dotacji na nagrody dla biura spi

sowego. Komisja wnloskuje jedno

cześnie o wyłączenie z tej dotacji 

przydzielenie nagrody dla komisa

rza spisowego, uzasadniając tym, że 

komisarz spisowy otrzyma nagrodę 

bezpośrednio z GUS". 

~abna 
ntryga 

Wniosek taki zapadł gdyż, jak 

wr.jaśnia protokół, ,{~rzewodniczą

cy komisji skontaktował się telefo

nicznie z Urzędem Statystycznym w 

Łomży, celem wr.jaśnienia czy na

groda przysluguje również komisa-

'~ rzowi spisowemu. Następnie wr.ja

śnił, że komisarz spisowy wniosku

je i zatwierdza przydział nagród dla . 

członków biura spisowego, nato

miast sam komisarz otrzyma nagro

dęz GUS". 

- Czy zna pan stanowisko Komi-

sji Budżetu w tej sprawie? 

- Stanowisko Komisji było po 

czasie - mówi burmistrz Chajewski. 

--' Czy Regionalna Izba Obra

chunkowa stwierdziła inne . niepra

I widlowości? Na przykład dotyczące 

pańskich delegacji? 

-'I 

- Wytknięto, że nie było pod

pisów przewodniczącego Rady -

mówi Michał Chajewski. 

- Dlaczego nie było? 

- Bo często nie można było go 

osiągnąć. 

- Czy zna pan stanowisko Ko

misji Rewizyjnej w sprawie delega

cji: wytyka brak podpisów przewod

niczącego, brak celu podróży, brak . 

umowy na używanie własnego sa: 

mochodu podpisanej przez prze

wodniczącego. 

- Nic nie otrzymałem - odpo

wiada Michał Chajewski. 

I 
- Niech pan nic nie pisze. Lu

dzie się boją, wycofają. Prokuratu

ra wyjaśni, pójdę na l'entę, a potem 

emeryturę. Mam już dość. Chcę 

mieć spokój - dzwoni z nieoczeki

waną prośbą Krystyna Raszczyk. 

- Jest sporo spraw. Zatrudnie

nie przez Chajewskiego do Ośrod

ka Kultury pa~i z Łomży. Premii 

dla niej po paru tygodniach pracy. 

Pewna ciekawa biba w kwietniu -

mówi jeden z radnych. - Ale jakby 

co, nikt panu nie potwierdzi. Cha

jewskiego publicznie popiera pro

boszcz. Dał mu z gminy 25 tysięcy 

złotych na koncert Krawczyka. Na

wet spotkanie przedwyborcze zor

ganizował w kościele, ale chyba 

ktoś się sprzeciwił i było gdzie in

dziej. 

- Wolałbym, żeby nie było mo

jego nazwiska - prosi jeden z prze

wodniczących komisji. - Pan rozu

mie ... 

- Co ja tu mam potwierdzać, 

czy nie? Ja tu mam żyć! - denerwu

je się spokojn~ zwykle kobieta, za

pytana o pewien szczegół, którego 

była świadkiem. 

- Formalnie nie znam proto

kołu Regionalnej Izby Obrachun

kowej. Nie zostałem zaproszony na 

przekazanie. Znam fragmenty za

kulisowo. Jest jeden egzemplarz. 

Mial go burmistrz. Nie przedstawił 

Zarządowi ani Radzie - mówi nie

dawny przewodniczący Rady Stani

sław Michałowski. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie, 

burmistrz jest zatrudniony przez 

radę. Jego bezpośrednim zwierzch

nikiemjest przewodniczącyrady. 

"Niektórzy znowu chętnie zwa

liliby na Żydów. Takie głosy słysza

łem. 

Nie na swoją pazerność, obłudę, 

nieuczciwość, tchórzostwo", zaska

kuje nieoczekiwaną puentą "szary 

człowiek" z ul. Przestrzelskiej. 

JAKUB WITUSZA 

Rys. Henryk Cebu la 

Nie "rozlać" mleka! 
Mleko zahamowało negocjacje Polski z Unią Europejską w rozdziałe "Rol

nictwo". Chodzi o mleko niższych kłas jakościowych. Polska stara się o uzy

skanie okresu przejściowego na dostosowanie gospodarstw i zakładów prze

twórczych, na co Unia nie chce przystać. Województwo podlaskie jest pod tym 

względem i tak w lepszej sytuacji niż inne regiony kraju. Spółdzielnie mleczar

skie w Wysokiem Mazowieckiem, Graj ewie , Piątnicy, Zambrowie czy Sokółce 

jnż od lat pomagąją dostawcom we wprowadzaniu nowoczesnych metod ho

dowli i warunków higienicznych. Z 22 zakładów mleczarskich w wojewódz

twie aż 16 spełnia unijne warunki, bądź będzie je spełniać do końca przyszłego 

roku. Tylko 4 potrzebny bylby czas do 2005 roku. 

Jednocześnie o wydłużenie okresu ustałania limitów produkcr.jnych dla 

właścicieli gospodarstw mleczarskich o rok starają się Sejmik Wojewódzki 

oraz Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Ich zdaniem obec

ny rok, który miał posłużyć Unii Europejskiej do wyznaczenia wielkości pro

dukcji mleka, nie da prawdziwego obrazu sytuacji ze względu na suszę, która 

wpłynęła przede wszystkim na tę dziedzinę rolnictwa. Według danych Podla

skiego Urzędu Wojewódzkiego, klęska dotknęła 67 gnriJl województwa, przede 

wszystkim w powiatach suwałskim, sejneńskim, kolneńskim, sierniatyckim i 

hajnowskim. Spadek produkcji mleka, spowodowany przez suszę, szacowany 

jest nawet na 30-40 proc. 

Co się wykluje? 
Po grnntownym remoncie zabytkowego gmachu przy ulicy Polowej w Łom

ży, otwarte zostało ósme w województwie podlaskim Centrum Przedsiębior

czości. 

- Ten pierwszy, profesjonalny inkubator przedsiębiOl'czości na Ziemi 

Łomżyńskiej będzie służył w~zystkim, którzy pragną rozpocząć działalność 

gospodarczą, nie mają doświadczenia, których przeraża wszelka biurokracja. 

Tu znajdą dostęp do funduszu poręczeń kapitałowych i kredytowych. Dowie

dzą się, jak skorzystać z pomocy Unii Europejskiej, jak rozwijać małe i średnie 

przedsiębiorstwa - powiedział wicestarosta łomżyński Jacek Piorunek. 

Inkubator powstał w ramach realizacji polsko-bryl)jskiego programu roz

woju przedsiębiorczości dzięki zabiegom marszałka Sławomira Zgrzywy i 

wicestarosty Jacka Piorunka. Wicestarosta zabiega, aby w Łomży powstała tak

że agenda bialostockiego Centrum Euro-Info. Centrum posiada dostęp do 

bazy danych wszystkich przedsiębiorców z Unii Europejskiej, zainteresowa

nych współpracą z Polską. 

W uroczystości otwarcia Centrum Przedsiębiorczości uczestniczył I sekre

tarz Ambasady Bryl)jskiej Dominic Meiklejohn. 

Na zdjęciu: niedawny szary "odrapaniec" . 
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Ślad pamięci Miłość w ogniu Pomóż pomagać 
Kiedy przeczytałam w 

"Kontaktach", że miejsce maso

wych zbrodni hitlerowskich w 
Giełczynie tonie w zielsku i bru

dzie, postanowiłam: "Tak nie 

może być!" - wspomina Maria 

' Szymańska, nauczycielka histo

rii w Zespole Szkół Weteryna

ryjnych i Ogólnokształcących w 

Łomży. - My także mamy wspa

niałą młodzież i dlatego wierzę, 

że nasz patronat nad tym miej

scem nie ograniczy się wyłącznie 

do uroczystości w kolejną roczni

cę polskiego Września . 

Do porządkowania otocze

nia trzech rozrzuconych po lesie 

pomników wyruszyła klasa lIla 

Technikum Technologii Żywno
ści ze swą wychowawczynią oraz 

nauczycielami Joanną Miliano

wicz i Lechem Śleszytlskim. Ło

paty, grabie, siekierki. I do robo

ty! Potem zapłoną znicze. 

- Wiem, że z mojej rodziny, 

ze strony babci ktoś także został 

w Giełczynie zamordowany -
mówi Paulina Choińska. - Dbać 

o to miejsc,e to nie tylko nasz mo

ralny obowiązek; ten leśny cmen

tarz to także historia Polski. Je

śli zapomnimy o tym, co było, 

po nas także nie zostanie żaden 

ślad. Trzeba więc samemu być 

przykładem . 

Kiedy miejsce wokół pomni

ków zostanie uporządkowane, 

Maria Szymańska chce nawiązać 

kontakt z mieszkańcami Giełczy

na oraz Nadleśnictwem Łomża, 

by wspólnie dbać o leśny cmen

tarz. 

- Mam nadzieję, że nie od

mówią. Chciałabym także , by 

przynajmniej raz w roku, od

prawiona została tu msza świę

ta w intencji pomordowanych -

mówi. 

W Szczuczynie, w środku 

nocy, na ulicy Kilińskiego przy

padkowi ludzie zauważyli płoną

cą ładę. Natychmiast pospieszyli 

na ratunek, ugasili ogień. Powia

domiony dyżurny Komendy Po

wiatowej Policji w Grajewie skie

rował do miasteczka najbliższy 

patrol. Przyby~i na ,miejsce poli

cjanci bardzo szybko zatrzyma

li dwóch mężczyzn w wieku 22 i 

26 lat , podejrzanych o podpale

nie samochodu_ Obaj byli pijani: 

ponad 2 prom. alkoholu. 

Okazało się, że sprawcy od

kręcili korek wlewu paliwa i wsa

dzili do środka płonące skręcone 

prześcieradło, mające spełniać 

rolę pochodni. Motyw? 

W niedzielę, 27 październi

ka, w Łomży odbędzie się kolej

na kwesta uliczna na dokończe

nie budowy siedziby hospicjum. 

- Nie mamy żadnych dota

cji, budowę finansujemy wy

łącznie z datków n aszych dobro

czyńców - mówi kierownik ho

spicjum Teresa Steckiewicz . .:.

W tej chwili potrzeba nam oko

ło 25 tysięcy złotych na opłace 

nie rachunków za elewację, in

stalację centralnego _ ogrzewa

nia i materiały budowlane. Po

nadto spłacamy także pożycz

kę, która była konieczna na wy

konanie dachu. 

Obecnie hospicjum może 

przyjąć sześciu pacjentów; w 

nowej s iedzibie będzie piętna

ście łóżek . Oznacza to zarówno 

Co Z nich wyrośnie? 

- Zażdrość i poczucie odrzu

cenia - mówi komisarz Antoni 

Kosiński, rzecznik pr~sowy ko

mendanta powiatowego policji w 

Grajewie. - Jeden z podpalaczy 

jest bratem dziewczyny właś ci

ciela łady, a drugi odrzuconym 
objęcie właściwą opieką więk

szej ilości chorych, jak i eta ty 

przede wszystkim dla bezrobot

nych piełęgniarek. 

W białych bluzkach i granato

wych spódniczkach lub spodniach 

302 gimnazjalistów ślubowało : 

"My, uczniowie Publicznego Gim
nazjum lU- l w Łomży uroczyście 

ślubujemy: szanować symbole na
rodowe, polskie tradycje i obycza

je, dbać o dobre imię szkoły, zdo

bywać i pogłębiać wiedzę, trosz

czyć się o rozwój własnej osobo

wości, pielęgnować wartości, które 

decydują o godności człowieka". 

Po ślubowaniu każdy uczeń otrzy

mał pamiątkowy ,,Akt pasowania". 

- Zostaliście prZY.ięci do star- _ 

szej braci uczniowskiej. Tu każdy 

z Was znajdzie sprZY.iające warunki 

do rozwoju osobowości. Wierzę, że 

będzie to dla was przyjazna szkoła, 

szkoła bez nudy, sprawi~dliwa w 

ocenach, sprZY.iająca rozwojowi. 

Życzę wam, byście jak najlepiej wy

korzystali szkolny czas, by był to 

czas owocnej pracy, ale i wielu ra

dości - życzyła gimnazjalistom dy

rektor Teresa Kurpiewska. 

Klaudia Korzeniecka z I c, w 

imieniu wszystkich gillUlazjalistów 

pierwszych klas, obiecywała rzetel

nie się uczyć i zdobytą wiedzą roz

sławiać imię szkoły. 

W uczniowskiej uroczys tości 

uczestniczyli rodzice, nauczyciele, 

a także władze miasta. 

- Jesteście w wieku mojego 

syna i waszą uroczystość przeży-

, wam prawie osobiście . To od was 

będzie zależała przyszłość naszego 
miasta i kraju. Dziś życzę wam sZó

stel, i wielu osiągnięć naukowych, 

artystycznych i sportowych na sce

nach i arenach miasta i kr~ju -

powiedział młodzieży prezydent 

Łomży Jan Turkowski. 

Publiczne Gimnazjum nr 

l w Łomży należy do najwięk

szych w mieście. Dziś uczy się tu 

958 uczniów, jest jedenaście klas 

pierwszych. Szkoła znana jest w 

regionie z wielu sukcesów sporto
wych: siatkarki, od kilku lat wiodą 

prym w województwie podlaskim, 

tenisiści bl-ali udział w ostatnich 

Mistrzostwach Polski, zapaśnicy 

nałeżą do czołówki w w~jewódz

twie. Uczniowie biorą udział w wie

lu olimpiadach przedmiotowych i 

zajmują czołowe miejsca. 

, przez nią konkurentem. Znisz

czenie samochodu miało unie

możliwić tamtemu, mieszkańco

wi pobliskiej wsi, odwiedzanie 

dziewczyny. Kolega chciał po

móc koledze. Tak więc rzecz cała 

sprowadzała się do ze,m sty w ta

kiej formie. 

Rzecz cała potwierdza tak

że starą prawdę: miłość niejed

no ma imię. 

Z prośbą o wsparcie pracow

nicy hospicjum zwracają się tak

że do rodzin byłych pacjentów. 

Pomóżmy stworzyć godne 

warunki tym, którzy.mają przed 

sobą ostatni etap życia.. . P o

móżmy pomagać! 

Czy wiecie, jak łomŻYllskie wiedź~y wyniosły się z 

miasta? CzY' umiecie zatańczyć i zaśpiewać po kurpiow

sku? Czy zdalibyście egzamin, zaczynający się pytaniem 

"Kto ty jesteś?". Czy pamiętacie jeszcze pewną wiel

ką chwilę z pierwszych chwil w pierwszej klasie swojej 

pierwszej szkoły? 

dość rodzicom i nauczycielom - powtarza za panią dy

rektor Wiesławą Masłowską piętnaścioro pierwszokla

sistów Szkoły Podstawowej w Podgórzu (gm. Łomża) . 

Potem szabla i pasowanie na ucznia. I ta najważniejsza 

pierwsza życiowa odznaka: szkolna tarcza .. . 

- Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię 

swojej szkoły i klasy; uczyć się, jak kochać Ojczyznę, jak 

dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być do

brym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać ra-

, Po wielkich emocjach pierwszaki, ich nauczyciele, 

rodzice i goście milo spędzili czas w towarzystwie Dzie

cięcego Zespołu Folklorystycznego z Gminnego Ośrod

ka Kultury w Zbójnej.Tego dnia na pewno nigdy nie za

pomną· 

~i( KONTAłOY 



W TEATRZE 

Samotny wieczór ... 

"Samotny wieczór, czyli her

batka przy ognisku"; tytuł ten 

określa właściwie wszystko, co 

nie uległo zmianie od ponad 

40 lat, odkąd istnieją Starsi Pa

nowie ze swoim kabaretem (od 

października 1958 r.). Otóż oka

zuje się, że wciąż tym samym 

sposobem na dominującą sa

motność jest piosenka (zawsze 

dobra na wszystko), herbatka i 

ognisko. 

40 lat temu nieznośnie usta

bilizowany (jak wówczas mó

wiono) obowiązujący model ży

cia pozbawiony był barwy i rado

ści. Wówczas dzięki Jeremiemu 

Przyborze i Jerzemu Wasowskie

mu powstała szczelina tajemni

czości, w którą wsączała się już 

to rozkoszna zabawa, już to li

ryczne zamyślenie. 

PATRONAT "KONTAKTÓW' 

Pleciona 
tradycja 

Ostatnie warsztaty sztuki lu

dowej w ramach programu pn. 

"Ocalić od zapomnienia - tra

dycja przystankiem dla przy

szłości" odbyły się w Gmin

nym Ośrodku Kultury w Tu

rośli (pow. kolneński). Dzie

ci i młodzież szkolna uczyły się 

plecionkarstwa. Zajęcia prowa

dzili twórcy ludowi Franciszek 

Siok z pobliskich Kse'bek oraz 

jego córka Celina Bałdyga, któ

ra odziedziczyła te zdolności po 

ojcu. Ich prace, wykonane z wi

kliny, korzeni, sosny i gałązek 

wierzby, można podziwiać na 

jarmarkach, przeglądach i wy

stawach sztuki ludowej. Ekspo

nowane są także w Skansenie 

Kurpiowskim im. Adama Chęt

nika w Nowogrodzie. 

Hafciarstwo, pisankarstwo, 

wycinankarstwo, plecionkar

stwo, 'plastyka obrzędowa. Kur

piowskie rękodzieło, niemal zu

pełnie zapomniane, znowu żyje! 

Miejmy nadzieję, że dzięki mło

demu pokoleniu tak będzie 

"ziecnie"! 

Powstałe podczas warsztatów 

prace zaprezentowane zostaną 

na specjalnej wystawie ginących 

zawodów w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Turośli. Otwarcie: 6 

listopada. 

Dzisiaj, ogłupieni reklama

mi, oślepieni klipami, bezrad

ni wobec jałowości zalewających 

nas słów, znów dzięki Przyborze 

i Wasowskiemu, możemy wtulić 

się w zakamarek pełen dziwnych 

ludzi, zjaw i duchów, by nucąc 

"Walczyka przy ognisku" trochę 

pomarzyć, trochę pogwarzyć i 

zastanowić się, gdzie zmierza 

rozpętana rzeczywistość, która 

wsysa nas co dnia. 

Teatr Dramatyczny im. Al. 

Węgierki w Białymstoku: Jeremi 

Przybora i J erzy Wasowski "Sa

motny wieczór, czyli herbatka 

przy ognisku". Reżyseria: Piotr 

Dąbrowski. 

Szczegółowe informacje: tel. 

(085)711-57-40 

"WOKÓŁ 
JEDWABNEGO" 

"Wokół J edwabnego" - taki 

tytuł nosi dwutomowa książka 

przygotowana przez Instytut Pa

mięci Narodowej, w której zawar

te zostały wyniki badań history

ków i materiały archiwalne doty

czące zbrodni na Żydach latem 

1941 roku na Ziemi Łomżyllskiej, 

Pogromy i masowe morderstwa 

wydarzyły się m.in . w jedwab

nem, Radzilowie, Wąsoszu. Wy

dawnictwo określane jako "Bia

ła Księga jedwabnego" przedsta

wia także przebieg powojennych 

procesów sprawców zbrodni. Nie 

ma w nim natomiast materiałów 

z głośnego ś ledztwa prowadzo

nego od dwóch lat przez IPN w 

sprawie wymordowania Żydów 

w jedwabnem, ponieważ nie jest 

ono formalnie zakończone. 

HIII~----Recital-for-tepianow·y----

Regina Smendzianka zagra w 

Łomży koncert fortepianowy. 

Jest wybitną odtwórczynią 

dzieł Fryderyka Chopina. Pia

nistka koncertuje od ósmego 

roku życia. Znają ją melomani 

trzydziestu kilku krajów w Eu

ropie, Ameryce Północnej, Po

łudniowej i Środkowej, a także 

w krajach na Bliskim i Dalekim 

Wschodzie. 

W 1949 roku Regina Smen

dzianka reprezentowała Polskę 

i zdobyła nagrodę na IV Kon

kursie Chopinowskim. Od 1966 

roku prowadziła klasę fortepia

nu w Warszawskiej Akademii 

Muzycznej, była także rekto-rem 

tej uczelni. Świat muzyki Chopi

na odkryła przed młodzieżą Ja

ponii, Meksyku, Niemiec, gdzie 

prowadziła seminaria i wykłady. 

Do Łomży Regina Smen

dzianka przyjechała na zapro

szenie Łomżyńskiej Orkiestry 

Kameralnej. Jej recitał odbędzie 

się w czwartek, 24 października 

(godz. 18.00), w sali widowisko

wej Podlaskiego Urzędu Woje

wódzkiego. 

Gdybym miał gitarę ... 

Kompozycje Bacha, Gomeza, 
Tarrega, Albenizza, Lobosa, Du
arte, standardy współczesnej mu
zyki rozrywkowej i utwory własQe. 

ANI MRU-MRU! 

"Ani mru-mru", "Jachim 

Presents" i "Grzegorz Hala

ma". Trzy nagradzane, wyróż
niane i doskonale bawiące pu

bliczność kabarety zaprezen

tują się w Łomży na zaprosze

nie Miejskiego Domu Kultury 

- Domu Środowisk Twórczych 

w ramach Łomżyńskiej Jesieni 

Kulturalnej. 

"Dobry wieczór kabareto

wy" odbędzie się 26 paździer

nika (sobota, godz. 18.00) w sali 

widowiskowej byłego urzędu wo

jewódzkiego (ul. Nowa 2). Cena 

biletu przed programem - 25 

złotych, w przedsprzedaży -

20 złotych. Prowadzą ją MDK

DŚT (ul. Wojska Polskiego 3) i · 

Sklep Muzyczny "Gamvid" (ul. 

Długa 6). 

Kilka płyt nagranych w ojczyzme 
i Niemczech. Laury licznych kon
kursów muzycznych i prestiżowe 
nagrody. Oto wiJ-tuoz gitary kla
sycznej Czech Jiri Chvojka, absol
went: Wydziału Instrumentalnego 
Konserwatorium Muzycznego w 
Cieplicach. 

Wieczór z wirtuozem W Miej
skim Domu Kultury - Domu Śro
dowisk Twórczych w Łomży może 
być niezapomnianym przeżyciem. 
To zarazem debiut artysty w Pol
sce. 

Gitarowy koncert, w ramach 
Łomżyńskiej Jesieni Kulturalnej, 
odbędzie się 26 października (so
bota) o godz. 19.00 w Klubie Pop 
Art. (ul. Wojska Polskiego 3, tel. 
216-32-26). Cena biletu: 10 zło

tych. 

DO KINA "MILLENIUM" 
Z "KONTAKTAMI" 

25 października (piątek) - • 
Haker, godz. 16.30, 18.15. • Noc
ny maraton filmowy (godz. 20'()o): 
Raport mniejszości, Dzień świra, 

E = mc". 
26-27 października (sobota

niedziela) - • Raport mniejszo
ści, godz. 16.00, 20.10 • Haker, 
godz. 18.30. 

28-29 października (ponie
działek-wtorek) - • Haker, godz. 
16.00, 20.10 • Raport mniejszości , 

godz. 17.40. 
30-31 października (środa

czwartek) - • Raport mm eJszo
śCi, godz. 16.00, 20.10 • Haker, 
godz_ 18.30. 

l listopada (piątek) - • Gwiaz
dor, godz. 18.20 • Raport mniej
szości, godz. 20.00. 

Drodzy Czytelnicy! Trójka spo
śród Was, która w czwartek pierw
sza zgłosi się do kina "Millenium" 
w Łomży z tym numerem "Kon
taktów", otrzyma bezpłatne bile
ty na film. 
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NA NOŻE W MIECZACH 

Piszę w opa rciu o artykul w 

"Konta ktach" o likwidowanej 
szkole w Mieczach w gminie Raj
gród. Niektórzy rozochocen i li
kwidacj ami szkól mieszkańcy Mie

czy robią zaklady: j aka nastę pna 
szkoła pójdzie pod młotek? 

W Rydzew ie szko ł a, mająca 

przyszlość i rozwój, pęka ju ż w 
"szwach" i bez dzieci z Mieczy. Zli
kwidowane zostały szkoly w Ko
sówce, Pieńczykówku, Kosilach, 
Kozł ówce. Zos lala j eszcze Woźna

wieś, kolebka i bastion "Potopu", 
pióra pisarza Sien kiewicza . 

Za "komuny" opornie szło 

wprowadzan ie gmi nnych szkól 

zbiorczych , a le teraz, z krzyżem 
w Sejm ie, wszystko idzie bez opo
rów. 

Uczyłem się w szkole w Mi e
czach j a, rodz ice, dziadkowie i 

szkoł a był a tu zawsze potrzebna. 

Rodzice z sentymentem wspomi
nają nauczycielkę powojenną Wi!
helminę Próchn iewicz, która slm

tecznie opi e rała się "komunie", 
aby szkoł ę tu utrzymać, nie tyl
ko dla siebie i nie tylko za swojej 

kadencji. Była to swego rodząju 

"Placówka" czy "Wóz Drzymały", 

gdzie dzieciom wpajano przywią

zanie do tych stron ".rodzinnych". 
Dziś zosta ły ty lko "zerwane wię

zi", a historia i tradycje "c iążą" i 
,!zw i saj ą" mło

dym niczym 

"nietoperze", 
w bunkrach 

Twierdzy Oso
wiec, opisane 
w książce cho

rążego Waro

ny "Nietoperz 
historii ". 

Naj łatwiej 

j es t likwido

wać szkoł y i 
pisać ma nda

ty karne za 
nieposył a n i e 

' dzieci do in
nych departa
mentów. Ła-

twe jest też likwidowanie zakładu 
pracy i pisanie nekrologów, choć 

już faszyśc i twierdzili, że nie wy

starczy wypleć ziem ię z "chwa
stów", ale trzeba ją jeszcze rozsąd

nie zagospodarować. 

Dawid Rybsztad 

Piastów 

AZYL 
Łornżyl'iskie Towarzystwo Opie

ki nad Zwierzętam i jest stowarzy
szeniem, k~órego głównym celem 
j est otoczenie opieką i ochroną 

zwierzą t bezdomnych oraz cier
piących. ] paździ ern ika przeję li

śmy prowadzenie Tymczasowego 
Punktu Zatrzymań Psów z myślą, 

że przekształ 

cimy go w 
profesjonal-
ne schroni-

sko. Psami 
opi ekować się 

będą prawdzi

wi miłośnicy 

zw i erząt, któ

rzy zapewnią 

im namiastkę 
dom u. Schro
nisko czynne 
będzie przez 
cały dzień , za
równo w dni 
powszednie, 

j ak sobo
ty i n iedzie-

leo W ramach edukacji zapraszamy 
do odwiedzin szkoły. Uważamy, że 
nąj lepsza nauka o och ronie zwie

rząt jest wówczas, kiedy nasze mlo
de pokolenie zobaczy, ile cierpie
nia może zadać człowiek bezbron
nemu stworzen iu. 

ŁTOZ organ izuj e w każdą nie
dziel ę dni otwarte schroniska. 

Można przyjechać calą rodziną do 

azylu dla psów. Może przy . oka7Ji 
czyjeś serce s i ę wzruszy i zapragnie 
mieć wiern ego przyjaciela? 

Pragniemy stworzyć wolonta

ri at wśród młodzieży do pracy 
przy zwierzętach . Chętnych pro
simy o zgłaszanie s ię. 

Wiemy wszyscy, że w Łomży j est 
bardzo dużo psów · bezdomnych , 
wa łęsających się po osiedlach i po 
ulicach. Tylko d z i ę ki ofiarności 

lud zi można zapewn i ć im cieple 
miejsce i pełną miskę. Przyjmiemy 
w darze budę, deski najej wykona
nie, siatkę oraz wszelki e mater ia

ły budowlane i żywność. Wdzięcz

ni będz iemy za każdy ofiarowany 
"grosik", ponieważ nasze finanse 
są bardzo skromne. 

Wszystkich chętnych do pomo
cy prosimy o kontakt. z Tymcza
sowy m Punktem Zatrzymań dla 
Psów przy u l. Wojska Polskiego 
136. tel. kom. 0-600-397-179. 

Bożenajarząbek 

ŁTOZ 

Łomża 

SAMORZĄD 2002 
KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ 

OKRĘG NR 1 
1. Jacek PIORUNEK 
2. Stanisław łAPIŃSKI 

KANDYDAT 
NA PREZYDENTA 

ŁOMŻY 
3. Paweł BORKOWSKI 
4. Mieczysław GIERŁOWSKI 

5. Marian SAWICKI 
6. Elżbieta GROMADZKA 
7. Przemysław Wojciech CHRZANOWSKI 

SAMOR~ĄD 2002 
8. Zbigniew Waldemar DANIELEWSKI 
9. Adam SZEWCZVK 

10. Dariusz LENARD 

NAJSILNIEJSZE 

UGRUPOWANIE 

SAMORZĄDOWE 

NA ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ. 

SKUPIA LUDZI RÓŻNYCH 
ŚRODOWISK I ZAWODÓW, 

DOŚWIADCZONYCH 
I KOMPETENTNYCH. 

NIE JEST ZWIĄZANE 

Z ŻADNĄ PARTIĄ 

POLITYCZNĄ· 

REKLAMA 

OKRĘG NR 2 
1. Marek OLBRYŚ 
2. Jan BAJNO 
3. Andrzej WOJTKOWSKI 
4. Barbara SZCZĘSNA 
5. Andrzej BARCZEWSKI , 
6. Elżbieta Bogumił~ CHLUDZINSKA 
7. Henryk DEPCZVNSKI 
8. Marek·BAJAKA 
9. Krystyna BUĆKO~SKA 

10. Antoni SZLESZYNSKI 

OKRĘG NR 3 
1. Jerzy CWALINA 
2. Janusz ŚWIDERSKI 
3. Jan WĄDOŁOWSKł 
4. Tadeusz WALKUSKI 
5. Zenon KRAJEWSKI 
6. Waldemar Wiesław ANTOIAK. 
7. Jacek KOCOŃ 
8. Wiktor TYSZKO 
9. Danuta KOPANIA 

10. Barbara KACZVŃSKA 
II. Artur BARANOWSKI 
12. Teresa łAPIŃSKA 
13. Rysz~d SIENKIEWICZ 
14. Marek DEREJKO . 
15. Marcin Marek PIENKOWSKI 
16. Jacek Ludwik KOZIOŁ 

JACEK PIORUNEK 

OKRĘG NR 4 

lat 37, żonaty 
dwoje dzieci 

prawnik 

1. Wanda WALKUSKA 
2. Malgorzata Maria BRONOWICZ-DOMAŃSKA 
3. Adam ŁAZARSKI 
4. Czesław RYBICKI 
5. Janusz ŻEBROWSKI 
6. Marian JASZEWSKI 
7. Romuald KRYNICKI 
8. Jan Tadeusz REJMER 
9. Wanda Maria KOCZNUR-BARANOWSKA 

10. Stanisław STUDENCKI 

!fi KOHTAIOY 



AUGUSTÓW 
• Liczne hotele i pensjona

ty, ogródki i kawiarnie. A do tego 
woda (ze sławnym w Europie Ka
nalem) i piękno natury. Królew
ski Augustów niezmiennie pozo
staje wśród dziesięciu najatrakcyj
niejszych miejscowości kraju. W 
Podlaskiem, pod tym względem, 
nie dorównuje mu żadna inna! Ale 
przecież nic za darmo: Augustów 
udowodnił i udowadnia, że potra
fi wykorzystać wszystkie walory tu
rystyczne. Wymownym dowodem 
jest fakt, że po letnim najeździe 
(i w)jeździe) spragnionych wypo
czynku, "tradycyjnie" z różnych 

stron kraju przybywają tu szukają
cy jesiennej ciszy i spokoju. 

BOGUTY PIANKI 
• Zespół "Żurawiacy" , działają

cy przy Gminnym Ośrodk~ Kul
tury i Sportu, zaproszony zoslflł 

przez mieszkańców Brańska (pow. 
bielski) do uświetnienia obchodów 
Święta Niepodległości. Przy po
mniku ku czci poległych w walce o 
wyzwolenie ojczyzny "Żurawiacy" 
zaprezentują program słowno-mu
zycznypt. "Dla Ciebie Polsko". To 
nie pierwsze zaproszenie zespołu z 
Bogut w inne strony. "Żurawiacy" 
znani są zarówno z pięknych gło
sów, elegancji, jak i różnorodnego 
repertuaru. 

CHOJNY 
• Niewielka miejscowość koło 

Łomży na kilka godzin zamieni
ła się w "poligon" służb ratow
niczych. Jednostki zawodowe (z 
Łomży i Kolna) i ochotnicze (z Je
ziorka, Bożejewa, Małego Płocka 
i Stawisk) straży pożarnych, poli
cjanci i c:donkowie zakładowych 
ekip ratowniczych ćwiczyli współ
działanie przy likwidacji pozoro
wanych zagrożeń: wycieku amonia
ku z mieszczących się w Chojnach 
dużych chłodni oraz pożaru cięża
rowego samochodu na stacji paliw, 
w pobliżu zbiorników z dużymi ilo
ściami benzyny. W ocenie szefów 
Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Łomży dorocz
ne ćwiczenia wypadły dobrze i w 
warunkach prawdziwych zagrożeń 
ekipy ratownicze nie dopuściłyby 
do .tragedii na wielką skalę. 

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA 
• Mijającą kadencję ustępują

cy samorząd kończy dlugiem w wy
sokości 300 tysięcy złotych; to po
życzka z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar
ki Wodnej na budowę kanału sani
tarnego w Dąbrowie. Na szczęście, 
jest nisko oprocentowana. 

• Nowe władze miasta i gminy, 
w dziedzinie inwestycji, będą miały 
ułatwiony "start". Między innymi 
gotowa jest dokumentacja moder
nizacji oczyszczalni ścieków oraz 
budowy sali sportowej przy Gim
nazjum w Dąbrowie. Obecnie w ca
łej gminie dzieci i młodzież mają 
do dyspozycji tylko dwie bardzo 
małe sale gimnastyczne (24 x 12 
metrów): w_ Szkole Podstawowej 
w Dąbrowie oraz w Zespole Szkół 
w Różanymstoku. Planowana hala 
sportowa znajduje się na liście in
westycji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego, więc 

jest nadzieja zarówno na to, że pla
ny zamienią się w czyny, jak i na 

dofinansowanie z Urzędu Kultury 
Fizycznej i Sportu. 

• W Różanymstoku w budyn
kach klasztornych w dawnej bursie 
salezjanie chcą uruchomić ośro

dek dla tak zwanej trudnej mło
dzieży. Wszystko wskazuje na to, 
że zamierzenia się powiodą. 

GRAJEWO 
• W Zespole Szkół nr \ oddano 

do użytku nowoczesną salę spor
tową o wymiarach 38 x 18 m oraz 
pełne zaplecze socjalne. Do tej 
pory uczniowie korzystali na lek
cjach wychowania fizycznego z ma
leńkiej sałki. 

• W kościele pw. Matki Bo
skiej Nieustającej Pomocy odbył 
się IX Przegląd Piosenki Religij
nej. Udział wzięli wykonawcy z ar
chidiecezji białostockiej i diece
zji ełckiej. 

• W każdą sobotę w Izbie Re
gionalnej Ziemi Grajewskiej przy 
ul. Wojska Polskiego odbywają 

się spotkania członków Organiza
cji Strzelec. Początek spotkań o 
godz. 9.30. 

POPOWO 
• Z udziałem ośmiu drużyn od

był się turniej piłkarski o puchar 
Starosty Powiatu. Z~ciężyła dru
żyna Nauczyciele Grajewo przed 
Koalą Grajewo i LZS Popowo. 

NOWE PIEKUTY 
• Do nowej siedziby przenieśli 

się gimnazjaliści w Nowych Pieku
tach. Kosztem około miliona zło-

tych wzmeslOny zostal w pobliżu 
Szkoły Podstawowej budynek, w 
którym uczy się 130 dzieci. Przy 
okazji wymieniony został również 
dach podstawówki oraz zmoderni
zowana została kotłownia obsługu
jąca obydwie szkoły. Władze gmi
ny uznały jednak, że ze względu 
na wygodę gimnazjalistów niespeł
na 100 uczyć się będzie, takjak do
tąd, w Jabłoni Kościeinej. 

PŁASKA 
• Paraplan to maszyna latają

ca, którą zaprezentowali miesz
kańcom gtpiny Amerykanie. Ba, 
do kupna urządzenia zachęcali ko
mendanta straży granicznej, bo pa
raplan może służyć także do lotów 
patrolowych. Koszt: około 10 tysię
cy dolarów. "Gazeta Płaska", która 
donosi o paraplanie w najnowszym 
numerze, proponuje; by do kupna 
maszyny dołożyły się także nadle
śnictwa puszczańskie; patrol gra
niczny miałby z góry "na oku" tak
że wszystkie lasy. 

RAJGRÓD 
• Rada Powiatu grajewskiego 

przekazała samorządowi Rajgrodu 
dawny budynek ośrodka zdrowia 

. przy ul. Warszawskiej. Po służbie 
zdrowia pozostał tu już tylko gabi
net stom!ltologiczny, a od ubiegłe
go roku pomieszczenia służą raj
grodzkim gimnazjalistom. Budy
nek przyda się im, zanim nie za
kończy się budowa własnej siedzi
by gimnazjum. Podarunek powia-

te) Husqvarna. 
PROMOCJA! 

~ 

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

- , 

o. 
E o 
() 

ni 
E 
~ 
er 
(J) 
:J 

i 

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 

REKLAMA 

tu może się przydać mtastu jeszcze 
bardziej w perspektywie utraty ka
mienicy mieszczącej kilka instytu
cji kulturalnych. O zwrot budynku 
ubiegają się l;Iowiem spadkobiercy 
dawnych właścicieli. 

SOKOŁY 
• Aż 5 kandydatów (najwięcej w 

gminie) na jeden manqat radnego 
przypada w Okręgu Wyborczym nr 
5. Okręg obejmuje wsie: Idźki Mły
nowskie, Kruszewo Brodowo, Kru
szewo Głąby, Roszki Chrzczony, 
Roszki Leśne i Roszki Sączki. Ogó
łem o 15 mandatów radnego rywa
lizuje w gminie 43 kandydatów. 

SZEPIETOWO 
• Tradycyjne targi ,Jesień w sa

dzie i ogrodzie" zorganizował Wo
jewódzki Podlaski Ośrodek Do
radztwa Rolniczego. Oferty drze
wek i krzewów owocowych oraz 
ozdobnych, nasion, sadzonek, 

. kwiatów doniczkowych, nawozów, 
sprzętu ogrodniczego i fachowej 
literatury przygotowało przeszło 

100 wystawców, a stoiska odwie
dziło kilka tysięcy osób. Jak zwy
kle WPODR wykorzystał okazję do 
zorganizowania także cyklu wykła
dów. Tym razem dotyczyły syste
mu IACS, europejskiego modelu 
rolnictwa. 

SZCZUCZYN 
• UKS Zryw działający przy 

Szkole Podstawowej zorganizował 
turniej szachowy pod hasłem "I ty 
możesz zostać mistrzem". Wśród 
przedszkolaków zwyciężyli Joanna 
Filipkowska i Mateusz Świątek. Na
tomiast w kategorii szkół podsta
wowych Martyna Filipkowska (SP 
Szczuczyn) i Mateusz Stajniak (SP 
4 Grajewo). 

WIZ NA 
• Po roku budowy oddana zo

stała uroczyście do użytku oczysz
czalnia ścieków i pierwsza część 
sieci kanalizacyjnej w miejscowo
ści położonej przy ujściu Biebrzy 
do Narwi oraz na pograniczu Bie
brzańskiego Parku Narodowego i, 
Łomżyńskiego Parku Krajobrazo
wego Doliny Narwi. Ma przepusto
wość 120 metrów sześciennych na 
dobę, ale w miarę potrzeb może 
być ro'zbudowana. Z oczyszczalnią 
wykonane zostały kanały sanitarne, 
z których korzysta połowa miesz
kańców Wizny do końca tego roku 
za darmo. W przyszłym roku ma 
powstać kolejna część sieci kanali
zacyjnej i około 150 przyłączy. 

ZAMBRÓW 
• Służby ochrony zabytków 

uznały, że nie ma podstaw do roz
poczęcia badań ratowniczych przy 
ul. Willowej, gdzie podczas prac 
przy budowie infrastruktury tech
nicznej odsłoniętych zostało kil
ka szkieletów ludzkich oraz kości. 
Wstępne badanie terenu przez ar
cheologów nie przyniosło dodat
kowych odkryć, które uzasadnia
łyby dokładniejsze badanie znale
ziska. Według historyków miejsce 
to jest prawdopodobnie cmenta
rzyskiem ofiar epidemii z przeło
mu XVII i XVIII wieku. Prace bu
dowlane zostały wznowione, a od
nalezione szczątki pogrzebane w 
innym miejscu. 
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Jesteśmy młodym małżeń-

stwem. Ani mąż, ani ja wcześniej 
nie mieliśmy innych partnerów. 
Właściwie wszystko nam się dobrze 
układa, ale odczuwam jakiś ero
tyczny niedosyt. Po prostu chcia
łabym, aby nasz.e zbliżenia trwa
ły dłużej, a nie tak szybko i już po 
wszystkim. Potem mąż zasypia, a ja 
jeszcze rozmyślam. Kilka razy mąż 
pytał o moje odczucia i czy j estem 
zadowolona. Nie· chciałam spra
wiać mu przykrości i skłamałam. I 
teraz ciągle kochamy się tak szyb
ko. On jest zadowolony. Mówi, że 
go błyskawicznie podniecam i dla
tego tak szybko się kochamy. Jak 
to zmienić? 

Ewa 
Skoro jesteście młodym mał

żeństwem, ciągle jeszcze się dopa
sowujecie do siebie. Uczycie i wy
bieracie to, co dla was najlepsze. 
Skoro wcześniej nic nie mówiłaś, 
że pragniesz czegoś więcej, mąż za
trzymał się w poszukiwaniach . J est 
przekonany, że jesteś, jak on, za
dowolona. I to trzeba szybko zmie
nić. Razem rriusicie szukać róż

nych smaków miłości i -odmian. 
Nie ma nic groźniejszego w związ

ku, jak powszedniość, wkradająca 
si ę nuda i rutyna. 
Mąż przy tobie zdobędzie od

powiednie doświadczenie i sam 
odkryje, jak dużo może ci sprawić 
radości, gdy będzie wydłużał grę 
wstępną. Ale trzeba mu pomóc to 
odkryć, trzeba mu o tym powie
dzieć. 

Język miłości to nie tylko i nie 
zawsze słowa. Można pokazać, jak 
duże zadowolenie sprawiają ci 
pieszczoty. Spróbuj dłużej prze
komarzać się, przedłużaj pieszczo
ty, a jeśli coś jest w)jątkowo miłe , 

poproś o powtórzenie, a przynajm
niej pokaż, jaką ci to sprawia ra
dość'. W końcu ' razem zaczniecie 
wydłużać wasze minuty miłości. 

Wówczas też trzeba powiedzieć, że 
tak jest lepiej. Sama musisz wpro
wadzać zm iany, ale najlepiej czynić 
to w taki sposób, aby mężowi wyda
wało się, że to onjest głównym ini
cjatorem zmian. 

Można też podsunąć mu jakiś 
poradnik albo pismo, gdzie sam 
znajdzie odpowiedź na pytanie, co 
lubią kobiety. I znowu lepiej nie 
wskazywać palcem, co powinien 
przeczytać, tylko po prostu pozo
stawić gdzi eś pod ręką , aby sam 
zwrócił uwagę na tę literaturę. 

'!fi : KONTAIOY 
I .I. 

LEKARZ DOMOVVV 

Mam 43 lata. Ostatnio często 

boli mnie krzyż. Ten ból nie wią

że się z żadnym szczególnym wysił
kiem ani z jakimś wyjątkowym dźwi

ganiem ciężarów. Po prostu jak dłu
żej siedzę albo chodzę, to odczu

wam prOlnieniujące bóle krzyża. 

Chyba dwa lata temu wypadł mi 

dysk. Byłam wtedy u lekarza, dosta

łam środki przeciwbólowe i zale

cone ćwiczenia. Ćwiczyłam staran

nie, aż dolegliwości zupelnie minę

ły. Gdy nic się nie działo, przesta

łam się gimnastykować. Czy obecne 

bóle krzyża należy wiązać z tamtym 
wypadnięciem dysku?-

Krystyna 
Kręgi kręgosłupa z pewnością 

są już osłabione. Dyskopatia, czy

li wypadanie dysku, związana jest 

ze skrzywieniem kręgoslupa i osla

bieniem mięśni, które odpowiada

ją za prawidłową postawę. W śred

nim wieku, u ludzi po czterdzie

stym roku życia, którzy mają coraz 

mniej ruchu, mięśnie wiotczeją. 

Kręgosłup szybko się męczy, poja

wiają się bóle. 

Jeśli występl~ące obecnie bóle 
kręgoslupa nie są ostre i nie po

jawiają się nagle, trzeba wrócić do 

gimnastyki. Pobolewanie krzyża mi

nie, gdy wzmocnione mięśnie pIe

ców odciążą kręgi. Ale ćwiczyć trze

ba systematycznie, najlepiej każde

go dnia. 

POD PARAGRAFEM 
Jesteśmy po rozwodzie. W ży

ciu niczego szczególnego się nie 

dorobiłiśmy. Jedynie mieszkania 

lokatorskiego w bloku. Już wcze

śniej podzieliliśmy się pokojami. 

Ostatnio były mąż wyprowadził się 

do swojej mamy, która owdowiała. 

Teraz mieszkają razem w jej domu 

jednorodzinnym. Ja zostałam w 
mieszkaniu. W' ubiegłym miesiącu 

POZNAJMY SIĘ 
Już noszę berecik 

I szalik czerwony, 

Minęło lato, 

Gdzie mój wytęskniony? 

Już wkładam botki 

Wkrótce mamy zimę, 

Gdzie jesteś mój miły, 

Jakie twoje imię? 

• 
Mirabelka 

Białystok 

Wdowa (lat 59), średniej budo-

wy i średniego wzrostu, finanso

wo niezależna. Katoliczka. Pomi-

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: 

mąż zaproponowal, że wyprowadzi 

się zupełnie, ale domaga się, abym 

go spłaciła. Mieszkania są drogie , 

ja Ż)ję z renty. Były mąż ma gdzie 

mieszkać, ja poza mieszkaniem w 

bloku nie mam gdzie pójść. 

Czy sąd może nakazać mi spłatę? 

Renata 

Zgodnie z prawem po rozwodzie 

połowa mieszkania lokatorskie-

mo samotności, jestem pogodna, 

nie brakuje mi też poczucia hu

moru. Lubię życie we dwoje, bo 

dopiero wtedy wszystko nabiera 

szczególnych kolorów. 

Chciałabym poznać kultura l

nego, uczciwego Pana w odpo
wiednim wieku, który szuka swo

jej drugiej połowy. Mogę zmienić 

miejsce zamieszkania. Napisz, po

daj numer telefonu, to przyspie

szy nasz kontakt. 

Anna 

• 
Andrzt:j, lat 37, bez żadnych 

zobowiązań. Mieszkam na wsi i 

prowadzę średnie , dobrze zme

chanizowane gospodarstwo ro l

ne. Pragnę pożnać miłą Panią, 
samotną jak ja, której zależy na 

założeniu dobrt:j, ciepłej rodzi
ny. Pani może być z dzieckiem . . 

"Spieszmy się kochać ludzi, tak 

szybko odchodzą." 

Andrzej 

KOMAX:ą~ 1 L 
Spokojna 

~"""L łFKa , . ] 
~ 

• największy wybór tanich płytek do dojowni mleka 

FACHOWE DORADZTWO 
RATY-DOWÓZ 

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

0-600-824-256 

f.6391 

Przy dolegliwościach 'krzyżo
wych ważna jest prawidiowa posta

wa w czasie pracy, podczas siedze

nia i schylania się . Naturalnie, trze

ba unikać dźwigania ciężarów. Aje

śli już trzeba coś dźwignąć, to naj

lepiej ciężar rozłożyć na obie ręce, 

jednakowo je obciążyć. Przy podno

szeniu c i ężaru z podłogi też trzeba 

oszczędzać kręgoslup. Stanąć w lek

kim rozkroku, ugiąć kolana i dopie

ro dźwignąć ciężar. 

Przy kloFmtach z kręgosłupem 
ważny jest też odpowiedni materac 

do spania. W zbyt miękki śpiący za

pada się, jeśli jest zbyt twardy, po
wodl~e napięcie i drętwienie mię

śni. Najlepszy Jest taki materac, któ

ry dopasowuje się do kształtu ciała. 

Jeśli ból kręgosłupa jest ostry i 
pojawia się nagle, koniecznie nale

ży skontaktować się z lekarzem. 

go należy do jednego' byłego mał

żonka, a połowa do drugiego. Jeśli 

sąd będzie przeprowadzał podział 

mieszkania, LO najpierw ustali jego 

. wartość rynkową. Każde z byłych 

małżonków ma prawo do połowy tej 

wartości. Ten kto zostaje w mieszka

niu, zobowiązany jest do spłaty dru

giego byłego małżonka. 
Bez znaczenia jest fakt, że były 

mąż mieszka w domu swojej matki, 

a była żona j est rencistką. 

• 
Mila, energiczna, a zarazem 

łagodna i cierpliwa (z niepełnym 

wyższym wykształceniem), pozna 

sympatycznego Pana do 60 lat, 

najchętniej z Łomży lub okolic. 

Emerytka 

• 
Kawaler '(40/160), szczupły 

szatyn, niepijący, rencista z pierw

szą grupą inwalidztwa: pragnę 

poznać milą Pannę w podobnej 

sytuacji, katoliczkę, zdecydowa

ną na stały związek. J eże li jesteś 

jak ja skrzywdzoną przez los i waż

najest dla Ciebie szczerość, uczci

wość i wzajemne zrozumienie, na

pisz do mnie. Mile widziane zdję

cie (do zwrotu), numer telefonu. 

Szczupły 

Szatyn 

• 
czterdziestolatek, 

blondyn średn iego wzrostu, kato

lik (w malżei'iskiej separacji). Po

zna m jakąś uroczą Panią w zbliżo

nym wieku, stan cywilny obojętny. 

Jedno jest ważne; jeżeli pragniesz 

kochać i być kochaną w trwałym i 

wiernym zw i ązku, napisz. 
Czterdziestolatek 

Oferty podpisane imieniem, 

nazwiskiem lub pseudonimem (ale 

wówczas również imieniem i na

zwiskiem zastrzeżonym do wiado

mości redakcji) oraz pełnym adre

sem zamieszczamy bezpłatnie. 



Ania zaginęła 20 września w 

Grajewie lub w drodze do Szczu

czyna. 

- To był piątek - !flówi mama 

,Ani Końskiej. - Akurat oglądałam 

z mężem seriał "Serce na rozdro

żu", więc było po godzinie 17.00. 

Ania wróciła właśnie od córki Kasi. 

Podbiegła do nas z tyłu, objęła nas 

i przytuliła się. Takie jej zwykłe za

chowanie, ponieważ z natury jest 

bardzo wesoła i zawsze w humorze. 

Wiedziałam, że planowała W}jechać 

- do Grajewa po wracającą z Białego

stoku ze szkoły swoją najlepszą ko

leżankę Asię. Zapytałam, czy jedzie 

do Grajewa, zaprzeczyła. Wtedy wi

dzieliśmy ją ostatni raz. 

- Ania jednak pojechała do 

Grajewa - mówi dwa łata młod

sza Monika. - Spieszyła się bar

dzo, pożyczyła ode mnie niebieskie 

spodnie, które uprałam poprzed

niego dnia. Trochę je odprasowa

ła i prawie mokre nałożyła. Powie

działam, że chętnie W}jadę z nią po 

Asię, bo robi się późno. Odpowie

działa, że musi jechać sama, ponie

waż ma załatwić jakąś ważną spra

wę. Wyszła . ubrana w niebieskie 

spodnie, dresową jasnoniebieską 

bluzę zapinaną na zamek i czarne 

pantofle. 

Nie zabrała kurtki ani toreb

ki. W domu pozostały dokumenty 

i pieniądze. Niepokoili się , ponie

waż Ania zwykłe wracała na noc, a 

gdy nie ' miaia możliwości powro

tu, zawsze dz:woniła. C:l;ęsto na

wet upominała Agnieszkę, której 

zdarzało się nie uprzedzać, kie

dywróci. 

- Gdy wróciłam w piątek ze 

szkoły, Kasia przekazała mi, że 

Ania pojechała do Grajewa, a po 

powrocie odwiedzi mnie - mówi 

!\sia Danowska, koleżanka Ani. -

Nie przyszła tego dnia, ani następ

nego. Zadzwoniła do mnie w so

botę tak między 15.00-16.00. Bar

dzo spokojnym . głosem powie

działa, że jest w Warszawie, była w 

dwóch tanich hotelach, ałe nje zna

lazła tam pracującego w stolicy naj

starszego brata Andrzeja. Powie

działa, że wróci w niedzielę oko

ło 17.00-18.00 i żeby przekazać to 

rodzicom, żeby się nie martwili. Z 

Anią prZ)jaźnię się od 2 lat. Wiem, 

że jest wesoła i impulsywna, dlate

go zaskoczył umie bardzo jej spo

kojny ton. Chciałam dłużej rozma

wiać, ale powiedziała, że jest z kole

gą, który rozwozi paczki, a korzysta 

z telefonu komórkowego jego sio

stry Moniki z Warszawy, więc nie 

chce jej naciągać na koszta. Szybko 

skończyła rozmowę. Wiem, dlacze

go zadzwoniła do nuiie: Ania miała 

trudności z zapamiętywaniem liczb, 

jednak doskonale pamięta mój nu

mer telefonu. Jeżeli nie miała ze 

sobą notesu, nie mogłaby skontak

tować się z nikim poza mną. Utrzy

mywała kontakt listowy z Piotrem 

RONIKA 
OLICV...JNA 

z Leszna Górnego koło Zielonej 

Góry, ale nie przypuszczam, by się 

tanł wybrała. Myślę, że nawet nie 

pamiętała jego adresu. Zresztą, po

wiedziałaby mi o tym. Nie miałyśmy 

przed sobą tajemnic. 

- W poniedziałek zgłosiłam za

ginięcie na 'policję wSzczuczynie. 

Policjant radził czekać i sugerował, 

iż moja córka uciekła z domu. Po

wiedział: "Miłość ważniejsza niż 

dom i matka". Poszłam ponownie 

na polic~ę z Asią, by powiedziała 

o telefonie. Znowu nas uspokaja

no, że Ani~ się znajdzie, że nic nie 

wskazuje na porwanie i pewno jest 

u kogoś ze znajomych. Powiedziano 

nam, że skoro się niepokoimy, po

winniśmy zgłosić zaginięcie na ko

misariacie w Gl"l~jewie - mówi Ja

nina Końska. 

- Policja wGrajewie - mówi 

ojciec - . potraktowała mnie ze 

zrozumieniem. Radzono mi 'zgło

sić się do stowarzyszenia poszuku

jących zaginionych "Itaka". Jeden 

z policjantów patrolujących Graje

wo przypomniał sobie dziewczynę 

bardzo lekko 'ubraną, stojącą na uli

cy wylotowej do Szczuczyna (widzia

ło ją tam też kilka osób ze Szczu

czyna). Zainteresował się, co robi o 

tak późnej porze (było około godz. 

21.00). Powiedziała, że będzie ła
pać okazję do Szczuczyna. I to jest 

ostatni trop. 

- Przypuszczamy, że zabrał ją 

ktoś samochodem i skrzywdził. Ania 

nigdy nie uciekłaby z domu. Często 

jeździła okazjami, a na przestrogi 

rodziców uśmiechała się i mówiła, 

że nic jej nie grozi, bo już 5 lat jeź

dzi okazjami - mówi brat Marek. 

- Zastanawiamy się, jaką waż

ną sprawę miała do załatwienia w 

Grajewie - mówi siostra Kasia. -

Wiem, że czasem zielonym fiatem 

punto prZ)jeżdżał starszy mężczy

zna, Karol z Grajewa, który obie

cywał Ani pracę. Jednak ona nigdy 

nie chciała z nim zostać sama, roz

mawiała w obecności mojej lub ko

leżanek. 

Ania jest szczupłą dziewczyną o 

czarnych, długich włosach, wzroście 

około 160 cm i zielonych oczach. 

Ukończyła specjałną szkołę zawo

dową w Grajewie o specjałności pie

karz. Zdążyła odrobić staż w piekar

ni w Szczuczynie, nie zdążyła zareje

strować się w urzędzie pracy. 

W chwili zaginięcia miała do

kładnie 20 lat i 3 miesiące (ur. 

20.06.1982 r.). 

- Gdy widziała mnie smutną, 

krzyczała od progu: ,Jaśka, gło

wa do góry!" Karciłam ją za to "ty

kanie", ałe tym poprawiała mi hu

mor i doskonale wiedziała o tym. 

Ona z własnej woli nie porzuciła

by domu ... Czy ktoś ją widział 20 

września lub później? Czy ktoś wie, 

gdzie przebywa? Pomóżcie, bła

gam ... - prosi matka. 

BARBARA PASZKOWSKA 

Gdzie jest Ania? 

o Na drodze Wąsosz - Żebry 
(pow. grajewski) w 'samo połu

dnie, podczas opadów deszczu, 

kierowca poloneza, najwyraźniej 

jadąc za szybko, stra<;ił nagle pa

nowanie nad pojazdem i na pro

stym odcinku wpadł w poślizg. 

Samochód zjechał na prawe po

bocze, potem do rowu i z· całym 

impetem uderzył w drzewo. Po

tężna siła przewróciła pojazd na 

dach. Dwaj pasażerowie, w wie

ku 31 i 44 lata, ponieśli śmierć 

na miejscu, zaś kierowca i trze

ci pasażer doznali ogólnych ob

rażeń ciała. 

o W Dąbrowie Kitach (gm. 

Szepietowo, pow. wysokomazo

wiecki) pociąg pospieszny rela

cji Warszawa - Białystok potrą

cił 25-letniego mieszkańca pobli

skiej miejscowości. Ze wstępnych 

ustaleń wynika, że mężczyzna 

siedział na peronie ze spuszczo

nymi nogami i został zaczepio

ny przez schody wagonu. Z ura

zem głowy został przewieziony 

do szpitala. 

o W Nowogrodzie (pow. łom

żyński) w pobliżu baru ktoś 

ukradł 13 sadzonek tui oraz 

zniszczył , 8 modrzewi i 2 świer

ki. Właściciel oszacował straty na 

300 złotych. 

o Na drodze Szepietowo -

Brańsk kierowca dużego fiata, 

włączając się do ruchu, nie ustą

pił pierwszeństwa przejazdu i 

doprowadził do zderzenia z ne

xią . Sprawca wypadku poniósł 

śmierć na miejscu. Kierujący ne

xią ijego pasażerka doznali ogól

nych obrażeń ciała. 

o Na stacji kolejowej w Czupry

nowie (gm. Kuźnica, pow. sokól

ski) krótko przed północą pod 

kołami pociągu zginął 47-let

ni Białorusin. Policjanci ustali

li, że podróżował z Białegosto

ku do Kuźnicy. Kiedy pociąg za

czął ruszać, mężczyzna najwy

raźniej chciał wysiąść z wagonu. 

Rozsunął automatycznie zamy

kane drzwi i próbował wysko,:zyć 

na peron. Krok do przodu wy

starczył, aby drzwi samoczynnie 

zsunęły się, przycinając trzyma

ną przez nięgo na ramieniu dużą 

torbę podróżną. Zaklinowany w 

ten sposób pasażer wpadł pomię

dzy krawędź peroJ:l.u a wagon ... 

o We wsi Bierwicha (gm. Si

dra, pow. sokólski) w nocy kie

rowca toyoty przejechał leżącego 

na jezdni 46-letniego mężczyznę, 

który poniósł śmierć na miejscu. 

• Na trasie Perlejewo - Gran

ne (pow. siemiatycki) kierowca 

opla na łuku drogi stracił nagle 

panowanie nad pojazdem. Samo

chód wypadł z jezdni do rowu, 

uderzył w drzewo, stertę kamieni 

i "dachował". Śmierc na miejscu 

poniósł 43-letni pasażer, a kie

rowca doznał urazu kręgosłupa. 

19 
I 

I 

I 

: 

KONTAK1Y '~ 

\ 
\ 
\ 
\ 



I 

I 
, 

20 

-

Janina Szymańska kieru
je firmą od pięciu lat. Obecna 
Spółka Polska Grupa Farąla

ceutyczna to była hurtownia le

ków Eskulap, która zatrudniała 
w początkach lat 90. tylko czte

rech pracowników i dyspono
wała magazynem o powierzch
ni stu metrów kwa

dratowych. Dziś w fir
mie, obsługującej 400 
klientów, w tym 330 

aptek, pracuje 140 
osób. Spółka dysponu
je najbogatszą ofertą 

asortymentową w re

gionie, obejmującą 14 
tysięcy pozycji. 

Polska Grupa Far
maceutyczna w Łom

ży systematycznie się 
reorganizuje i dyna

micznie rozwija. Dziś 

tworzą ją cztery głów
ne magazyny z peł

ną klimatyzacją i ko
morami chłodniczy

mi. Firma może po

szczycić się najnowo

cześniejszymi syste
mami informatyczny
mi opartymi na świa

towych technologiach 
oraz doskonałym 

sprzętem komputerowym. Dzia

łające w Spółce Specjalistyczne 
Centrum Medyczno-Re

habilitacyjne zatrudnia 
lekarzy wszystkich spe
cjalności, posiada no

woczesny sprzęt diagno
styczny, karetkę pogoto
wia, przestrzenny par

king. 
Oddana do użytku 

z dwumiesięcznym wy
przedzeniem nowa hala 

dystrybucyjna powsta

ła w ramach programu 

pilotażowego dla osób 

niepełnosprawnych "Do
mino". 

Otwarcie nowej hali 
magazynowej to nowe 

miejsca pracy dla d1;ie-

• nie u 

~ KONTAIOY 

- Każdą firmę tworzą przede wszystkim ludzie: 
pracownicy i partnerzy. Mam szczęście współpra

cować z dobrymi i oddanymi fachowcami i lojalny
mi partnerami - powiedziała Janina Szymańska, 
prezes Polskiej Grupy Farmaceutycznej Sp. z 0.0. w 
Łomży w czasie oddania nowej hali magazynowej. 

sięciu osób. Spółka P~F w Łom
ży należy dziś do największych 

zakładów w mieście. Znana jest 
z -kompetentnej, szybkiej i profe-

sjonalnej obsługi. Leki do aptek 

w mieście dostarczane są na każ
de zgłoszenie, a do aptek w Bia
łymstoku, Ostrołęce i okolicach 

nawet trzy razy w ciągu dnia." 
- Współpracuję z tą fir~ą 

od 11 lat. Korzystam z jej usług, 
bo posiada najbogatszą ofertę 

leków w regionie i to 

po atrakcyjnych ce
nach, a poza tym od
powiada mi niezwy

kle fachowa obsługa 

- powiedziała ma-
, gister farmacji Zofia 

Gosiewska. 

"Trzeba umieć 

dzielić się tym, co 

się posiada", powta-
'I 

rza preze~)anina Szy-
mańska. Prowadzo

na przez ni'!; firma po
trafi. Łomżyńska PGF 
finansowo wspiera or
ganizowane w regio
nie imprezy kultural
ne, oświatowe i spor
towe. 

- Dziękując wszyst
kim współpracowni

kom i partnerom za 
dotychczasowe zaufa

nie, zapewniam, że 

Państwa nie zawie-

dziemy. Dołożymy wszelkich 

starań, aby sprost~ć oczekiwa
niom i jeszcze bardziej 
ożywiać i pogłębiać na
sze kontakty w codzien

nej współpracy. Chcemy 
jak najlepiej zabezpie
czyć potrzeby aptek, a 
przez to samo służyć pa

cjentom. Jestem głęboko 
przekonana, że oddana 

nowa hala i zatrudnie

nie dziesięciu nowych 

pracowników niepełno

sprawnych przyniosą 

wymierne efekty naszym 
klientom, miastu i całej 
załodze Spółki - powie

działa prezesJ"nina Szy
mańska. 

(Promocja) 

• zlom 



PROWOKACJE 

Pod skrzydłami 
Miejmy nadzieję, że nie wywoła 

to masowych protestów i strajków 

związków zawodowych Aniołów. 
Dotychczasowa praktyka chro

nienia się Polaków pod skrzydła 

Orla Białego okazała się dale

ce niewystarczająca . Dlatego po

mysł zbu:dowania na placu Te

atralnym W Warszawie pomnika 

Anioła Stróża Narodu Polskiego, 

zgłoszony przez kapelana twór
ców, ks~ Stanisława Nawęgłow

skiego, zyskał od razu szerokie 

poparcie społeczeństwa . Pora

ża swą prostotą i logiką. Aż dziw, 

że. wcześniej nikt na to nie wpadł. 

Naprzestępców już padł blady 

strach. I nic dziwnego. Wiadomo, 

że łatwiej jest uciec przed patro

lem policyj nym w popsu tym "Po
lonezie", aniżeli przed świętym, 

skrzydlatym ptaszyskoludem. 

Gdyby tak jeszcze wyposażyć go 

w lornetkę i noktowizor! 

Niepokój budzi jedynie to, czy 

jeden pomnik wystarczy. Jak wie

my z codziennej praktyki, swe-

go Anioła Stróża mają przecież 

wszyscy. Optymalnym rozwią

zaniem byłoby, aby każdy oby

watel postawił pomnik swoje

mu opiekunowi. Na razie jednak 

nie wszystkich na to stać, wiado

mo, kryzys i bezrobocie. Trzeba 

traktować to więc jako zadanie 

docelowe, realizowane w miarę 

wzrostu zamożności i dobrobytu. 

Kraj usiany milionami pomników 

Aniołów będzie niewątpliwie dla 

świata atrakcją turystyczną klasy 

zerowej, prawdziwym Raj em. 

Prawdopodobnie powoła-

nie Anioła Stróża Narodu Pol

skiego, j ak też Anio~ów Stróżów 
Woj ewódzkich, będzie wymaga

ło zmian legislacyjnych. Dotych

czas bowiem Anioł Stróż miał 

obowiązek czuwać tylko nad jed

nym swoim podopiecznym, a te

raz obarczy się go nowymi, znacz

nie poszerzonymi zadaniami. 

Właściwy projekt ustawy wnie

sie na pewno partia Prawo i Spra

wiedliwość, obligowana do tego 

chociażby swoją nazwą. Może też 

to źrobić Minister Zdrowia. Trze

ba bowiem pamiętać, że Anioł 

Stróż ma również obowiązek czu

wać nad zdrowiem obywateli i 

chronić ich przed różnymi chorób

skami i wypadkami. W miarę wzno

szenia nowych pomników będzie 

więc można stopniowo likwidować 

służbę zdrowia, co zresztą jej re

forma, przewidąjąca i wybiegająca 

w daleką przyszłość, już skutecznie 

zapoczątkowała. 

Tak więc możemy patrzeć 

przed siebie z optymizmem. Bę

dziemy zdrowi bezpieczni. 

Szczęścia i wszelkich pomyślno

ści też nam nie zabraknie. 

WIESŁAW WENDERLICH
-BIS 

lł\IIWIA tli $ię ro~iechar 
______ yUł\\({ Wl~lełlii\ . 

L k"~2oKteW\ ----..... 

HURTOWNIA 

"GLAZURA KRÓLEWSKA" 

,- rachowe doradztwo, 

dowóz g ra tis, sprzedaż ra la lna 

Duży wybór tanich plytek, 

przyjmujemy zamówie nia 

indywidualne 

Łomża, Al. Legionów 52 

(dworzec PKS), 

218-05-86 

U nas można się targować! 

t'Ą1SlGW~w. ... 

p a r t n er 
Pełen zakres usług fotograficznych 

• fotografio studyjno (śluby . chrzty, itp.) 
• rotografia reklamowa 
• reportaże z uroczystości 
• zdjęicio do dokumentów 
• wywoływanie filmów. obróbko zdjęć 
• sprzedaż albumów, romek i aparatów 

fotograficznt,Jch 

Łomża, ul. Małachowskiego 3, tel. (086) 219-83-00 

f. 3177 

, 

spięcia 
Kandydat do Rady Miejskiej 

Łomży Zdzisław Skowroński, 

przedstawiając w ulotce własne 

zalety i życiowe osiągnięcia, daje 

"próbkę satyry politycznej" wła

snego au torstwa: 

"Na tych co reformy paprają, 

Obietnic czczych dają worek, 

Co wyborców wciąż olewają, 

Nie chcę n awet rozpiąć 

rozporek". 

Coś nam się zdaje, że: 

Ci co we wtorek 

mózgi nadmiernie wysilają 

Często je przegrzewają 

I w sobotę przegrywają . 

W niedzielę w cerkwiach Pod

laskiego odczytany został apel 

ordynariusza biskupa Jakuba 

Diecezji Białostocko-Gdańskiej, 

wzywający do poparcia kandyda

tów startujących z list SLD-UP. 

Wystąpienie to oficjalnie skryty

kował Antoni Mironowicz prze

)Vodniczący Bractwa Cerkiewne

go św. Cyryla i Metodego, naj

ważniejszej prawosławnej orga

nizacji laickiej. Prof. Mirono

wicz jest kandydatem na prezy

denta Białegostoku z ramienia 

Białostockiego Komite tu Wybor

czego. BKW zrzesza dość nieza

łeżną inteligencję Białorusinów. 

Biskup ma rację: z tymi , co my

ślą , same kłopoty. 

• 

W niedzielę , podczas sumy, 

p r oboszcz parafi i w Dąbro

wie Wielkiej, ks . J e rzy Średnic
ki, otwarcie, po nazwiskach wy

mienił kandydatów na radnych i 

na wójta gminy Czyżew, na któ

rych należy głosować. Kandyda

ci do niedawna byli radnymi, a 

wójt jest jeszcze wójtem. "Nowi 

to tylko obiecują", uzasadnił. Na 

agitację niektórzy wierni zare

agowali gwizdaniem i wychodze

niem z kościoła. Na wiosnę pro

boszcz wnerwił się opodatkowa

niem "na obiad dla biskupa" po 

50 zł przystępujących do bierz

mowania, a zwłaszcza publicz

nym zagrożeniem tym, którzy 

nie zapłacili, że nie dopuści ich 

do sakramentu. Biedni kandyda

ci: starali się jak mogli, a tu taka 

niedźwiedzia przysługa. 
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S ANDACZ O PORANKU 

Opłacało zerwać się o jesiennym świcie:' w czwartek, 5 wrze

śnia, dokładnie o 6.05, z toni Narwi koło stadionu ŁKS w Łom

ży wyłonił liię liandacz! Podobne oglądałem dotąd z zazdrością 

na zdjęciach w pismach wędkarlikich . Przy długości 97 cm, wa

żył 6,9 kg. 

KAZIMIERZ ZAREMBA 
Łomża 

NA "WĘGRA" 

Myślałem: może znowu jakaś przyzwoita płoć, niezły krąp. Na 

starorzeczu Narwi w dolinach Jednaczew~ to nie taka I;zadkość. A 

tu masz: na "węgra" połakomił się karp o wadze 7,8 kg (długości 

68 cm). Było to we wtorek, 3 września; około 7,45. 

KAZ.IMIERZ PIECHOCIŃSKr 
Łomża 

~KONTAIOY 

Dwadzieścia lat minęło 
jak jeden dzien ... 

To już. 20 lat. 
Był rok 1982, a w Polsce jeszcze stan wojenny. Jak wiemy obo

wiązywały wówczas bardzo ostre rygory i zakazy, a na rynku wszystkie
go brakowało. Cokolwiek można było kupić, to tylko na kartki . Materiały 
budowlane były zaś możliwe do zakupienia wyłącznie z państwowego 
rozdzielnika. Jakby na przekór temu wszystkiemu trzech młodych ludzi 
postimowiło założyć firmę remontowo - budowlaną. Jan Mieczkowski, 
Tadeusz Dąbkowski i Karol Bieniek, bo o nas tu właśnie mowa. Praco
waliśmy razem w jednej firmie w Dziale Technicznym Miejskiego Przed
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Jak wia
domo, w państwowej firmie i to w tamtych .czasach, młody pracownik, 
którego rozpierała energia i chęć tworzenia nie mógł wiele zdziałać i wy-
kazać się. . 

Wszyscy z zawodu i zamiłowania byliśmy "budowlańcami", więc 
i założona prywatna firma musiała być wyłącznie budowlana. Cały nasz 
majątek stanowiła wówczas: betoniarka, 3 pędzle, 3 łopaty, 3 wiadra 
i stary żuk. 

Naprawdę - to było wszystko. Ale do tego, co najważniejsze - był ogrom
ny zapał i entuzjazm. Zaczęliśmy od malowania klatek schodowych w blo
kach. Tadeusz Dąbkowski miał i ma zdolności manualne i malarskie. Mnie 
natomiast w czasie malowania sufitu, farba z pędzla spływała przez rękaw 
potem na spodnie i buty; było to zabawne! 

Pojawili się więc pierwsi pracownicy. Rekrutacja odbywała się pod 
"filarami" na Starym Rynku lub przy najbliższej budce z piwem. Chętnych 

nie brakowało. Pracowali tylko do południa; potem uciekali, bo już od trzy
nastej sprzedawano alkohol. Takie były realia. 

Po około roku z firmy odszedł Karol Bieniek; pozostaliśmy we dwóch. 
Po robotach malarskich bardzo szybko staliśmy się poważną firmą remon
towo - budowlaną. Zaczęliśmy wykonywać roboty elewacyjne i to bardzo 
duże. Nasze wówczas główne prace prowadziliśmy w więksżości szkół 

w Łomży i regionie. Tworzyły się do nas kolejki . Dlaczego? Pierwsi w Łom
ży wprowadziliśmy kolorowe elewacje. Za te same pieniądze inwestor za
miast mieć szarą, z cementu i piasku, miał barwną. Jako pierwsi zastoso
waliśmy specjalne pigmenty do kolorowania zapraw. Pomysł chwycił! 
Przebieraliśmy w zleceniach jak w przysłowiowych ulęgałkach. 

Problemem byli pracownicy, którzy z jednej strony byli świetnymi 
fachowcami, z drugiej zaś stawiali warunki: bez ')ednego" nie wchodzą 
na rusztowanie. Ryzyko wypadku było ogromne. Postanowiliśmy zrobić 
z tym porządek. Z Tadeuszem Dąbkowskim zapakowaliśmy całą 6-osobo
wą załogę do żuka i ruszyliśmy do Ojców Kapucynów, aby złożyli 
przysięgę o abstynencji. Gdy zorientowali się gdzie jedziemy wyskakiwali 
w "biegu"! Okazało się, że do celu dotarliśmy tylko z jednym pracowni
kiem. Pomysł się więc nie udał. 

Zdecydowaliśmy, że przecież nie musimy wykonywać sami elewacji , 
a produkować unikalny wówczas i nowatorski produkt, jakim były gotowe 
kolorowe mieszanki suchych tynków. l tak się też stało . Na końcu ulicy Spo
kojnej, gdzie było dzikie wysypisko śmieci , a dojazd możliwy był tylko w su
chy ,dzień, bo nie było drogi, kupiliśmy działkę. Miał tam powstać Zakład 
Produkcji Kolorowych Tynków i Okładzin Szlachetnych. Tak właśnie brzmia
ła pierwsza nazwa naszej firmy. Budowę rozpoczęliśmy 10 stycznia 1982 ro
ku. A była sroga zima. Już 6 kwietnia sprzedaliśmy pierwszą tonę terrazytu. 
Klient pochodził ze wsi Pniewo koło Łomży. 

Moglibyśmy napisać książkę jak dochodziliśmy do recep~r i kolorów. 
Wszystko przez setki prób i błędów. W palecie było 50 kolorów. Jak na owe 
czasy, wręcz nieprawdopodobne! Tyle kolorów i to od ręki! Sukces był w za
sięgu ręki. Z dnia na dzień kolejka przed zakładem rosła" tak, że była już słyn
na na całą Polskę, bo miała około pół kilometra długości. Odbiorcy od Świ
noujścia po Ustrzyki Dolne! 

Staliśmy się największym w Polsce producentem tynków w ciągu dos
łownie dwóch lat! Kto kupił pierwszy komputer w Łomży? Oczywiście, Terra
zyty. Było głośno z tego powodu. Dzisiaj wydaje się to śm ieszne , ale wówczas? 
Faktura z komputera to był hit! . 

Po kilku latach doszedł do nas trzeci wspólnik, Ryszard Chrostowski, 
przebywający wcześniej w USA. Ale o tym w następnym numerze ... 

<f. 
~ 

~ 
Prezes Zarządu Jan Mieczkowski ~ 



MEDYCYNA 
PRYWATNY GABINET USG, Al. 
Piłsudskiego 6, Łomża, czynny: 
14.00-18.00. Specjaliści radiolodzy: 
lek. med. Grażyna Nierodzińska, 
wtorek, środa, tel. 0-604-437-386; 
Dr n. med. Wiesław Wenderlich, 
poniedziałek, czwartek, piątek, tel. 
0-604-43-60-76 

fak.5670-0 
ZDJĘCIA RTG ZĘBÓW i ZATOK, 
PANTOMOGRAFIA, Al . Piłsud

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

USG SPECJALISTA RADIOLOG 
Ryszard Wagner, Łomża, Aleja 
Legionów 94. Tarczyca, brzuch, 
prostata, piersi, narządy rodne, 
biopsja, (086)218-88-98,0-602-584-
466. RTG ZĘBÓW. 

5609-0 
MASAŻ LECZNICZY - Przychod
nia na "Bawełnie", 0-609-83-86--87 

5659-0 , 
SAUNA, SOLARIUM, masaż lecz
niczy, kosmetyczny, Hipokratesa 5, 
218-90-63,0-607-035-261 

6731-0 

MOTORYZACJA 

AUTO-SZVBY - najtaniej, Łomża, 

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

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

f-2974-0 
AUTO GAZ, Łomża, ul. Rybaki 57 
- filia siedlecka, 473-02-72, 0-502-
516--915 

5566--0 
"MAC-ROB" auto na gaz (mon taż), 
Senatorska 13, 216--6948 

6221-0 
SPRZEDAM POLONEZ ATU 
(1997r), 218-74-43, Ó-607-639-566 

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

6634-00 
MERCEDES 123 (1984) oraz przy
czepką kempingową - tanio, tel. 
218-10-03 

6691-00-
CIĄGNIK C-330, 475..Q5-31 do 
17.00 

6768 
AUDI 80 1.6 (1993 składak), 

4000zł , 0-505-292417 . 
6778 

SEAT CORDOBA 1.4 (1997), lwła
ściciel, salon, tel. 216--35-1 6, kom. 
0-503-39-18-95 

6728 
SPRZEDAM VOLVO 1.60 (1986) 
- tanio! , 0-600-05-25-40 

6810 
SEAT TOLEDO II, rok 2001, 9 
tys.km, I właściciel, kupiony w salo
nie, serwisowany, cena 47 tys., tel. 
0-604-420420 

6812 

Wyrazy szczerego wsp6łczucia 

Państwu HAlJNIE iJANOWI KURPIEWSKIM 

rak. 6829 

z powodu śmierci 

OJCA i TEŚCIA 
składają 

Wanda i Tadeusz Walkus~y 

wraz z załogą PHU "IMPERIAL" w Łomży 

Pani 

Halinie Kurpiewskiej 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

OJCA 
Składają 

Zarząd, Dyrekcja i pracownicy firmy "TERRAZYr" w Łomży 

Wyrazy głębokiego współczucia 

Państwu 

HALINIE i JANOWI KURPIEWSKIM 

z powodu śmierci 

OJCA i TEŚCIA 

składają 

pracownicy PTH "KURPIEWSKI" 

Nowy Opel Vectra. 

Nowa Promocja 
Ubezpieczenia: OC, AC, 
NW i Assistance GRATIS! , 

Opel. Twórcze myślenie - lepsze samochody. 

•• @ •• @.@@ •• @.@@ • • @ •• @.®. 
••••••• @ •••••••••••••••• 
@ •• $$.$ •• @$.@$.0.00.$ •• $ 
® •• ® •• ® •• ®@.® •• ® •• ®.@@.@ 

Zapraszamy! 

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

SPRZEDAM POLONEZ 1.6 
(1993), grafitowany z gazem, o-
505-279468 

6818 
POLONEZ (1989) - tanio sprze
dam, tel. 215-05-77 do 16.00 

6819 
VW TRANSPORTER 1.9TD 
(1995), 0-606--82-08-92 

6823 
TANIO GOLF II, poj. 1.6 (1991/ 
92), 0-606--58-38-27 

6824 
TANIO ŻUKA, (086)216--02-19 

6825 
FELICIA 1.3 + gaz (1996), bezwy
padkowa, tel. 0-602-774-246 

6833 
AUDI A4 (1995), poj. 1.6, tel. O-
602-407-522 

6835 
POLONEZ ATU - Plus z gazem, 
(086)218-33-17 

6844 I 

. SPRZEDAM POLONEZ (1994) + 
gaz, stan dobry, 218-11-17 po godz. 
15.00 

6845 

ŁOMŻYŃSKA GIEŁDA 
SAMOCHODOWA 

W KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZ. 
8.00-13.00 

na terenie 
PHU POLMOZBYT ŁOMŻA 

www.topauta.com.pl 

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

f.6393 

OPEL KADETT 1.6 (1990r), Opel 
Kadett 1.6 (1991),2190-145 

6848 
SPRZEDAM DAEWOO TICO 
(1996), tel. 218-97-05 po 18.00 

6861 
ŁADA 21071.5 (1989),473-10-83 

6858 
POLONEZ ATU (1996) + gaz, O-
502-502-971 

6864 
SEAT TOLEDO (1995) 1.90,217-
47-31 • 

6868 
OPEL VECTRA 1.8i (1991), tel. 
219-86-06, 218-82-30 

6869 
SEAT CORDOBA 1.6 (1996/97), 
0-602-796--239 

6893 
RENAULT Megane Class ic (1998), 
serwisowany, tel. 2184-800 

6895 
SEAT TOLEDO II, rok 2000, 
pierwsza rejestracja 2001, l właści
ciel, kupiony w salon ie, serwisowa
ny, cena 42 tys. , te l. 0-604-420-420 

6896 

SPRZEDAM 

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

5019-0 
SPRZEDAM SIANOKISZONKĘ, 

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

Firma: '-~~" 
Łomża, ul. Poznańska 156 (wjazd przy stacji paliw)tel. (086) 218 08 01 

HURTOWNIA 
PŁYT 

GRANITOWYCH 

ELEMENTY 
BUDOWLANE 

Z GRANITU 

NA'liRIUBll\UW GRANITOWYCH 
MONTAŻ PRZED ZADUSZKAMI 
CENY NAJN'ŻSZE NA RYNKU 

REKLAMA 
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TEGO JESZCZE NIKT NIE MA: EHllliliVJl • w standardzie profile .czterokomorowe 
- w standardzie okucia "TYTANOWE" OKNA Z JEDWABNEGO 

ZAKlhO PRODUKCYJNY: . 

- podnośnik skrzydła 

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

6294-0 

ARTYKUŁY METALOWE ul. 
Wyszyńskiego 2, lokal 13,2198-666 

6221-0 
PROMOCJA - pie2e c.o., olej, 
gaz, drewno, miał, Łomża, 0-605-
621-551 

6437-00 
CHRYZANTEMY HURTEM, 
(025) 67-55-355,0600-194-384. 

f-6446-00 
ZAGOSPODAROWANY OGRÓD 
działkowy, Zawady k/Łomźy, 215-
34-70 

6607-00 
. 'oPAŁ, 2172-213 

6664-00 
KOMPLET WYPOCZVNKOWY i 
ławostół, (086)218-48-66 

6688-00 
WINDĘ BUDOWLANĄ, 0-604-15-
20-65 

6741-00 
CHŁODZ~ DO MLEKA -
160L, siewnik do kukurydzy, wyci
nak do kiszonki, tel. 0-502-371-327 

6770 
OBRABIARKĘ z kompletem przy
stawek DYMB-8, (086)216-02-57 
po 18.00 

6787 
DZIAŁKĘ 30 ary w Jednaczewie, 
(086)216-02-57 

6787 
DRZEWO OPAŁOWE: - 'suche z 
dowozem i bal suchy olszyna, tel. 
0-600-120-771 

6789 
S~GMENT POKOJOWY dł. 2,80 
TANIO, 218-61-18 po 18.00 

6790 
SPRZEDAM SEGMENT kuchenny 
i 2 fotele rozkładane , tel. 473-19-65 
po 19.00 

6800 
SPRZEDAM KANAPĘ, tel. 219-
07-96 

6807 
UŻYWANY PIEC olejowy w Łomży, 
473-13-69 

6808 
SEGMENT, 0-608-52-30-11 

6811 
SPRZEDAM SKLEP mięsny, tel. 0-
604-88-59-45 

6816-0 
SPRZEDAM KIOSK typu Shanta i 
typu RUCH, 0-602-48-53-29 . 

6819 
ZNICZE - PRODUKCJA, Łomża, 
Szeroka 22, 2164-732 

6821 

SPRZEDAM DZIAŁKĘ budowlaną 
14 arów, 473-10-83 

6822 
SUKNIĘ ŚLUBNĄ, 218-29-86, 0-
502-38-45-45 

6830-0 
DqJARKĘ PRZEWODOWĄ, 4 apa
raty udojowe, zbiornik 1000 litrów 
samom)jący, wycinak do kiszonek, 
473-86-74 

6846 
DZIAŁKĘ W PIĄTNICY, 0-506-
813-806 

6851 
JAŁÓWKI WYSOKOCIELNE 
wycielone, 0-506-813-806 

6851 
DYSTRYBUTOR PALIWA kpI. , 
wyciągarka z silnikiem, pompa 
wtryskowa "Star", 219-95-11 

6852 
REGAŁ CHŁODNICZY l,30m, 0-
691-776-047 

6854 
SPRZEDAM NOWE futro z bobra i 
krótkie sztuczne białe, 473-07-70 

6856 
SPRZEDAM GARAŻ, 0-505-797-
850 

6865 
WYSŁODKI SUCHE, mokre, 2196-
213 po 20.00 

6871-0 
SUKNIE ŚLUBNE: nr 42 - dwu
częściowa, nr 38 - jednoczęścio

wa, tel. 218-32-34 
6884 

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ O,5ha, 
1 ha pola, Rogienice wik, l Maja 
15 

6886 
SPRZEDAM GĘSIE pióra, 
(086) 277-44-22 

bor/kn 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Nowo
grodzie, 218-84-44 

6901 

KUPIĘ 

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

(~68l3-0 

AUTO SKUP SKORODOWANE 
do remontu, 0607-515-770. 

f-6813-0 

ROZBITE SAMOCHODY, 0-603-
050-603 

f-209-o 

KUPIĘ KAŻDY telefon komórkowy. 
Naj lepiej zapłacę, 0-503-333-339 

6373-00 

Jedwabne, ul. Polna 27 (baza GS1, 
teL/fax (0-86) 217-22-11, tel. 217-23-00 

. I 
ZYTO, (086)217-51-65 

6834-0 
SPRZEDAM MIESZKANIE M-5, IV 
p. , tel. 219-17-79 

MASZVNKĘ DO MIĘSA nr 32, 6796 
(086)218-32-07 STANCjA, 0-609-766-548 

6842 
TAŚMOCIĄG 8-melrowy, tel. 0-
602-688-896 

6850 
SZVNĘ DO WĄSKOTORÓWKI, 
tel. 0-602-688-896 

6850 
ZŁOM ZŁOTA Lombard, 0-506-
813-806 

6851 
DRZWI DREWNIANE pełne 

zewnętrzne 90, deski na szopę, 

(086)214-11-81 (8.00-12.00) 
6891 

LOKALE 

6797-0 
STANCJA CHŁOPCOM, 2163-574 

6798 
SPRZEDAM M-2, 36m2, 473-13-69 

6808 
LOKAL DO WYNAJĘCIA, 2182-
079 

6809-0 
POSZUKUJEMY DO WYNAJĘCIA 
garaż murowany - bezpieczny 
teren - faktura VAT, teJ. 219-95-
55 

6814 
STANCJA, (086)216-02-19 

6825 
SPRZEDAM M-2, 33,27m2, ul. 
Pocztarska - parter, tel. 218-12-51 

6826-0 

SPRZEDAM DOM w Łomży, 2160- . DO WYNAJĘCIA M-4 umeblowa-
234 ne, tel. 216-50-43 od 10.00-18.00, 

6320-00 216-95-27 po 18.00 

ATRAKCiJNY LOKAL do wynaję
cia, 0-604-876-166 

6427-00 
NIERUCHOMOŚCI - "TYTAN". 
Kredyt bankowy. Łomża, Polowa 45 
(Dom Technika NOT), (086)216-
62-26, www.tyszka.pnet.pl. Oferty 
prz)jmujemy nieodpl<l.tnie. 

6453-00 
MIESZKANIE w oficynie, 0-609-
766-548 

6502-00 
SPRZEDAM M-3, 218-74-43, 0-607-
639-566 

6632-0 
DO WYDZIERŻAWIENIA lokal 
60m2, Osiedle Południe, 0-608-
53-63-68 

6674-00 
"MERITUM" NIERUCHO-

MOŚCI, Legionów 7, 218-93-98, 
www.nieruchomosci.hi.pl 

6725-00 
WYNAJMĘ LUB SPRZEDAM lokal, 
Al. Legionów, pow. 93m2, 0-604-
15-20-65 

6741-00 
STANCJA DLA CHŁOPCÓW, ul. 
Pułaskiego 17 

6765 
SPRZEDAM DOM z zabudowa
niami z działką 2ha, Glinki, tel. 
218-79-39 

6828 
M-2 DO WYNAJĘCIA, 2180-624 

6831 
POKÓJ, 2169-631 

6832 
DOM DO WYNAJĘCIA, 4730-521 

6836 
STANCJA PANIOM, 216-60-90, 0-
608-622-847 

6837 
LOKAL DO WYNAJĘCIA 95m2, 
(086) 216-01-89 

6843 
DO WYNAJĘCIA TANIO pomiesz
czenie na działalność, magazyn, 
50m2,216-75-60 

6849 
STANCJA TRZYPOKOJOWA, 219-
31-27 

6855 
PRZYJMĘ STUDENTKĘ na stancję 
w Warszawie, tel. (022)813-65-35 . 

6859-0 
SPRZEDAM M-3, LeI. 2186-797 
(1 5.00-1 8.00) 

6867 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-l na 
M-2 lub kupię M-2, leI. 216-97-69 

6870 
STANCJA, Piątnica, 2191-085 

6873 
DO WYNAJĘCIA M-4 na długo, 

Rycerska, 219-26-26. 219-12-39 
6898 

6766 STANGTA - płatne z góry, 218-
WYNAJMĘ STANCJĘ dziewczy- 35-13 
nO,m,4720-877 6876 

6773 WYNAJMĘ MIESZKANIE paniom, 
WYNAJMĘ MIESZKANIE 44m2, 4731-394 
teI..219-60-36 6879 

6786 LOKAL DO WYNAJĘCIA, le J. 216-
SPRZEDAM M-4, 2182-967 59-60 

6793 6880 

~ KOHTAJaV 



DOM W SZEREGÓWCE, M-4 Ks. 
Janusza; MERITUM, (086)218-
93-98 

6883 
STANCJA DLA UCZNIÓW, 218-
55-38 

6890 
SPRZEDAM GARAŻ uL Przykosza
rowa, te L (086) 21 8-87-95 

6894 
SPRZEDAM DOM, Łomża, 473-
09-90 

6903 

USŁUGI 

STUDNIE (086) 218-59-91, 0-600-
550-109. 

f-4132-0 

KOMPUTEROPISANIE, oprawa, 
ksero - "OP.oKA", 216-48-39. 

[-5671-0 

AUTO - GAZ montaż, teL 215-
35-31. 

f-2974-0 
ZESPÓŁ NAJTANIEJ profesjonal
nie, 0502-038-944. 

4451-0 
NAPRAWA: lod6wki, pralki, 218-
07-07 

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

5365-0 
MONTAŻ SAMOCHODOWYCH 
instalacji gazowych, BRC, gwaran
cja, serwis, naprawa normy Euro 
3,4, JarnUly 11, 216-97-03, 0-503-
01-00-38 

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

5789-0 

"MAC-ROB" - montaż samo
chodowych instalacji gazowych, 
- diagnostyka elektroniki pojaz
dowej, Łomża, ul. Senatorska 13, 
216-69-48 

6221-0 

RENOWACJA MEBLI, zabudowy 
kuchenne, tralki, (086)2182-357, 
0-503-586-340 

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

4273-0 
GRAFI-

6300-0 
NAPRAWA: pralki, lod6wki, zamra
żarki,2 1 9-03-33 

6368-0 

SERWIS GSM, 0-503-333-339 
6373-00 

ODBLOKUJĘ KAŻDY te lefon 
kom6rkowy "od ręki". NAJTA- ' 
NIEJ!,0-503-333-339 

6373-00 

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

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

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

6437-00 . 
USŁUGI KOPARKĄ i transporto
we, tel. 2192-646 

6470-0 

KREDYTY GOTÓWKOWE, 216-
39-33 

6478-00 

REMONTY MIESZKAŃ, 0-69 1-776-
025, 217-52-76 

6500-0 
KOMP UTEROPISANIE, 2186-885, 
0-503-628-089 

6509-0 
USŁUG I Z ZAKRESU rachunkowo
śc i , 0-502-353-371 

6537-0 
KOTŁY CENTRALNEGO ogrzewa
nia. Duży wyb6r. Usługi hydraulicz
ne "Instal-Bud", Łomża, Alej a Pił
sudskiego 115, te l. (086)272-77-69 

. 6542-0 
USŁUGI REMONTOWO-wykoń

czeniowe mieszkań, 473-24-34, 
0-504-718-743 

6591-0 
MYJNIA, Legion6w 60C - pranie 
tapicerek, dywanów, 2188-030 

6597-0 
DV-2004 LOTERIA WIZOWA DO 
USA "Baltica Travel", Łomża, PL 
Niepodległości 17, tel: 2165-548. 
Zambr6w, PL Sikorskiego 15, teL 
271-66-56. 

f-6604-00 
BILETY LOTNICZE i autokaro
we, wynajem autokarów, "Baltica
Travel", Łomża, PL Niepodległo

ści 17, teL 216-54-86, Zambr6w, PL 
Niepodległości 15, teL 271-66-56 

6604-00 
PISANIE PRAC, 0-504-892-266 

6619-00 
CZARNOZIEM, ŻWIR, piasek. 
Remonty mieszkań wszelkiego 
rodzaju, 0-602-828-318, 2160-625 
~ 6757-0 
WYWÓZ GRUZU, usługi koparką 
"Ostr6wek". Malowanie, szpachlo
wanie, panele, sufity podwieszane, 
0-602-828-318,2160-625 

6757-0 

USŁUGI HYDRAULICZNE, 0-502-
920-923 

6622-00 

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

6623-00 
SZPACHLOWANIE, MALOWA-
NIE, 2176-294, 0-505-826-748 

6670-00 

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

6662-0 

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

6686-00 

STUDNIE, (086) 2] 8-48-66, 0-602-
868-891 

6688-0 

USŁUGI REMONTOWE, tel. 218-
47-45 l . 

6693-00 
FIRMA "MILISZKIEWICZ" profe
sjonalni e produkuje dużo wzor6w 
elementów kowalskich balustrad, 
przęseł ogrodzeniowych, teL kon'
takt. 218-25-05 

6783-0 

PANELE ŚCIENNE MDI 
PANELE ŚCIENNE PCV 

PANELE PODłOGOWE HDI 

6,99* 

10,99* 
14,99* 

16,49* 

, . 
GLAZURA 

SIDING 14,99* 

IARBA SNIEZKA ULTRA·BIEL 28,49** 

KREDYTY NA ZAKUP samochodu , 
got6wki , ubezpieczenia, Łomża, 

Al. Legion6w 7c, teL 216-31-12, 
216-39-86 

6771-0 

GLAZURA, TERAKOTA, kominki, 
panele, remonty. Rachunki, 0-602-
353-988,0-602-723-899 po ]8.00 

CYKLINOWANIE, 
(029)76-67-419 

6785 
REMONTY, 

6788-0 
Z. R B. WYKONUJE docieplanie 
budynk6w, remonty, 2182-425 

6791-0 
SZPACHLOWANIE, MALOWA
NIE, głazura, terakota, teL 218-
96-24 

6794 
USŁUGI KOPARKO-transporto
we, kopan ie ·szamb, stawów, wyry
wanie karp, itp, (086)216-35-79, 
0-602-520-783 

6795 

GlAZURA, TERAKOTA, 218-40-
18,0-692-11 2-518 

6655 

Z.LR. LOMŻA: - instalacje elek
tryczne, - pomiary, - remonty, 
- budowy, - poddasza, - elewa
cje, - glazury. Faktury VAT, 218-
63-29,0-602-74-62-20 

* zł/m2 ** zł/1O I 

glazura i przer6bki hydrauliczne, 
Łomża i okolice, 212-00-61 

6839 
UKłADANIE, CYKLINOWANIE, 
0-692-81-81-62 

6847 
SZWEDZKIE USZCZELNIENIE 
okien, 0-504-274-384 

6853 
PRANIE DYWANÓW, tapicerek, 
0-504-274-384 

6853 
GLAZURA, TERAKOTA, malo
wanie, - szpachlowanie, regipsy, 
układanie paneli, 0-609-185-377, 
(086)473-16-41 

6860 
SZPACHLOWANIE, MALOWA
NIE, tapetowanie, glazura, terako
ta, 0-693-73-61-27 

6856 
POTNĘ DRZEWO opalowe, 0-693-
73-61-27 

6856 
SZPACHLOWANIE, MALOWA
NIE, glazura, panele, 216-62-88, 
0-608-014-410 

6863-0 
MALOWANIE, SZPACHLOWA
NIE, glazura, panele, 0-606-223-
214 

6866 
KOMFORT W DOMU: precyzyjne 
usługi remontowo-wykończenio

we i budowlane, 216-9l-09, 0-608-
119-040 

6878 
6838 VIDEOFILMOWANIE, 0-503-135-

SZPACHLOWANIE, MALOWA- 694,0-606-480-237 
NIE, podwieszane sufity, panele, 

r-

I 
I 
I 

KRZEWY OZDOBNE , 
drzewa, krzewy iglaste i liściaste 

w szerokim asortymencie produkowane w gruncie 
i pojemnikach, duży materiał igłasty z gruntu 

I HURTOWA i DETALICZNA SPRZEDAŻ ROŚLI N 
I Szkółka Krzewów Ozdobnych 

6887 

, 

I Wola Zambrowska 74a .1 
18-301 Zambrów ,/ 

I tel. 0-606-304-304 , fax (086)475-30-10 ,/ I 
I e-mail: skoeden@wp.pl / .Ó~ I 
I Duży wybór· niskie ceny· atrakcyjne odmiany . ,/ <0~~\O I 

' . • możliwość dostawy do klienta / '\ ~~. 
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, , UKłADA.NIE GLAZURY, terakoty, 
0-694-] 00-625,2180-596 

6889 

LOTNISKO - "\lESELA Busem 
(086) 2188-223. 

SZPACHLOWANIE, MALOWA-IV I NIE, glazura, tynki, 215-03-99, 0-
I---ł' 502-157-197 

HANNOVER 
f-6424-0 

OKOLICE 
każda środa, powroty - sobota, 
(086)218-62-67, 0-506-820-844, 
Niemcy, (0049) 160-49-12-972 6892 

ROZLICZENIA PODATKOWE i 
ZUS, 216-31-86 do 15.00, 216-47-22 
po 16.00 

6900 
UKłADANIE PODŁÓG, schody, 
cyklinowanie, 216-72-21 

6904-0 

, TRANSPORT 

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

f-5478-0 
PRZEWOZY HANNOVER - każda 

niedziela, Polska 0-600-564-429, 
Niemcy (0049) 174-803-64-45 

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

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

217-90-48 
5899-0 

HANNOVER, BREMEN, Bielefeld, 
(086)2'6-93-98,0-603-534-666 

6261-0 

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

6447-0 

6733-00 
WXJAZDY OKOLICZNOŚCIOWE 
- Bus, (086)4738-389, 0-606-732-
503 

6756-0 
NIEMCY BUSEM, tel. 217-62-15, 
0-608-778-708 

68] 7-0 
HANNOVER BREMEN w każdą 

sobo tę, tel. 215-76-25 
6817-0 

BUSEM NIEDROGO, 2] 6-24-20 
6827-0 

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

6877-0 
TRANSPORT OSOBOWO-bagażo
wy, 0-602-40-39-36 

6888-0 

PRACA 

KOSMETYKI - możesz dorobić, 

telefon 2184-198 
fak . 432-o 

ZATRUDNIĘ PIEKARZA i cukier
nika z doświadczeniem, 218-00-52 

6433-0 

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

6783-0 

JUMIRPOL 

f. 6902 

ŁOMŻA 
UL. NOWOGRODZKA 118 

tel./fax (086) 216-51-71 

Oferuje: 
Kotły centralnego ogrzewania 

gazowanie drewna: VIGAS, ATMOS 
miał-drewno: PLESZEW, MODERATOR, SEKO, NARMET, 

EKOLOGICZNE SPALANIE , 
- grzejniki, rury miedziane i PCV, armatura sanitarna, 

Łomża, ul. Nowogrodzka 118, tel. (086)216-51 -71 

KOSTKA BRUKOWA - sprzedaż i układanie , 

tel. 216-51-71 

JESIENNA PROMOCJA 

Nie jesteśmy jedyni ale takich warunków ... 

~III!f1.lIillllllllllll:ł~l~~ Nie proponuje Nikt! 
~~e~~t~~i/~~~w}oZ~11 ~~;~n~a ~;;~tę llllrlltl.IIII.liI~1,11 
kredytu mieszkaniowego w innym banku kredyty samochodowe w USD. CHF. /JURO, PLN 

9' :;: na samochody nowe i używane Q.. ~ 
bez poręczycieli ?t\~1:.": " z możliwościąprzewalutowania ·· (O 

oprocentowani e od 4,65% ' . oprocentowanie od 5,9 do 7,2% a.~ 
(us.o. od 9,45%) ~ ~",' 

okres kredytowania do 30 lat na 100% wartości pojazdu, be,poręc1Jlcieli ~::: 

moż l iwość sfinansowania nawet upros1.c1.onaprocedura (także na u~wane) .... Q 
100% i nwestycj i okres kredytowania od 6 miesięcy do 8 lat Ol '. 

l k d k . ł' dlugi okres spłaty na samochody u~wane E .!! 
U ga re ytowa- arencJa w sp aCle moiliwo,fć wykupienia atrakcyjnego .!:§ 

np . kwota kredytu miesięczna .~;~~ pakieluubezpiecze/j (AC. OC, NW) .s~ 
50 000 ł 289 ł możliwość promocyjnego zakupu auta 

Z od Z pochodzenie pojazdu dowolne: dealer. komis, giełda itp. 

f. 6394 

Pi1t:ikii! 
r(lowan~ys:twu 

finansowe SA 

~ KONTAIOY 

• 

PRACA DLA ajentów w sieci 
"Żabka" , tel. 0501-308-250 

6673-00 
EDUCOTM - nowoczesna szkoła 
językowa zatrudni lektorów jęz . 
angielskiego, francuskiego, nie
mieckiego, tel. 216-22-24, 0-608-
55-06-33 

6767 
SZUKAM OPIEKUNKI do 3-letnie
go dziecka, 219-01-48 

. 6792 
PRACA OD ZARAZ, tel. 219-00-67 

6810 
ZATRUDNIMY MONTERA do 
montażu okien PCV, tel. 219-95-55 

6814 
ZATRUDNIĘ MĘŻCZYZN po 30-
ce z Łomży lub okolic do sprze
daży chemii gospodarczej w tere
nie z samochodu służbowego, tel. 
0-606-494-383 

6840 
LOTERIA WIZOWA DV-2004, 
- odzyskiwanie pieniędzy z tytułu 
pracy za granicą, - wizy do Nie
miec. "Biebrza", ul. Gielczyńska ], 
tel. 216-29-65 

6900 

NAUKA 

MATEMATYKA, (086)473-07-83 
6469-0 

CHEMIA, MATEMA1YKA, fizyka, 
216-62-94 

6562-0 
KOREPETYCJE z angielskiego, 
218-05-85 

6637-0 
MATEMATYKA,/2198-445 

6718-00 
ANGIELSKI - do matury, 218-
13-26 

6813 
ANGIELSKI, WŁOSKI, hiszpański, 
0-692-248-577 

6862 
NIEMIECKI - KOREPETYCJE, 
konwersacja, tel. 215-34-18 

6872 

LANGUAGE EDUCATION 
- angielski Native Speaker. 
Metodą eklektyczną 8 zł, metodą 

Callana - 6 zl. Zapisy: 216-93-9] 
6753-0 

KOREPETYCJE z jęz . angielskie
go - magister filologii angielskiej , 
218-39-21,0-608-3]5-879 

6885 

ZWIERZĘTA 

SPRZEDAM OWCZARKI niemiec
kie , tel. 0-604-202-787 

6605 

- Pokrycia dachowe: 
Blacha UUC(,JI:U 

B/aC/la Tr,rrT'O'7Fl 

Blacha Vll'lSIl.:a 
- Systemy 'ł"Irn'l'lIlU; 
- FoUe d 
- Okna-
-Okna 

f. 6675-0 

SPRZEDAM KLACZ lat 6, 4720-
300, 0-608-398-345 

6614 
JAŁÓWKI WYSOKOCIELNE, 0-
606-398-288 

6652 
SZCZENIĘTA OWCZARKI nie
mieckie, suczka półroczna, 0-606-
398-288 

6652 
KONIE, 0-692-114-023 

6754 
SPRZEDAM SZCZENIĘTA owczar
ki , tel. 216-38-84 

6772 
WYNAJMĘ BOKSY dla koni, 0-505-
279-468 

6818 
SPRZEDAM PINCZERKI minia tur
ki, 2164-732, 0-505-523-947 

6821 
ODDAM ułożonego kota 8-tygo
dni. 215-02-03 

k.z. 
OWCZARKI NIEMIECKIE, ber
nardyny, jamniki, (086)279-12-14, 
0-692-117-756 

OWCZARKI 
(086)215-75-13 

6875-0 
NIEMIECKIE, 

6881 

INNE 

PRZXJĘCIA OKOLICZNOŚCIO
WE, wesela, spotkania biznesowe, 
ceny promoC)jne! Hotel "BARA
NOWSKI", tel. (086)215-25-00 

31 18-0 
SIŁOWNIA, SAUNA, 'SOLARIUM, 
hydromasaż - od poniedziałku do 
niedzieli w hotelu "Baranowski" w 
Piątnicy. Możliwość wykupienia 
karnetów wstępu, tel. 215-25-00 

4598-0 

WYRAżAM WOLĘ LUDZL i będę 
wiarygodny spełnić oczekiwania 
każdego, a nie partii - na liście 
Nr 6 Chrzanowski - Okręg Nr 3 
Samoobrona 

6611 

WITOLD MUCHARSKI do Sej
miku - to najlepszy wybór! Lista 
Nr 2, pozycja 2 - SAMOOBRO
NA RP 

6780 

ODDAM ROGÓWKĘ, ławę szwedz
ką, tel. 218-55-04 

k.z. 
USA WYJAZDY, 0-504-862-]96 

6882-0 



www.terrazyt.pl 

~ 
TERRAZYT 
Okna i drzwi na całe życie ... 

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

WEJŚCIOWE Pod/asie! 

SUPER JAKOŚĆ! SUPER CENA! 
już od 549 zl 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA 
• ŁOMŻA, UL. SPOKOJNA 210 , TEL. (086) 473-51-39, 4 
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 
. ŚNIADOyvO, UL. RYNEK 9, TEL./FAX 086/473-80-17 

NOWOGRÓD, UL. MIASTKOWSKA 17, TEL./FAX 086/217-56-51 
JEDWABNE, UL. JANA PAWŁA 114, TEL./FAX 086/217-20-04 
ZAMBRÓW, UL. KOŚCIUSZKI 9 TEL./FAX (086) 271-86-26 
KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 19 TEL. (086) 278-1O-0B 
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 086/275-02-55 
• SOKOŁY, KRUSZEWO WYPYCHY 29 TEL./FAX (086) 274-14-55 

Wykorzysta; nasze 20-lelnie doświadczenie! 

Al. Legionów 152 
tel. (0-86) 219-07-89 MARGO 

AUTORYZOWANY PARTNER OSTROŁĘKA 
ul. Hallera 22 

tel. (0-29) 760-03-33 

J J 11 I U' I II 1 J 11 B j J B j J j J !J -1 J ~ J J 0 J ~ i J !J 
Promocja organizowana przez LUX, Autoryzowanego Przedstawiciela IDEA 

LUX -loterio trwa od 15.10.2002 · do wyczerpania nagród 

J ~ c' J ~ \ \11 ~ r ) 1\ r) 1\ ' (~ I ~ J 
...J ) ...J J J ...J .r r JJL-J '.J ...J ...J ) 

~-fUJ ł J{ CJ '1lJ1J{J ł lJl U0CJPJ ''1 ł 

" Każdy kto dokona aktywacji telefonu w ofercie 
IDEA w naszym solonie sprzedaży mo możliwość 

wzięcia udziału w jesiennej lUX -loterii, do wygrania 
wiele atrakcyjnych nagród, odwiedź jeden z naszych 

so lonów i sprawdź nos -nie pożałujesz" 

Promocjo dostępno w następujących solonach 

ŁOMŻA 
(086) 219 90 73 Broniewskiego 22 
lAMBRÓW 
(086) 271 0066 Białostocka 22 G 
OSTROŁĘKA 
(029) 764 83 00 Prądzyńskiego 4 



TOYOTA YARIS - PROMOCJA! ®TOVOTA 

homologacja na auto ciężarowe 
tylko 1000 PLN (netto) 

Gdzie zmieściliśmy 

I \ f ( 11 I ii II ( I I I ( I I l '\' I ~ -więcej? 
YARIS 1,3 (86 KM) JUŻ OD 37 600,- PLN (BRUTTO) 

YARIS 1,0 (68 KM) JUŻ OD 33 100,- PLN (BRUTTO) 

Zadzwoń, dowiesz się gdzie 

••• idealne na jesienno-zimowe wieczory. 
VINDOV Łomża u l. AI.Legion6w 42 te l.0 861 218 93 63 
VINDOV Ko lno ul. Sobieskiego 4 te1.086/ 278 40 20 
VINDOV Wysokie Maz. ul. Mys tkowska 1 tol.0861 275 00 89 
Zambrów ul. Mazowiecka 2 te1.086/ 271 34 51 
Białystok ul. Sienkiewicza 81 /31ok .10 te l .085/676 1592 

10 
lat 

C) .-;,.. ~...., 
Bi ałystok ul. Wyszyńskiego 2/1 lok.15 to1.085/ 745 15 30 
Białystok ul.Wlościańska 16 te1.085/653 98 70 

royot:/ Białystok Autoryzowany Dealer TOYOTA MOTOR POLAND 
Białystok, ul. Elewatorska 60, tel. (0-85) 662-70-70 

Białystok uLHetmańska 36 te1.085/ 652 10 94 
Siamiatycze u l. Grodzińska 2 ( Rby 11 LIIIOPIdl) te l.0851 655 53 59 
Zambr6w uLHandlowa tel.0861 271 86 08 
Stawiski ul.PI.Wo lnoŚc i 12 kom . 604 381 801 

PoptOSlU_...... ;J ra~ 

Salon: pon.-pt. 9.00-18.00; sob. 9.00-14.00; Serwis: pon.-pt. 8.00-17.00; sob. 9.00-14.00 
Szczuczyn ul.P lac 1000 lecia 12 te1.086/ 272 58 35 
Ostr6w Maz. ul.PI .Waryńskiego 11o-'''''K' te l.0 29/644 13 94 
Łomża ul. A I.Leglon6w 50 C·._.WJo) te1.086/218 63 94 

kvvota rata 

50 000 zł 
100 000 zł 

371,83 zł/m-c 
743,67 zł/m-c 

RZECZYWISTA 
ROCZNA 

STOPA 
PROCENTOWA 

DLA PIERWSnCH 
TRrtD%IESTU KLIENTÓW 

• PODPISUJĄCYCH UMOW" 
DODATKOWO PREMIA 

GWARANTOWANA- ... 

'WYSOKOŚĆ U~LELN IONA OD KWOTY, NA 
KTÓRĄ OPIEWA UMOWA. 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM 

UWAGA 
OFERTA DOSTOSOWANA DO PROKONSUMENCKICH ZMIAN W USTAWIE 
O KREDYCIE KONSUMENCKIM Z dnia 19. 09.2002 r. 

Jeżeli jesteś zainteresowany jedną z form finansowania, która pozwoli Ci na 
płacenie niskich rat miesięcznych , to na pewno przeanalizujesz tą ofertę . 

• PODAWANA STOPA PROCENTOWA MA CHARAKTER STAŁY 

• KWOTY OD 10.000 DO 250.000 zł 
• NIE WYMAGAMY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ 

PAMIĘTAJ! ZGODNOŚĆ TEJ OFERTY Z USTAWĄ O KREDYCIE KONSUMENCKIM 

GWARANTUJE CI PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO. WARUNKI PROMOCYJNE OBOWIĄZUJĄ 
DO DNIA 31.10. 2002 r. 

Łomża , ul. Giełczyńska 10, tel. (0-86) 216-33-90 
Białystok , ul. Sienkiewicza 79a lok.101 I piętro , tel. (0-85) 664-21-73 , 654-58-27 
Suwałki, ul. Noniewicza 85C lok. 5, tel. (0-87) 56-30-806 

RE 
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