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., bez prowizji 

• bez pierwszej wpłaty 

ZAPRAWA KLEJĄCA 
CERESIT 

JUŻ OD 17,90 

Łomża 

ul. Wojska Polskiego 51 
tel. (O 86) 2160700 

K 

ROZBITE 
AU 1 84 ..... 002 
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OZ? to Iffoź!f'ale? ... Tlłtt/ 
Teraz 

okna 5-komorowe 
w cenie 

okien 3-komorowych 
Wykorzystaj ulgę remontową 

- ostania szansa! II 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA [ 
" ŁOMŻA. UL. SPOKOJNA 21', TEL. (086)473-51-39, 473-51-37 ..... pl 
SKŁAD FABRYCZNY ... ,... 
• ŁOMżA, UL. SPOKOJNA 210 (WEJŚCIE OD UL. PIŁSUDSKIEGO) .. . 

TEL./FAX (086) 219-08-77, TEL. 473-51 -44 
. ŁOMŻA, UL. WYSZYŃSKIEGO 2 PAW. 7, TEL./FAX (086) 219-83-.65 
. ŚNIADOWO , UL. RYNEK 9, TEL./FAX 086/473-80-17 
• NOWOGRÓD, ·UL. MIASTKOWSKA 17, TEL./FAX 086/217-56-51 
. JEDWABNE, UL. JANA PAWŁA 114, TEL./FAX 086/2 17-20-04 
. ZAMBRÓW, UL. KOŚCIUSZKI 9 TEL./FAX (086) 271-86-26 
• KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 19 TEL. (086) 278-10-08 
• GRAJ EWO, UL. EŁCKA 6 TEL./FAX 086/273-85-46 
. CIECHANOWIEC, UL. DWORSKA 34 TEL./FAX (086)277-22-11 
• WYSOKIE MAZ., UL. RYNEK J . PIŁSUDSKIEGO 53 TEL./FAX 086/275-02-55 
• SOKOŁY, KRUSZEWO WYPYCHY 29 TEL./FAX (086) 274-14-55 

PROMOCYdNE CENY, UPUSTY, RATY! 

Przvlmulamv w rozliczeniu aula lIŻVWane 

Szybko przyjdzie, bezpiecznie minie 
Gdv zbUla się zima, zaczynamy powafnie myślel o bl!zpieczeństwle za kierownicą. 

SEAT udowadnIa, że nawet najbardz iej dynam iczne samoellody zapewnią CI 

komfortom poczucie bezpleczenstwa biernego I czynnego. 

Zima tuż tuż, 
a promocja już! 

Zima pl'2yjdzle szybko. R leby bezpieC7 nle m i nęli! , skorzysta j 7 hogatej 

zimowej promocji SEAT-ii. TeFilI kupisz nO .... 'Y samochód z rabatem nawel do 5000 11. 

pelnym ube7ple.C7enlem w cenie I dodatkowo knmpl~!em opon i imovI)'ch. 

ŁOMZA 

We~ pod uwagę np. zakup Toledo. Za kwotę 51 Q90 zl kupisz samochód. 

którego bogate wyposa!enie. oprócz pakietu promocyjnego. obejmuje 

m. in. klimatyzacje , dwie poduszki powietrzne. ABS, elektryczne szyby I luste rka 

oraz wiele Innych atrakcyjnych dodatków. 

Pospiesz się. Zima przyjdz Ie stybk.o I szybko minie nasza oferta, 

ponlewa2 IIct ba promocyjnych modeli fest ogranIczona . 

SEAT 
Buto em oción 

OSTROŁĘKA 
Al. Legionów 152 

MARGO 
AUTORYZOWANY PARTNER ul. Hallera 22 

760-03-33 tel. (0-86) 219-07-89 tel. 

POMOC DROGOWA 24h 
AUTO HOLOWNIK ASSISTANCE 

tel. +48604420-420 całodobowy 

J ..J JJ I U' / I ,J j,/ HiJJ HjJjJ ~J -l J~ iJJ Hl J iJ 
Promocja organizowana przez LUX, Autoryzowanego Przedstawiciela Sieci IDEA 

LUXoteria trwa do końca listopada! 

"Każdy kto dokona aktywacji telefonu w ofercie 
IDEA w naszym salonie sprzedaży ma możliwość 

wzięcia udziału w jesiennej LUXoterii ,do wygrania 
wiele atrakcyjnych naglÓd, odwiedź jeden z naszych 

salonów i sprawdź nas - nie pożałujesz" 

Promocjo dostępno w następujqcych solonach 

Łomi:a 

(086) 2199073 Broniewskiego 22 
Zambrów 
(086) 2710066 Białostocka 22 G 
Graiewo 
(086) 2738371 PI. Niepodległości 20/1 
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··KONTAJOY 
TYGODNIK REGIONALNY 

rok założenia 19S0 

Ukazuje się w województwie podlaskim, 
części województwa mazowieckiego, 

Nowym Jorku, Chicago i Toronto 

Adres: 
IS-400 .Łomża, Aleja Legionów 7 

tel.: (0-S6)' 216-42-43, (0·S6) 216-42-44, 
(0-S6) 216-40-22, fax: (0-S6) 216-57-11 

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

Redaguje zespół: 
Joanna Gospodarczyk, Alicja Niedźwiecka, 
Gabriela Szczęsna, tel. (0-S6) 215-35-69, 

Maria Tocka, tel. (0-86) 215-35-70, 
Wladyslaw Tocki (red. naczelny) tel. (0-S6) 216-40-22 

Oddział w Białymstoku : 
ul. Lipowa 14 

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

Jan Oniszczuk 
tel./fax (O-SS) 744-65-61 

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

Sława Zamojska, Piotr Laskowski , 
Bożena Dunat 

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

Stale współpracują: 
Teresa Adamowska, Jacek Cholewieki, Adam 
DObroński , Stanisław Kędzieławski, Krystyna 

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

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

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

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

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

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

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

Biuro ogłoszeń "Kontaktów": 
Kierownik: Alina Michałowska 

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

tel. (0-S6) 215-35-71, fax (0-S6) 216-57-11 
tel. kom. 0-602 74S-099 

Kolno: 
Kolneński Dom Kultury 

ul. Konopnickiej 1, tel. (27S) 22-21 

Ostrolęka : 
Agencja ,INFORMEDIA" 

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

Ostrów Mazowiecka: 
"BORAM" Aldona Mierzejewska 

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

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

Suwałki: 

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

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

Wysokie Mazowieckie: 
Wypożyczalnia Kaset Video "VIDKlG" 

ul. Długa 22, tel. (75) 24-0S 

Zambrów: 
Agencja ,Globtour' 

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

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

' s ieć własna wydawcy 

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

Skład: 

Studio Maciejewscy 
Białystok, ul. Mickiewicza 56 

tel./fax (0'S5) 732-34-84 
e-mail: maciek.rnaciejewski@pro.onet.pl 

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

tel. (0-S5) 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. 

Nigdy nie należałem do żadnej partii. W "peerelu" nie intereso

wały mnie w ogóle z wiadomych względów: w Polsce i tak się działo, 

jak chciał aktualny przywódca jednej z nich. "Za demokracji" inte

resują mnie o tyle, że w kraju dzieje się tak, jak postanowią wybor

cy, dając władzę naj ogólniej lewicy hlb prawicy. Od tego zależy tem

po prywatyzacji, rokowania z Unią Europejską, podatki, umiejęt
ność rządzenia, czyli bezpośrednio moje życie. 

Teza, że wszystko w demokracji zależy od wyborcy, jest pozorna. 

Mało kto wie, że głosując na "swoich", zmuszony bywa głosować na 
miernotę. Bierze się to stąd, że życiem partyjnym w Polsce wcale nie rządzi idea dobra pu

blicznego, dobra państwa, lecz zwyczajna prywata. 

Z prywaty, czyli by aktualnym liderom SLD w Podlaskiem nie wyrósł wewnętrzny rywal 
do przywództwa lub posłowania, Sojusz wystawił w Białymstoku miernego kandydata (co nie 

znaczy człowieka) na prezydenta. Dobry mógłby wygrać, mógłby dobrze rządzić miastem, 
zdobyć popul;rność i zagrozić "etatowcom". 

Prawie przy urnie spotkałem prominentnego działacza łomżyńskiej prawicy. Szczerze wy

znał , że wcale-nie głosował na prawicowego kandydata na prezydenta (druga tura). Powo

du łatwo się domyślić: po czterech latach może mi wyrosnąć konkurent i zagrozić mojej roli 
ważnego człowieka tej opcji politycznej. 

Wewnętrzne rozgrywki partyjne zupełnie by mnie nie obchodziły, gdyby nie dwie waż
ne rzeczy, które biją we wszystkich: jeśli ktoś stawia prywatę nad dobro własnej partii, która 

daje mu "jeść", tym bardziej postawi ją nad dobro państwa; mierni ludzie to mierna jakość 
rządzenia. Mierne rządzenie to mierność mego życia. 

WLADYSLAW TOCKI 

Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczno2ci Publicznej POCZTA POLSKA 
Dyrekcja Okręgu Poczty w Olsztynie . 

REJONOWY URZĄD POCZTY, PLAC POCZTOWY 1, 1S.40,? ŁOMŻA 
POSIADA: 

I. DO WYNAJĘCIA: 

LOKALE MIESZKALNE - na terenie. miejscowo'c i: 
1. KOŁAKI KO"CI ELNE, ul. Ko 'ci elna 22 - o powierzchni 69,30 m kw. (3 pokoje, kuchnia łazienka); 
2. SOKOŁY, ul. Rynek Mickiewicza 12 - o powierzchni 65,40 m kw. (2 pokoje, kuchnia, łazienka); 
3. STAWISKI, ul. Łomżyńska 21 - o powierzchni 46,82 m kw. (2 pokoje, kuchnia, łazienka) ; 

4. WIZNA, ul. Raginisa 5 - o powierzchni 88,27 m kw. (3 pokoje, kuchnia, łazienka); . 

LOKALE UŻYTKOWE - na terenie miejscowo'ci: 
1. WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. Jagiellońska 55 - 2 lokale o pow. 16,85 m kw. i 18,91 m kw., 

I piętro ; 

2. WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. Jagiellońska 55 - garaż o pow. 42,02 m kw. w budynku partero
wym, 

3. KOŁAKI KO"CI ELNE, ul. Ko ' ci elna 22 - o pow. 41 ,15 m kw. (2 pomieszczenia i korytarz), 
parter, osobne werc ie z posesji; 

4. KOŁAKI KO"CI ELNE, ul. Ko'ci elna 22 - o pow. 10,12 m kw. (1 pokój, W.C., korytarz), I piętro ; 
5. SOKOŁY, ul. Rynek Mickiewicza 12 - o pow. 41,04 m kw., 14,80 m kw., 25,65 m kw., 

13,20 m kw., toaleta w obrębie kondygnacji , I piętro; 
6. BEŁDA, Nr 43 A - pomieszczenie gospodarcze o pow. 14,90 m kw., w parterowym budynku 

gospodarczym, odrębne werci e z posesji; 
7. GRABOWO k. KOLNA, ul. 3 Maja 10 - o pow. 8,44 m kw. (1 pomieszczenie), I piętro; 
8. KOLNO, ul. M. Konopnickiej 2 (od dnia 01 .01.2003 r.) - o pow. 42,40 m kw., parter (2 pomiesz

czenia, w.c. w kondygnacji piwnic); 
9. KOLNO, ul. M. Konopnickiej 2 (od dnia 01 .01.2003 r.) - pow. 54,70 m kw., I piętro (4 pomiesz

czenia, w.c.). Istnieje możliwo ' ć adaptacji lokalu na cele mieszkalne. 

II. DO WYDZIERŻAWIENIA - na terenie miejscowo'c i: 

1. SZCZUCZYN, ul. Kilińskiego nr 61 - 47 pomieszczeń o łącznej powierzchni 553,67 m kw., kom
pleks hotelowy (31 miejsc) z pełnym zapleczem gastronomicznym; pomieszczenia są zlokalizo
wane w obrębie 3 parterowych budynków i przewidziane do oddania w dzierżawę' wraz z całym 
wyposażeniem ; 

III. DO SPRZEDAŻY - na terenie miejscowo'c i: 

1. NOWOGRÓD ŁOMŻYŃSKI, ul. A. Chętnika6 - niezabudowana działka gruntu o powierzchni 
1039 m kw.; 

Oferty prosimy składać na adres Rejonowy Urząd Poczty, Plac Pocztowy 1, 18-400 Łomża . Dodat
kowych informacji udzielają pracownicy Rejonowego Urzędu Poczty w Łomży, Dział Administracyj 
no-Techniczny, tel. 0-prefiks-86-215-30-49. 

lak./kn 

Składam serdeczne podziękowanie 
wszystkim wyborcom, 

którzy oddali na mnie głos 
w wyborach do Rady Miasta Łomży 

Z poważaniem 
Witold Chludziński -.. 

lak.7371 

. ' 
3 
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dziecko i seks 

LEWICA Z SAMOOBRONĄ. 
Deklarację koalicyjną w Sejmi

ku Województwa Podlaskiego 
podpisały Sojusz Lewicy Demo
kratycznej - Unia Pracy, Pol
skie Stronnictwo Ludowe i Sa

,Jlloobrona. W ten sposób mają 
siedemnastoosobową większość 

w trzydziestoosobowym zgroma
dzeniu. Opozycję tworzą radni 
Ligi Polskich Rodzin, Platformy 
Obywatelskiej oraz Prawa i Spra
wiedliwości. 

WŚRÓD FINALISTÓW OGÓL
NOPOLSKIEGO KONKURSU na 
,najbardziej przyjazny urząd ad
ministracji rządowej 2002 roku, 
zorganizowanego przez szefa 

służby cywilnej Jana Pastwę, zna

lazły się Izba Celna, Urząd Cel
ny i Pierwszy Urząd Skarbowy w 
Białymstoku. Najlepszymi oka
zały się Komenda Powiatowa Po

licji w Gostyniu i Urząd Skarbo

wy w Płońsku. 
ZASTRASZANI PRZEZ PRZE

ŁOŻONYCH są policjanci z Ko
mendy Miejskiej w Białymstoku, 

Szczuczynie, Stawiskach, Soko
łach, Szepietowie, Czyżewie i 

Ciechanowcu. Ogółem w woje
w~dztwie ma być reaktywowa
nych 40 posterunków. 

PROFILAKTYCZNA OCHRO

NA ZĘBÓW realizowana jest w 
ośmiu łomżyńskich przedszkolach 
'z inicjatywy Podlaskiego Centrum 

Zdrowia Publicznego i za pienią

dze z regionalnej Kasy Chorych. 
Stomatolodzy nie tylko badają i le
czą maluchom zęby, ale także in
struują, jak ustrzec się próchnicy, 
prowadzą fluoryzację i lakowanie. 

ZA WYDAWANIE PAŃSTWO

WYCH PIENIĘDZY na prywatne 
prz}jemności wkrótce odpowie 

przed sądem Jerzy F., były dyrek

tor Podlaskiej Regionalnej Kasy 
Chorych. Jak się okazało, ponad 
8 tysięcy złotych przeznaczył na by
wanie w restauracjach, finansowa

nie urlopowych noclegów, wykb
rzystywanie służbowego samocho
du do prywatnych podróży, a na
wet na podłączenie w pokoju ho

telowym kanału telewiz}jnego z 

brzmi pokontrolne oświadczenie programem erotycznym~ Jerzy F. 
pełnomocnika Rzecznika Praw już wcześniej stanął przed sądem, 

Obywatelskich. Rzecznik wystą
pi do komendanta głównego po
licji, przedstawiając zarzuty, do
tyczące naruszenia praw związ

kowych i gospodarowania fundu
szem nagród. O przyjazd komisji 
RPO poprosili sami policjanci z 
Komendy Miejskiej i Wojewódz
kiej. (O sytuacji w białostockiej 

komendzie pisaliśmy w tekście 

pt. "Twardy glina", "Kontakty" 
nr 42/2002). 

POROZUMIENIE O WSPÓŁ
PRACY między województwami 

podlaskim i kowieńskim podpi

sali w Białymstoku wojewodowie 
Marek Strzaliński i Valentinas 

Kalinauskas. Po gospodarce nad
szedł czas na rolnictwo, ochronę 
środowiska oraz integrację euro

pejską. 

AŻ 5788 PIJANYCH KIE

ROW~ÓW zatrzymali policjan
ci na drogach Podlaskiego w cią
gu 10 miesięcy 2002 roku. Rekor

dzistą okazał się prowadzący vo
lvo obywatel Estonii, zatrzyma
ny przez funkcjonariuszy ,z Zam

browa: ponad 2,7 prom. alko

holu! 
POWRÓCĄ POLICYJNE po

STERUNKI, zlikwidowane kil
ka lat temu z powodów oszczęd
nościowych. Okazało się bo

wiem, że policja powinna zna
leźć się bliżej obywateli. W Łom
żyńskiem posterunki powstaną 

w Jedwabnem, Piątnicy, Nowo
grodzie, Śniadowie, Rajgrodzie, 

KONTAJOY 

W przyszłym tygodniu rusza 
w Podlaskiem akcja kolczyko
wania bydła, prowadzona przez 

Agencję Restrukturyzacji i Mo
dernizacji Rolnictwa. Tym sa
mym rozpoczyna się pierwszy 

etap wprowadzania w Polsce 
Systemu Identyfikacji i Rejestra

cji Bydła. 
Kolczykowanie obejmie oko

ło 600 000 sztuk bydła w 100 ty
siącach gospodarstw rolnych; 
wykona je 155 lekarzy wetery-

narii. 
Sprawność System,! Iden

tyfikacji i Rejestracji Zwierząt 
jest podstawowym warunkiem 
uznania Polski przez Unię Eu
ropejską za kraj wolny od cho
rób zakaźnych zwierząt gospo

darskich. Tym samym umożli
wi to handel zwierzętami, mię-

odpowiadając za jazdę samo

chodem pod wpływem alkoho
lu. Jednak został uniewinniony, 

ponieważ alkometr, nie był lega
lizowany. 

ZA FAŁSZOWANIE DOKU
MENTÓW odpowiadają przed 
Sądem Rejonowym w Białymsto

ku były burmistrz Supraśla Ma
rek Sz. oraz przewodniczący Rady 

Miejskiej Jan G. Skarbnik Mir~
kia R. oskarżona jest o nakłania
nie do kłamstwa i niszczenie do
kumentów. 

OGÓLNOPOLSKIE SEMINA

RIUM dla pianistów i nauczycie
li gry na fortepianie prowadził w 
Akademii Muzycznej w Białymsto
ku słynny pianista Joseph Bano
wetz z USA. 

WALTER BOTRUGNO Z RA, 
WENNY, MISTRZ ŚWIATA w 

"kręceniu" ciastem na pizzę, go
ścił w Białymstoku, ucząc restaura
torów, jak zgodnie z włoską trady

cją przyrządzać ten światowej sła

wy placek. 

"CITY - WTC - ,DETAL" to 
tytuł wystawy prac ' Andrzeja Stru

mmy, poświęconej Nowemu Jor
kowi, prezentowanej w Muzeum 

Rzeźby Alfonsa Karnego w Białym
stoku. Obrazy, rzeźby i fotografie 
obrazują miasto, które po 11 wrze
śnia 2001 roku stało się miastem 

symbolem. 

sem i jego przetworami z kraja
mi Unii jeszcze przed członko

stwem P~lski. 
W Systemie każde zwierzę 

otrzymuje niepowtar,zalny nu
mer identyfikacyjny własny, nu
mer gospodarstwa i siedziby sta

da. Cała akcja służy nie tylko 
bezpieczeństwu zdrowotnemu 
ludzi, swoistej ochronie przed 

kradzieżą bydła, ale także sa
memu jego właścicielowi: do
płaty bezpośrednie do produk
cji, po przystąpieniu Polski do 
Unii, otrzymają tylko ci rolnicy, 
którzy zakolczykują i zarejestru

ją zwierzęta. 

Po kolczykowaniu bydła 

przyjdzie czas na znakowanie 
trzody chlewnej, owiec, kóz, 

koni. 
Na zdjęciu: "kolczykownica" 

ZNAKI 
CZASU 

• Unia Europejska powięk

szy się o 10 krajów, w tym Polskę, 

l maja 2004 roku, potwierdzili 

szefowie dyplomacji Unii na spo

tkaniu w Brukseli z ministrami 

spraw zagranicznych krąjów kan

dydujących. 

• "Przystąpienie Polski do Unii 

Europejskiej może być dla nas ko

rzystne, ale nie musi", stwierdzi

ła grupa polityków i intelektuali

stów, którym przewodzi jarosław 

Kaczyński. "Takie grupy, podwa

żające sensowność integracji, po

jawiają się i będą się pojawiać . 

, Chcą debaty? Niech sobie debatu" 

ją. My się w debaty bawić nie bę- ' 

dziemy, bo sprawa jest oczywista. 

Integracja to historyczna szansa 

dla Polski", skomentował ks. , bp 

Tadeusz Pieronek. 

• Nauczyciele, uczestnicy 38 

Zjazdu Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, domagali się wycofania 

rządowego projektu, który przewi

duje zobowiązanie nauczycieli do 

bezpłatnego prowadzenia dwóch 

godzin tygodniowo zajęć pozalek

cyjnych. 

• Nic nie wskazuje na to, aby 

czeczeńskie ośrodki w Polsce pro

wadziły działalność niezgodną z 

polskim prawem , stwierdziła pol

ska ambasada w Moskwie wodpo

wiedzi, na notę Rosjan . 

• Odjednego do dwóch miliar

dów złotych wynoszą roczne stra

ty skarbu państwa z powodu niele- ' 

galnej sprzedaży paliwa przez kie

rowców ciężarówek zza w~chod

niej granicy. 

• "Lewica otrzymała wiele sy

gnałówostrzegawczych, dotyczą

cych zarówno jakości niektórych 

osób, jak i kłótliwości w niektó

rych środowiskach, a także bra

ku komunikacji z własną częścią 

wyborców", stwierdził prezydent 

Aleksander Kwaśniewski. 

• Krakowska prokuratura po

stawiła jerzemu Ropowi, byłemu 

szefowi Prokuratury Apelacyjnej 

w Katowkach, zarzuty wyłudze

nia 135 tys. zł i poświadczenia 

nieprawdy w dokumentach. jerzy 

Rop był szefem Prokuratury Ape

lacyjnej od 1993 roku, został od

wołany wiosną przez minister Bar

barę Piwnik. 

• Tylko 18 proc. wśród nowych 

radnych samorządów wszystkich 

szczebli to kobiety. 



ARCYBISKUP 
BEZ POSŁUGI 

Kongregacja do spraw Bisku

pów Stolicy Apostolskiej wydała 

zakaz sprawowania posługi bi

skupiej na terenie diecezji po

znańskiej arcybiskupowi Juliu

szowi Paetzowi (byłemu ordyna- , 

riuszowi łomżyńskiemu) . Juliusz 

Paetz zmuszony został do rezy

gnacji z kierowania diecezją po 

fali oskarżeń o seksualne wy

korzystywanie młodych księży i 

kle ryków. Arcybiskup Paetz nie 

będzie mógł od tej pory m.in. 

udzielać sakramentu bierzmowa

nia, wyświęcać kapłanów. 

Z TV PRZED SĄD 

Akt oskarżenia przeciw

ko byłemu dyrektorowi ośrod

ka Telewizji Polskiej w Białym

stoku Krzysztofowi J. i jego za

stępcy Izydorowi q.. skierowa

ła do ~ądu białostocka prokura

tura. Odpowiadać obaj będą za 

nieprawidłowości finansowe w 

TVB. Podstawą aktu o'skarże

nia stało się urządzenie przez 

Krzysztofa J. prywatnego przy

jęcia za pieniądze telewizji oraz 

straty, jakie , przyniosło ośrod

kowi wynajmowanie lokalu w 

Triciannem na potrzeby festi

walu filmów przyrodniczych w 

Wiźnie oraz remont i wynajmo

wanie budynku w Łomży (mia

lo powstać samodzielne s tano

wisko korespondenta, ale po za

ledwie trzech miesiącach telewi

zja zrezygnowała) . 

ŚWIĘTA TUŻ-TUŻ 

Święta Bożego Narodzenia 

j uż za ... 4 numery " Kontaktów". 

Świąteczne życzenia w "Kontak

tach" dla klientów, pracowni

ków, współpracowników to d o

wód życzliwości, sympatii i sza

cunku. Nasz przedstawiciel (tel. 

(086) 216-42-43; (86) 215-35-71 

lub 602 748 099) doradzi, po

może znaleźć ich odpowiednią 

treŚć i formę . 

CHUDA SŁUŻBA 

Dzień Służby Cywilnej odbyl się w Podlaskiem z udziałem wice

ministra spraw ~ewnętrznych i administracji Jerzego Mazurka. 

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim na razie zaledwie 19 na bli

sko 400 urzędników to specjalnie wyszkoleni i wykształceni członko

wie Korpusu Służby Cywilnej. Służba powstała po to, by stworzyć apo

lityczną administrację, chronioną przed zmianami politycznymi. 

W innych urzędach administracji rządowej i samorządowej pracow

ników należących do Korpusujestjeszcze mniej. 

CIĘCIE UZUPEŁNIEŃ UNII "NIEl" 
Województwo się demilitary

'zuje: zmniejsza się zatrudnienie 

w Wojskowych Komendach Uzu
pełnień w Białymstoku, Biel
sku Podlaskim, Łomży, Suwał

kach i Zambrowie. Według nie
oficjalnych informacji odęjść ze 
służby ma w nich ponad 40 ofi
cerów wyższej rangi (od majora 
do pułkownika), pozostać oko
ło 40 żołnierzy zawodowych i 80 

pracowników cywilnych. Resort 
obrony zaproponował zwalnia

nym oficerom przeniesienie do 
kilku jednostek w regionie pół
nocno-wschodnim ale nie wia

domo, ilu zdecyduje się zmienić 
rodzaj swojej służby. Etatowe re

dukcje wiążą się z ogólnymi pla
nami restrukturyzacji polskiej 
armii. 

Oryginalne referendum prze

prowadzili uczniowie Zespołu 

Szkół Rolniczych w Wojewodzi
nie. Z urnami odwiedzili więk

szość gospodarstw we wsiach 
Boczki, Mareckie, Łękowo, 

Wierzbowo i Wojewodzin, pyta
jąc rolników, czy są za przystąpie
niem Polski do Unii Europejskiej. 

. Dodatkowo badali opinie gospo
darzy w wieku do 30 lat i star
szych. Podsumowanie odpowie

dzi około 500 uczestników "prób
nego referendum" wykazało, że 
większość, bo ponad 60 procent, 
jest przeciwna wchodzeniu Pol-o 
ski do Unii. Nie było dużych róż
nic opinii między dwiema grupa

mi wiekowymi. Chętniej za "tak" 
opowiadałi się właściciele dużych 

i bogatszych gospodarstw. 

BANKOWCY 
Z WYROKIEM 

Kary 2 lat pozbawienia wolności w 

zawieszeniu na lat 5 oraz po 50 tysięcy 
złotych grzywny z możliwością zamiany 
na pobyt w więzieniu (przez 3 ła ta) wy

mierzył Sąd Rejonowy w Łomży byłym 

członkom szefostwa ł omżyńskiego od
działu Banku Gospodarki Żywnościo

wej Lucynie K. i Tadeuszowi L. Wy
rok nie jest prawomocny. Biał ostocka 

prokuratura oskarżyła oboje o udział w 
doprowadzeniu Banku do strat, s i ęga

jących 50 milionów złotych, na począt
ku lat 90. przez udzielanie nietrafnych 
kredytów, w tym synowi dyrektora. Naj
w ięcej strat BGŻ przysporzyło kredy
towanie wytwórni strzykawek w Łom
ży. Na ławie oskarżonych zasiadły tył

ko dwie osoby. Sprawa byłego dyrekto
ra BGŻ Stan is ława R. została skierowa

na do odrębnego rozpatrywania z po
wodu jego stanu zdrowia i jes'zcze się 

nie rozp'oczęła-. 

MEDAL D~A 
GODLEWSKlEGO , 
Były burmistrz Jedwabne

go Krzysztof Godlewski zo
stał wyróżniony Medalem 

" Zasłużony dla tolerancji". 
Medal przyznaje Ekumenicz

n a Fundacja "Tolerancja". 
Światowy Dzień Tolerancji 

obchodzony jest 16 listopada. 

DO ZAMBROWA NA WINIECIE 

Rozszerzenie programu winiet dla użytkowników dróg 

proponują posłowie z sejmowej Komisji Infrastruktu

ry. Według propozycji wicepremiera Marka Pola, opłaty 
za winiety miałyby obowiązywać tylko na wybranych dro
gach (w naszym regionie na trasie Ostrów Mazowiecka -

Zambrów - Białystok - Augustów - Suwałki - Budzi
sko). Parlamentarzyści postulują wprowadzenie na wszyst
kich drogach krajowych, czyli także m.in. Białystok - Sie

miatycze, Bielsk Podlaski - Zambrów, Łomża - Grajewo. 
Kontrowersyjnym projektem wprowadzenia winiet Sejm 
ma się zająć na przełomie listopada i grudnia. 

Restauracja "PANORAMA" . 
w Nowogrodzie 

i Restauracja "POD ŁOSIEM" 
w Łomży 

zapraszają Państwa 

na wieczór "Andrzejkowy" 
30 listopada (sobota) 

MIŁO - SMACZNIE - TANIO 

Kontakt: 216-37-27, 0-604-567-443 

lak.7233 

ZAPROSILI NAS 

• Zespół Prasowy Komendan
ta Wojewódzkiego Policji w Bia

łymstoku - na I Wojewódzki 

Konkurs Służb Dyżurnych Jedno
stek Po!icji Ga rnizonu Wojewódz

twa Podlaskiego. 

• Rzecznik prasowy wojewo
dy podlaskiego - na podsumo

wanie akcji pomocy mieszkańcom 

gminy Turośl, doświadczonym 

przez lipcową wichurę. 

• Podłaski Oddział Regional

ny Agencji Restrukturyzacji i Mo

dernizacji Rolnictwa w Białym

stoku - na kon ferencję prasową, 

dotyczącą przygotowania pracow

ników do realizacji zadań Zinte

grow~nego Systemu Zarządzania 

i Kontroli w Polsce oraz realizacji 

programu Sapard i budowy IRZ. 

• Przewodniczący Rady Miej
skiej Zambrowa - na sesję sa

morządu . 

• Teatr Form Ró:l:nych w Za

mbrowie - na uroczyste otwarcie 

wystawy "Sztuka sakralna". 

• Rada Pedagogiczna i Samo
rząd Uczniowski Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Zambro

wie - na sesję naukową ph. "Ro

mantyczni czy pozytywistyczni ? 

Postawy młodych Polaków u pro

gu XXI wieku". 

• Burmistrz oraz dyrektor Ze

społu Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Jedwabnem -

na uroczystość z oka7.j i Narodowe

go Św i ęta Niepod ległości. 

• Wójt gminy i dyrekcja Szkoły 
Podstawowej w Wiźnie - na \I ro

'czystość nadania szkole imienia 

Obrońców Wizny. 

• Przewodniczący Rady Powia
tu Łomżyńskiego - na p ierwszą 

sesję nowego samorządu. 

• Zarząd Związku Kombatan

tów Rzeczpospolitej Polskiej i By

łych Więźniów Politycznych oraz 

dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 

5 w Łomży - na spotkanie z oka

zji Narodowego Święta Niepodle

głości. 

• Zarząd Główny Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, 

Klub Garnizonowy i Teatrzyk 

Żywego Słowa "Logos" w Łomży 
- na Koncert Laureatów XVIII 

Łomżyńskiego Konkursu Recyta

torskiego Polskiej Poezji Wspól

czesnej. 

• Teatrzyk Żywego Słowa "LI.:\
gos" w Łomży - na jubileusz 20-

-lecia. 

• Łomżyńska Orkiestra Kame
ralna i Kwartet "AHa Breve" -

na koncert "Muska da camera". 

• Redakcja "Misia" i dyrektor 
Muzeum Północno-Mazowieckie

go w Łomży - na otwarcie wysta

wy pl. "Świ~t według »Misia«". 

Dziękujemy. 
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Sejmik wojewódzki to żaden prawdziwy samorząd. Prawdziwa samorządność 
"dzieje się" w gminach 

Media poszły 
na łatwiznę 

Wygodniej wymądrzać się na 

podstawie obserwacji 16 miast 

wojewódzkich, niż analizować 

to, co dzieje się w tzw. głębokim 

terenie. W :sejmikach, tak jak 

w parlamencie, partie działają 

pod własnymi szyldami: układ 

jest więc przejrzysty i łatwy do 

śledzenia. Zawierane tam koali

cje odbijają się głośnym echem 

w Warszawie. Jest to wygodne, 

bo widoczne, miejsce do prowa

dzenia rozgrywek politycznych. 

Sejmik to nie jest jednak 

prawdziwy samorząd. Jego 

możliwości decyzyjne, budżet, 

a co za tym idzie wpływ na ży

cie mieszkańców województwa, 

jest bardziej niż skromny. Duże 

województwa powstały w dużej 

mierze jako odpowiedź na za

potrzebowanie Unii Europej

skiej, której państwa członkow

skie mają strukturę regional

ną. Upodobnienie się do nich 

daje większe szanse na skorzy

stanie z unijnych funduszy po

mocowych. 

Prawdziwa 
samorządność 

"dzieje się" 
w gminach 

A tam mieszkańcy głosowa

li konserwatywnie i nie dopusz

czali radykałów do władzy. Jesz

cze kilka miesięcy temu prze

ciwnicy bezpośrednich wybo

rów wójtów i burmistrzów kre

ślili taki oto scenariusz: przed 

wyborami w gminie pojawia się 

jakiś zamożny aferzysta, który 

ciemnym i obojętnym na spra

wy publiczne wyborcom fundu

je kilka skrzynek wódki. Ci wy

bierają go (lub jego człowieka) 

na wójta: w ten sposób sprytny 

złodziej może bezkarnie doić 

gminę przez następne cztery 

lata. Wyniki wyborów bezpo

średnich w województwie pod, 

laskim wykazują, że nic takiego 

się nie stało. 

Gminni wyborcy gremial

nie poparli elitę lokalnej władzy 

ukształtowaną i spra~dzoną w 

minionych dwunastu latach. Na 

126 wójtów i burmistrzów Pod

laskiego aż 68 zostało wybra

nych w pierwszej turze. W po-

wiatach hajnowskim i zambrow- stępcy albo poprzednicy sprzed 

skim wszyscy gospodarze gmin ośmiu lat, albo aktywni radni, 

byli znani już 28 października. albo inni ludzie z doświadcze-

Zdecydowaną większość wy- niem administracyjnym lub sa

branych stanowią wójtowie i morządowym, z reguły dobrze 

burmistrzowie z poprzedniej ka- wykształceni. Wśród wybrańców 

dencji. A jeśli nie oni, to ich za- znalazły się nazwiska wszyst-

Bez rewolucji 
Jeszcze kilka miesięcy temu przeciwnicy bezpośrednich 

wyborów wójtów i burmistrzów kreślili taki oto scenariusz: 

przed wyborami w gminie pojawia się jakiś zamożny afe

rzysta, który ciemnym i obojętnym na sprawy publiczne wy~ 

borcom funduje kilka skrzynek wódki. Ci wybierają go (lub 

jego człowieka) na wójta: w ten sposób sprytny złodziej 

może bezkarnie doić gminę przez następne cztery lata. 

kich wójtów i burmistrzów, zna

nych z kompetencji i pomysło

wości, między innymi: Mirosła

wa Lecha (Korycin), Józefa Zaj

kowskiego (Sokoły), Aleksandra 

Sielickiego (Kleszczele) czy Wi

tolda Liszkowskiego (Puńsk). 

Wielu zasłużonych szefów lokal

nych samorządów nie miało na

wet kontrkandydatów. 

Wyborcy nie 
głosowali na 
oszołomów, 

na populistów i burzycie

li. Nie chcieli rewolucji. Do

cenili pracę tych, których do

brze poznali. Zgodzili się na to, 

aby dać im jeszcze większą wła

dzę niż dotąd. Nie głosowali na 

partie, lecz nazwiska i twarze. 

Poza tym frekwencja wyborcza 

w mniejszych ośrodkach była o 

wiele wyższa niż w Białymstoku 

czy Łomży. 

Małe miasta i gminy wciąż 

skutecznie bronią się przed 

partyjna polityką. Swój protest 

przeciwko bezrobociu i biedzie 

wyrażają w wyborach do parla

mentu i sejmików. Wtedy głosu

ją na polityków. Ale swojej gmi

ny nie oddadzą na zmarnowa

nie; na swoim podwórku wolą 

menedżerów. I to jest właśnie 

triumf samorządności. 

JAN ONISZCZUK 

Rys. Maciej Pietrzyk 

Decydowali, zarządzali, pomagali, urzędowali: prezydenci, burmistrzowie i wójtowie. 

Co będą robić teraz. Pytamy o to byłych. 

Ja, jako były 
JAN TURKOWSKI, były prezydent Łomży: - - Nie kandydowałem w tych wyborach. Burmi

Będę zwykłym radnym. Mam ponad osiem lat do- strzem byłem w 1991 roku, potem przez siedem 

świadczenia w za~ządzaniu 65-tysięcznym mia

stem, nie mam pracy, jestem do wynajęcia. Nic so

bie nie "załatwiłem", nie czeka na mnie żaden sto

łek, żadne stanowisko, żadna praca. 

MIROSŁAW , ZAKRZEWSKI, były burmistrz 

Grajewa: - ' Z 'działalności społecznej nie wyco

fuję się. Jestem radnym obecnej kadencji. Przed 

powołaniem na burmistrza pracowałem w Powia

towym Urzędzie Pra~y w Grajewie na stanowisku 

kierownika działu pośrednictwa pracy. Z Urzędu 

Pracy byłem urlopowany, teraz tam wrócę, jeszcze 

riie wiem, na jakie stanowisko. 

JERZY RYBICKI, były burm~strz Stawisk: 

lat dyrektorem szkoły podstawowej i jednocze

śnie szefem obsługi szkół, a przez ostatnie cztery 

lata znów burmistrzem. Pracuję społecznie w Sto

warzyszeniu Prawa Rolnego, w grupie, która przy

gotowywała ustawę o prawie rolnym. Po zakończe

niu kadencji najpierw myślę odpocząć, a potem 

powołać stowarzyszenie na rzecz wspierania gmi

ny, żeby nie zaprzepaścić dotychczasowych osią

gnięć trzech kadencji samorządu. Na razie będzie 

to praca społeczna i twórcza, która w przyszłości 

może przynieść zarobek. Nie załatwiłem sobie 

żadnej pracy. Zawsze mogę wrócić do szkoły, choć 

będzie to ostateczność. 

!fi KONTAJOY 



Nową władzę samorządową w 

Podlaskiem pytamy o majątek. 
KAZIMIERZ DMOCHOW-

SKI, wójt g~iny Zambrów: 
oszczędności - 25 tysięcy zło

tych, kredyty - 50 tysięcy zło

tych, udziały w spółkach i akcje 

- żadnych, mieszkanie - dom 

jednorodzinny w "szeregówce", 
samochód - 4-letni opel astra, 
nieruchomości - gospodarstwo 
rolne o powierzchni 17 ha. 

Kieszeń 
JAN OLSZEWSKI, wójt gminy 

Wizna (pow. łomżyński): oszczęd

ności - 10 tysięcy złotych, kredy
ty - żadnych, udziały w spół

kach i akcje - żadnych, miesz
kanie - własnościowe spółdziel

cze m-5 (72,80 m kw.), samochód 
- 4-letni lanos, nieruchomości 
-żadnych. 

Zaglądamy władzy do kieszeni mistrz Suchowoli (pow. sokólski): 
oszczędności - około 15 tysię

cy złotych, kredyty - żadnych, 

udziały w spółkach i akcje - żad

nych, mieszkanie - dom jedno
rodzinny wolno stojący, samo
chód - 5-letni fiat sienna, nieru

chomości - gospodarstwo rol~e 
o powierzchni 25 ha. 

JÓZEF DMOCHOWSKI, wójt 
gminy Czyżew Osada (pow. wyso
komazowiecki): oszczędności -

władzy 
10 tysięcy złotych, kredyty - żad

nych, udziały w spółkach i akcje 

- żadnych, mieszkanie - dom 
jednorodzinny na działce o po

wierzchni 1200 m kw., samochód 
- 2-letni opel astra, nieruchomo

ści - gospodarstwo rolne o po
wierzchni l ha. 

JÓZEF ZAjKOWSKI, wójt 
gminy Sokoły (pow. wysokomazo- ' 

wiecki): oszczędności .- około 10 

tysięcy dolarów, kredyty - żad

nych, udziały w spółkach i akcje 
- żadnych, mieszkanie - dom 

jednorodzinny (współwłasność 

z teściami), samochód - 6-let
ni volkswagen golf, nieruchomo
ści - mieszkanie własnościowe 

o powierzchni 40 m kw. oraz go
spodarstwo rolne 13 ha. 

Ryszard Thr ponownie został prezydentem Białegostoku. Ma 58 
lat, z wykształcenia inżynier urządzeń sanitarnych (absoiwent Po
litechniki Śląs~iej w Gliwicach). W pierwszej kadencji samorządu 
(1990-1994) był członkiem Zarządu Białegostoku, w kolejnej wicepre

zydentem miasta, w ostatniej prezydentem. Członek ZChN, rycerz Za
konu Grobu Bożego. Żonaty, ojciec trzech córek. 

JERZY RYSZKOWSKI, bur
mistrz Goniądza (pow. monie c
ki): oszczędności - około 6 ty

sięcy złotych, kredyty - około 

3 tysięcy złotych, udziały w spół
kach i akcje - żadnych, mieszka

nie - własnościowe o powierzch
ni prawie 100 m kw., samochód 

- 6-letnia honda (do spółki z sy
nem), nieruchomości - gospo
darstwo rolne o powierzchni oko

ło 10 ha, działka letniskowa o po
-wierzchni 3320 m kw. 

JERZY OMIELAN, bur-

Oświadczenie majątkowe: miesięczny dochód brutto - 9986,61 zł; 

trzynastka - 860,436 zł; oszczędności - 15 tysięcy złotych i 500 do
larów amerykańskich; kredyty - 8 tysięcy (na remont mieszkania); 
udziały w spółkach i akcje - żadnych; mieszkanie - o powierzch

ni 64 'm kw. wartości 75 tysięcy złotych; samochód - 8-letni polonez 
caro; nieruchomości - gospodarstwo rolne o powierzchni 2,24 ha 
wartości 35 tysięcy złotych. cdn. 

W radach gminnych, miejskich, powiatowych w dużej mierze znaleźli się nowi ludzie. Urzędami gmin i miasta zaczną 
kierować nowi wójtowie, burmistr?:owie, prezydenci. To dobry moment, by pojawiły się nowe, obywatelskie pomysły, 
jak rozwiązać stare problemy. Otwieramy więc cykl "Pomysł dla ... " Zapraszamy Czytelników, by podzielili się z nami 

i swoją władzą swymi pomysłami dla Zambrowa, Kolna, Grajewa, Wysokiego Mazowieckiego, Piekut, Wąsosza, 
Zaręb Kościelnych ... Dla wszystkich miast i gmin Podlaskiego.:. 

Ciekawe byłyby głosy naszych licznych Czytelników z USA, Kanady, Australii, Niemiec i innych krajów. Mogliby, znając 
realia miejsca swego pochodzenia, podpowiedzieć sprawdzone, ciekawe rozwiązania, które zaobserwowali tam, 

gdzie teraz żyją. 
Dobry pomysł oparty powinien być na konkrecie, brać pod uwagę realia i podpowiedź jak oraz za co go zrealizować. 

W oczekiwaniu na propozycje obywatelskie, dalsze pomysły dla Łomży. 
I 

Widok z Ratusza 
Występ Łomżyńskiej Orkiestry 

Pomysł dla ... studiach dziennych, czyli bezpłat

ni,e. Państwowa uczelnia to i szansa 

dla młodzieży, i prestiż dla miasta. W 

Kameralnej na koronie Ratusza podczas 

otwarcia Ogólnopolskich Mikrolotowych Mi

strzostw Województwa Podlaskiego pokazał, 

że wieża Ratuszowa może nie tylko stać. 

Po uporządkowaniu dojścia na strychu 

(wcale nie trzeba go przerabiać), zamontowa

niu odpowiednich schodów, ułożeniu podło

gi na koronie i postawieniu wewnętrznej balu

strady dla bezpieczeństwa, mogłaby być zna

komitym punktem widokowym. Łomża poło

żona jest przepięknie, przepięknie wygląda 

z góry. Z wieży można by to pokazać oficjal

nym gościom Urzędu Miasta oraz chętnym 

mieszkańcom i wycieczkom (z biletem wstę

pUj szczegóły do opracowania). Byłaby rów

nież niewątpliwie atrakcyjnym "plenerem" do 

okolicznościowych i pamiątkowych zdjęć: dla 

nowożeńców (wiele miast w Europie ma takie 

miejsce, w którym wykonanie zdjęcia ślubne-

go jest koniecznością jak weselna uczta), dla 

licznych Polonusów. j:adna sprawa podpi

sać umowę z zakładem fotograficznym, któ

ry wrzuci za to do budżetu parę groszy. Naj

poważniejszy problem: opór urzędników, któ

rzy na każde zagrożenie dodatkowego 'kiw

nięcia palcem, z góry mówią "nie" i natych

miast mnożą przeszkody. Wiem, co mówię, bo 

"przećwiczyłem" to przy okazji występu Or

kiestry. Tylko zdecydowane "tak" prezydenta 

Jana Thrkowskiego sprawiło, że pomysł nieco

dziennego koncertu, o którym pisały już pi

sma muzyczne w Polsce, nie upadł. 

Uczelnia w centrum 
Staraniem marszałka województwą pod

laskiego Sławomira Zgrzywy, w Łomży po

wstanie państwowa uczelnia, filia Politech

niki Białostockiej, która kształcić będzie na 

czym więc rzecz? Filia Politechniki ma mieć 

siedzibę przy ul. Poznańskiej, czyli na peryfe

riach. Dlatego, że tam właśnie jest biurowiec, 

należący do samorządu wojewódżtwa. Tym

czasem w centrum, przy ul. Polowej, jest pięk

ny budynek, własność skarbu państwa. Gdy

by samorząd wojewódzki przy wsparciu władz 

Łomży szybko dogadał się z wojewodą w spra

wie zamiany, uczelnia, tak jak powinno być, 

znalazłaby się w centrum miasta. 

Powtarzam: pomysły mogą być dobre lub 

kiepskie. jedne i drugie pobudzają jednak do 

myślenia. Najgorzej, gdy nie ma żadnych. 

WŁADYSŁAW TOCKI 

Pisząc w poprzednim numerze o ewentual

nej siedzibie Muzeum, napisałem "kamieni

ca Śmiarowskich"! Błąd! Kamienica należała 

ongiś do Śledziewskich. Przepraszam. 

7 
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WOLNY RYNEK 
SZARYCH KOMÓREK 

- VVolny rynek panuje także 
w oświacie. Dziala w kraju coraz 
więcej firm edukacyjnych n,ie
mieckich, francuskich, angiel
skich, które najpierw występowa
ły z ofertą językową, a teraz coraz 
śmielej proponują także kształce

nie zawodowe dorosłych. Do tych 
firm dopłacają ich ambasady. Ro
śnie konkurencja i brak jakiego
kolwiek porządku. Z naszej ini
cjatywy została powołana Kra-, 
jowa Rada Edukacji Dorosłych i 
opracowaliśmy projekt ustawy, 
dotyczący oświaty dorosłych -
powiedział Stanisław Karaś, dy
rektor generalny Towarzys.twa 
Wiedzy Powszechnej, w czasie 
inauguracji roku oświatowego w 
Oddziale Regionalnym w Łomży. 

W czasie uroczystości Me
dalem Komisji Edukacji Naro
dowej odznaczeni zostali: Jerzy 
Łuba, Irena Dąbrowska i Andrzej 
Adamkiewicz. Złotymi odznaka
mi TVVP uhonorowani zostali: 
Barbara Olszak, Krystyna Maru
siak, Zygmunt Zdanowicz, Tade
usz Karwowski, Irena Karczew
ska, Cecylia Sobolewska, Miko
łaj jednacz, Kazimierz Borowski, 
Jan Karczewski, Ryszard Siedlec
ki, Henryk Cieślik i Ryszard Nb
wicki. Medal Józefa Piłsudskiego 
otrzymał Ryszard Żbikowski. Me
dal Władysława Andersa - Albi
na Teresa Chojak. Medal 50-le
cia TWP - Jan Turkowski. Me
dal Henryka Sucharskiego - Da
riusz VVąsowski i Stanisław Mi
liszkiewicz. 

TWP w Łomży uruchamia 
dwuletnie 'studium ratownictwa 
medycznego. 

Od środy, 30 października, 

trwają poszukiwania Beaty Ku

leszy (32 lata). Z mężem i troj

giem dzieci mieszkała w VVyknie 
Starym (gm. Kulesze Kościel

ne). VV środę rano wyjechała z 

domu do mamy do Nowogrodu. 
- Nie wiem, gdzie mogła 

pójść. Nie wiem, co mogło się z 
nią stać. Nie zdążyłyśmy nawet 
porozmawiać - lliówi Eugenia 
Lemańska, matka Beaty. 

Beata przyjechała do Nowo

grodu w dzień, kiedy jej mama 
pracowała jeszcze w Skansenie. 
Poszła do ciotki (siostry matki), 

która także mieszka w Nowogro
dzie. Do cioci przyszedł też Ja
rek, brat B'eaty. Razem wrócili 

do domu matki. 
Mama Beaty po pracy po

jechała na cmentarz. VVróci

ła po siedemnastej; leciał tele
exspress. VV pokoju siedziała 

Beata z Jarkiem i siostrzenicą 
Anetą. Potem przyszła jeszcze 

łza (siostra Beaty) ze swoim ma
łym dzieckiem. Matka nie miała ' 

!łf KONTAJaY 

PRACA! 

- To moja pierwsza praca 

od siedmiu lat. Dziś przyszło mi 

ścinać siekierą krzewy i jeszcze 

cieszę się, że mam zajęcie. Ina

czej nie byłoby z czego zapłacić 

za mieszkanie, ani z czego żyć 

- mówi Andrzej Borawski. 

Pracuje w brygadzie oczysz

czającej rowy i drogi w Grądach 

VVoniecku.VVcześni~przepraco

wał trzydzieści lat w byłym Kom

binacie "VVizna" w Grądach. Był 

zawodowym kierowcą i kombaj

nistą· 

Zdzisław Krzyżański, technik 

mechanik z trzydziestoletnim 

stażem, były kierownik warszta

tu i główny specjalista bhp w pe

geerze, dziś także ścina krzewy. 

Utrzymuje bezrobotnego syna. 

- Mam 52 lata. Do pracy za 

stary, bo nikt nie chce p~zyjąć , 
a na emeryturę czy rentę za mło

dy. A z czego żyć? - pyta. 

Tadeusz Chrostowski jest ab

solwentem Studium Społecz

no-Prawnego, mil czworo dzie

ci w szkolnym wieku i niepracu

jącą żonę · 

- Na kOlicu pracowałem w 

pegeerze jako konserwator. Dziś 

chciałbym robić co innego, ale 

jak nie ma pracy, to dobrze, że 

chociaż wzięli nas do tego ścina

nia - mówi Chrostowski. 

Józef Bagiński z wycinki 

krzewów i czyszczenia rowów 

utrzymuje żonę i dwoje dzieci, 

które uczą się w drugiej i piątej 

klasie podstawówki. Także jest 

byłym pracownikiem pegeeru. 

Tam prac~wał na suszarni, przy 

świniach, w magazynach, "gdzie 
skierowali". 

- Dziś prywaciarz nie patrzy 
na kwalifikacje, tylko na wiek. 

Potrzebują młodych, którzy nic 
nie powiedzą i ucieszą się z naj

mniejszego grosza. Albo pyta

ją, czy jest kuroniówka, żeby za
trudnić na czarno - żali się Ba

giński. 

Na drogach i rowach w Grą
dach pracuje dziesięciu byłych 

pracowników pegeeru; siedmiu 
z Kombinatu w Grądach i trzech 

z byłego pegeeru w Porytym Ja
błoni. Praca została zorganizo
wana w ramach programu akty

wizacji zawodowej byłych pra

cowników pegeeru i członków 

ich rodzin, przygotowanego 

przez starostwo zambrowskie. 
Czterech pracowników zatrud-

Podniosła się i nic nie mówiąc, wyszła. I przepadła! 

czasu, by usiąść z dziećmi i po

rozmawiać. Poszła wydoić kro

wę. VV tym czasie Aneta odpro

wadziła Izę, a w pokoju został 
Jarek z Beatą. 

- Po dojeniu spytałam Be
atę, czy napije się mleka, odpo
wiedziała, że później. Miałam 

jeszcze robotę, zeszłam do piw

nicy - opowiada Eugenia Le
mańska. 

ciotki, albo do sąsiadki, bo aku

rat u niej tego dnia długo paliło 

się światło. Ale Beata nie wróci

ła do rana. Nie było jej ani u sio
stry, ani u ciotki, ani u sąsiadki. 

VVyszła w różowym półgolfie, w 
dżinsowych .spodniach i wcią

gniętych na nie długich czar
nych butach. Tak jak siedzia

ła w pokoju. Eugenia Lemań
ska zgłosiła zaginięcie córki na 

I skryła ją ciemność ... 
Gdy wróciła, już Beaty nie 

było. Spytała o nią syna. Odpo
wiedział, że wyszła . 

- Podniosła się, nic nie mó

wiła i wyszła. Mogła wyjść do 
ubikacji, mogła pójść do sio
stry łzy, bo jest blisko. Została 
jej kurtka i torebka - opowia

damatka. 
VVybiegła na podwórze, rozej

rzała się dookoła, było już ciem
no. Pomyślała, że może rzeczy

wiście poszła do sio~Ll'y ałbo do 

policji. Policjanci, strażacy i 
mieszkańcy Nowogrodu przej
rzeli wszystkie zakamarki No

wogrodu. Przeszukali okolicz

ne lasy, schrony, zarośla nad 
rzeką. Do poszukiwań włączo 

no psa tropiącego. Rzekę spene
trowali płetwonurkowie z Kolna 
i Lomży. 

- Już wcześniej wiele razy 
przyjeżdżała do nas I L:ostawa

ła na noc. Skarżyła się na męża, 

ale tG az nawet nie zdążyłyśmy 

nia Urząd Gminy Rutki, a sze

ściu Zarząd Dróg Powiatowych 

w Zambrowie. Agencja VVłasno

ści Rolnej Skarbu Państwa re

funduje wynagrodzenia (760 zł 

miesięcznie), a pochodne płaci 

gmina i Zarząd Dróg. 

- Z programu jest wiele ko

rzyści. Dziesięć osób pracuje i 

przez dwa lata ma podstawowe 

środki do życia. Drogi były za

rośnięte krzewami, ' teraz będą 

oczyszczone. Agencja zakupi

ła specjaI"ną rąbarkę, w której 

pracownicy tną gałęzie na wióry. 

VVióry z kolei są spalane w osie

dlowej kotłowni i w blokach jest 

ciepło - mówi Jan Downar, ad

ministrator Agencji VVłasności 

Rolnej Skarbu Państwa w Grą

dach VVoniecku. (m) 

Na zdjęciu: przy ścinaniu 

krzewów 

ze sobą porozmawiać - żali się 
mama. 

- Żona miała wrócić tego sa

mego dnia. Powiedziała, żejedzie 

do swojego rodzinnego domu po 
jakieś dokumenty związane z le
czeniem. Miała wrócić wieczo
rem, bo w czwartek mieliśmy 

pójść na cmentarz. Gdy W)jeżdża
ła, między nami było jak najlepiej 
- mówi mąż Jan Kulesza. 

O zaginięciu żony dowiedział 
się od policji z Łomży, która 
sprawdzała, czy Beata nie wróci
ła do domu. Potem przeczytał w 

.gazecie. Sam nie jeździł do No
wogrodu, n ie szukał żony. Do tej 

pory nie odwiedziła go policja, 
nie był przesłuchiwany. 

VV domu na Beatę czeka sied
mioletnia Basia, dziesięcioletni 

VVojtek i o rok starszy Darek. 
Jeśli ktoś spotkał młodą ko

bi<"tę o krótkich włosach, bez 
okularów, ubraną w różowy pół
golf, dżinsowe spodnie i długie 

buty, proszony jest o kontakt z 
policją lub rodziną. (m) 



Nie burmistrz i radni rządzą, ale wyrostki sprzed bloków 

I
-Wieczorem omijam ich ko

łem, ale było południe, więc 

idę do naszego bloku n.ykrót

szą drogą_ Patrzę: siedzą jak zwy

kle na oparciu ławki. Zbliżam się_ 

Wcale na nich nie patrzę i nagle 

któryś plunął dosłownie na kilka

naście centymetrów przede mną! 

Oczywiście, nawet nie pisnęłam, a 

oni w śmiech! - mówi mieszkanka 

jednego z bloków przy ulicy Ludo

wej w Wysokiem Mazowieckiem_ 

- Sąsiadka wyniosła wnucz

kowi rowerek. Może raz objechal 

blok. i po rowerku! - wspomi

na mieszkanka z sąsiedniej klatki 

schodowej. - Stare konie włado-
. wali się we dwóch i połamali. Rzu

cili i uciekli! Wszystko po to, żeby 

pokazać swoją siłę; żeby wszyscy 

zobaczyli, że nie ma na nich moc

nych! 
- Jest zimno, więc teraz pcha

ją się do klatki schodowej. Wrzesz

czą, mażą po ścianach, sikają na 

korytarzu i w piwnicy, piją piwo, 

a rozbite butelki zostawiają pod 

samymi drzwiami. Wyrywają klam

ki i gniazdka elektryczne. Tak było 

wczoraj i tak będzie jutro. Chcia

łem zwrócić im uwagę, ale natych

miast pomyślalem, że ukręcę sobie 

powróz na własną .sZY.ię ~ mówi 

starszy mężczyzna, mieszkający w 

bloku przy ulicy l Maja. - Pra

wie codziennie chodzę do córki, 

żeby posiedzieć z wnuczkami. Wra

cam w ciemnościach. Zadrę z nimi, 

to dadzą mi w łeb albo wybiją szy

bę. I szukaj wiatru w polu! Nie ma 

na nich siły. Człowiek musi zno

sić strach i chamstwo. To nie bur
mistrz i radni rządzą dzisiaj Wyso

kiem Mazowieckiem, ale wyrostki 

sprzed bloków! 

Wygolona głowa niczym u re
kruta, bluza z kapturem, spodnie 

"z krokiem u kolan". · W ręce pa

pieros, butelka z piwem lub wi

. nem. I specyficzny język. "Zgrety, 

ramole, gnoje, gnojki" muszą i wi

dzieć, i słyszeć, ł kim mają do czy
nienia. 

- Widzę ich z okna. Patn;ę i 

zastanawiam się: o czym oni roz

mawiają; dlaczego nie siedzą nad 

lekcjami; skąd mają pieniądze? I 
wciąż nie wiem, bo przecież ich nie 

zapytam - mówi młody mieszka

niec bloku przy ulicy Długiej. 

- Ja pytam - stwierdza dziel

nicowy starszy sierżant Cezary Ku

lesza. - Zwykle na widok policjan

ta natychmiast się rozchodzą, ale 

są i "twardziele". Chcialem dowie

dzieć się, czy naprawdę nic ich nie 

interesuje. Odpowiedzieli: "Lek
cje odrobione, to co mamy robić? 

Siedzimy sobie" . 

Niektórzy siedzą już nie przed 

blokiem. Za kratami. Jak pewien 

"mały, drobniutki chłopczyna". W 
rzeczywistości bezwzględny drań. 

Właśnie teraz, jako dorosły, dostał 

do odsiadki półtora roku. Tyle bę

dzie trwal oddech Wysokiego i po

licji. 

Ale "godnie" zas_tępują go na 
wolności kumple: dwaj bracia z po

bliskiej wsi. Pojawili się w mieście 

w ubiegłym roku, kiedy w poża

rze stracili dom. Odtąd, jako bez

domni, "urzędują" zaróW!1o przed 
blokami, jak i na dworcu autobu

sowym, gdzie na swoje ofiary wy

patrują dojeżdżających z okolicy 

uczniów, pozbawiając ich pienię

dzy. Pada wtedy wspanialomyślne: 

"Daj złotówkę albo dwójkę, to bę

dziemy cię ochraniać". 

- Rzadko pokrzywdzeni zgła

szają takie fakty - mówi kierow

nik Rewiru Dzielnicowych aspirant 

sztabowy Benusz Wiśniewski. - A 

jeśli już, to niemal reguła, że nagle 

rodzice napadniętych uczniów wy

cofują się ze złożonego wcześnieJ 

oświadczenia! Powód: strach o 

dziecko. Z tej samej przyczyny lu

dzie schodzą z oczu "wysiadywa

czom" przed blokiem. Rozumiem 

te obawy, ale to nie jest rozwiąza

nie. Patrolujemy wszystkie osiedlo
we miejsca, gdzie mieszkańcy czu

ją się szczególnie zagrożeni. Na 

szczęście, Wysokie Mazowieckie to 

male miasto, ludzie się znają z wi

dzenia, więc pojawiają się pewne 
hamulce, by nie zostać rozpozna

nym. I właśnie chyba dlatego nie 

ma u nas "typowych blokersów". 

I I 
Matka Benona lakieru

je paznokcie na czerwo
no. To jej ulubiony ko-

lor, bo "widoczny". Na stole kawa
łek salcesonu i piętka chleba. Be

non, lat 16, nie cierpi takiego śnia
dania . 

- Przede wszystkim nie cierpi 

tych, co wiecznie się go czepiają
mówi matka. - Co to komu prze

szkadza, że sobie z kolegami przed 

blokiem posiedzi?! W domu to bę

dzie siedzial, ale na starość! Tu lu

dzie wszystko widzą! Że niesiesz 

margarynę, a nie masło; że kaszan

kę, a nie szynkę; że palisz; że pi

jesz; że malujesz paznokcie. Za

srany ich wszystkich interes! Malu

ję i będę malowała! I wyłącznie na 

czerwono! A od mojego syna niech 

to, żeby się normalnie najeść. Czy 

.to jest dom? - zaciąga się papie

rosem. - Zacząłem zawodówkę, 

ale wstydziłem się, że jestem dziad 

,i rzuciłem w cholerę. J eden zna

jomek wujka załatwił mi naukę · w 

warsztacie swojego ·znajomka. By

łem ze trzy ra~, bo przecież nic 

za darmo! I takie jest to moje pie

przone życie. Jedyna moja radość 

to spotkać się z kumplami przed 

blokiem. Każdy ma swoje pieklo. 

Opowiadamy sobie o tym. Siada

my tu, siadamy tam. Wszystko, 

żeby tylko nie iść do domu. 

I V-Kiedy tak sobie 

siedzimy, to patrzy

my i gadamy - do
daje Witek, lat 18. - Kumpel na 

przykład mówi, że może przejdzie

my się na Ludową. To ja, że czemu 

nie. To on, że może przy okazji ko

goś spotkamy. To ja, że owszem. 

N o to idziemy. A przed blokiem na 

Ludowej siedzą nasi. To my się do 

nich dosiadamy. I znów patrzymy 

i gadamy. O czym? Przede wszyst

kim, jak się wyrwać z tej pieprzo

nej dziury. No i jak zdobyć jakiś 

szmal. Nieraz wkurwiają mnie te 
wszystkie maminsynki, co im ta- . 

tuś z Ameryki samochód za samo

chodem śle. Co stroją się w luks 

ubranka i buciki. Co mają skórki 

na gwIzdnięcie i w ogóle wszyst

ko, o czym zamarzą. Co nicze

go w życiu nie muszą zdobywać. I 

kiedy tak na nich patrzę, myślę so

bie: dlaczego to właśnie ja urodzi

łem się w takiej pieprzonej rodzi

nie. Dlaczego to właśnie ja mnszę 

chodzić w wytartych adidasach po 
su'}jecznym bracie z Zambrowa. 

9 

kersi 
się odczepią i pilnują swoich, żeby 

po nocy po mieście limuzynami się 

nie rozbijali! 

I I I 
Marcin ma 17 lat. 

Miał pl~~y: zostać 

mechamkiem sa

mochodowym, takim, żeby zjeż

dżali się do niego nawet z Biale

gostoku. 

- Szlag wszystko trafił! -

mówi, naciągając na głowę kaptur. 

- Stary wiecznie pijany, ze sta

rą też nie ma o czym gadać, a do ' 

tego wiecznie,przesiaduje u ciotki, 

bo ma czas. Brat wr.jechal za robo

tą do Warszawy, a siostra parę do

mów dalej żr.je z jednym gościem, 

co równy naszemu ojcu w latach. 

Jednym słowem, każdy sobie rzep
kę skrobie. A pieniędzy tyle, co kot 

nasraI. Trochę z opieki, trochę za 

puszki ze śmietnika, trochę z eme

rytury babki i z renty ojca. Nie 

mam ani na porządne buty? ani na 

Dłaczego to właśnie ja nigdy w ży
ciu nie widziałem ani Gdańska, ani 

Krakowa?! I wkurwia mnie to do 

kupy wzięte wszystko tak strasznie, 

że muszę sobie ulżyć, bo inaczej 

bym zwariowal! 

"Ulżyć" oznacza puścić komuś 

"wiązankę" za sam wygląd, wyrwać 
z blokowego korytarza wszystko, 

co do wyrwania się nad.ye, rozwa

lić butelkę o ścianę, obsikać ko

muś drzwi, a cza'lem przywalić z 

główki, jak już inaczej się nie daje, 

i przeszukać kieszenie. 

V
-Nie ma już dla mnie 

innego życia, jak tylko ta 

ławka - mówi Kasjan, lat 

15, gimnazjalista. - Nie ma JUz 

dla mnie innego życia, jak tylko 
ten kawalek bloku. Mój kawalek. 

GABRlELASZCZĘSNA 

Imiona chłopców zostały zmie

nione. ' 

KONTAJOY ~ 
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OknazPVC 
system Kommerling - numer 1 w Europie_ 

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

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

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

~" KONTAKlY 
Reklama 

-..!--Przeboje-
~-plejady--· 

Do zagoszczenia w "Krainie 

opery, operetki i musicalu" za

prasza Tadeusz Chachaj, dyrek

tor Łomżyńskiej Orkiestry Ka-

W czwartek, 21 listopada, wy

stąpi w Łomży plejada najlep

szych solistów: Anna Jeremus 

(sopran), Anna Cimmerman 

(sopran), Kazimierz Kowalski 

(bas), Andrzej Nie mierowicz · 

(baryton) i Andrzej Jurkiewicz 

(tenor). Wszyscy z Teatru Wiel

kiego w Łodzi. Koncert zatytuło

wany "W krainie opery, operet

ki i musicalu" poprowad zi zna

ny już dobrze w Łomży Kazi

mierz Kowalski. Orkiestra wy

stąpi pod batutą Tadeusza Cha-

A w programie same przebo

je: arie ze "Strasznego dworu" 

(S. Moniuszko), "Cyrulika Se

wilskiego" (G. Rossini), "Tra

viaty" (G. Verdi), "Księżniczki 

Czardasza" (E. Kalman), a tak

że "Gdybym był bogaczem" (J. 

Boock) w wykonaniu Kazimie

rza Kowalskiego i "Usta mil

czą" (F. Lehar) śpiewane przez 

wszystkich solistów. 

- Zapraszam serdecznie na 

ten niezwykły koncert. To wiel

ka radość, że dzięki otrzyma

nym z Ministerstwa . Kultury i 

Sztuki dotacjom możemy w każ

dym tygodniu proponować Pań

stwu koncert z bogatym progra

mem - mówi dyrektor Tadeusz 

Chachaj. 

Koncert odbędzie się w sali 

widowiskowej Podlaskiego Urzę

du Wojewódzkiego, 21 listopa~a 

(godz. 18.00). 

HOTEL "ZBYSZKO" 
W Nowogrodzie 

zaprasza na 

ANDRZEJKI 
wdniu 

30 listopada 2002 r. 
od godz. 18.00 

Cena 40 zł od osoby 

z konsumpcją 

Rezerwacja: 
(086)217-55-18 

TAXI 96-26 
tylko za 5,50 od osoby 

(22 zł kurs) 
fak.7899 



Jeśli jest nienawiść między rodzicami, nie ma miejsca na prawdziwą miłość' do dżiecka 

D 
- Przyjechałam do Damiana 

- mówi po przekroczeniu progu 

Renata Grudowska z Wyrzyk. 

- Nie dostaniesz go! To mój 

syn! To moje dziecko! .zabierz 

te ręce! - wykrzykuje Teodo

zja Konopka, teściowa Renaty, i 
z dzieckiem na ręku wychodzi do, 

drugiego pokoju. 
Renata idzie za nią. 

- Zostaw go! Nie dotykaj! 
Może jesteś , zarażona - włącza 

Teściowa: 

mała w czerwcu ubiegłego roku. Z 

pierwszego małżeństwa ma pięcio

letniego synka Patryka. Sławomir 

nie lubił go, bił, potrącał, krzyczał 

na niego, nazywilł "kurwiakiem" 

ałbo "kurwielem" . Po kilku tygo-
, dniach, by uniknąć kłótni i oszczę

dzić małego, odwiozła chłopca do 
matki. Sama wróciła do Załesia. 

Wkrótce zauważyła, że jest w cią

ży. Powiedziała mu o tym. 
- Choć byłam w ciąży, cięż

ko pracowałam w gospodarstwie, 

wstawałam o piątej 

raIłO do dojenia dwu

nastu krów, oporządza

łam je, karmiłam świ-

, nie. Już wtedy były kłót

nie, bo co tylko zrobi

łam, wszystko było źle. 

Teściowa krzyczała, a 

mąż mnie bił. Bez prze

rwy wytykali mi, że ja 

biedna, że nic nie przy

niosłam, że nic nie po

trafię. Myślę, że przez te 

nerwy i bicie stało ,się to 

nieszczęście - opowia

da Renata. 

- Język miękki; bez 

kości, wszystko powie. 

Wśród wzajemnych pretensji 

powtarza się zarzut tesciów i Sła

womira, że jak była jakaś większa 

robota, Renaty akurat nie było w 

domu, bo ... wyjeżdżała. 

- Czy sianowanie, czy żniwo

wanie, czy kopanie, czy 'budowa 

,to jej nie było. Przyjeżdżała po 
robocie. Syn potrzebuje żony, a 

nie kochanki - mówi teść. 

Wyjeżdżała, ale nie bez po

trzeby. Najpierw był przedwcze

sny poród córeczki. Akurat w 

październiku, kiedy są wykop

ki, była w -szpitalu. Po 

miesiącu znów zaszła w 

ciążę. W sierpniu 2001 

roku urodziła Damia

na. Źle się czuła i pół
tora tygodnia przed po
rodem została położo~ 

na w szpitalu. To aku

rat środek lata i znów 

roboty w polu. Kolej

ny raz zaszła w ciążę w 

tym roku. W sierpniu 

znów poroniła i leżała 

w szpitalu. 

- Bił mnie" kopał, 
dlatego poroniłam. Ale 

po szpitalu jeszcze wró-

swojej matki. Wyjechała z Zale

sia,. Teściowa i Sławomir nie po

zwolili jej zabrać synka. Tęskni

ła do niego. Odwiedzała go przy 

krzykach teściowej i ojca. Pomo

cy szukała w Sądzie Rodzinnym 

i Nieletnich w Grajewie. Jej spra-' 

wą zajęła się kurator Grażyna Su

rawska. Mi.esiąc czekała na wizy

tę. Nie doczekała się. 

- Pani kurator była u mnie. 

Zobaczyła, w jakich warunkach 

mieszka mój syn. Mówiłem też, w 

jakich warunkach mieszka Rena-

Sławomir.: 

- Nie dostaniesz go! To ona zapowiedziała, 

że mnie otruje albo sie

ciłam do nich, bo tam 

był mój mały 'I,>amian. 
- Nie dam dzieciaka! 

się Sławomir Konopka, ,ojciec 

dziecka. 

Za chwilę wywiązuje się sza
motanina. Po interwencji dzien

nikarza Renata może wziąć swe

go syna na ręce. 

- Nie pozwalają mi kontak

tować się z moim synkiem. Te

ściowa ciągle powtarza, że to jej 
dziecko. Tak samo było, jak u 

nich mieszkałam. Tylko teściowa 

brała małego na ręce i nie pozwa

lała mi go dotykać ani nic przy 

nim robić - skarży się Renata. 

- Bo ty nic nie potrafisz ro

bić. ,Ty jesteś brudas, ty nam cho

robę do domu sprowadziłaś, ty 

nam wstyd przynosiszJ My już 
ciebie nie chcemy! - wykrzyku

je teściowa. 

- Nie chcę jej! A dzieciaka 

jej nie oddam - wykrzykuje Sła

womir. 

Pierwsza zamilkła Renata, już 

do ,końca wizyty prawie się nie 

odzywa, tylko tuli synka w ramio

nach. To o niego właśnie, roczne

go Damiana, syna Renaty i Sła

womira, rozgrywa się wielki bój. 

Renata (dziś ma 24 lata) przy

szła do domu Sławomira (lat 45), 

do wsi Zalesie (gm. Wąs~sz) trzy 

lata temu. Sławomir był po roz- . 

wodzie. Jego pierwsze ~ałżeń
stwo trwało tylko trzy miesiące. Z 

pierwszą żoną nie miał dzieci. 

Renata według prawa była 

jeszcze mężatką. Rozwód otrzy-

kierą głowę utnie. Czy ona ma ja

kieś dowody na to, że ją biłem? -

pyta Sławomir. 

Jednak pięcioletni Patryk 

Jeszcze pomagałam przy wykop
kach. A teściowa dokuczała i nie 

pozwalała zająć się moim dziec

kiem, nawet go dotknąć - skar-

sam mówi, że "Sławek bił mamę , ży się Renata. 

gumą". Nieszczęście pojawiło się m 
w październiku 2000 roku. Rena-

ta urodziła sześciomiesięczną nie

żywą córeczkę· 

We wrześniu nie wytrzyma

ła. Postanowiła wrócić do domu 

Zagubiony 
bucik 

, ta, że u nich wszyscy są na kupie. 

Damian u mnie ma lepiej. I on tu 
pozostanie - mówi Sławomir. 

Sławomir mieszka tylko z ro

dzicami i synkiem w nowym, du

żym domu, w którym są 'trzy po

koje z kuchnią i łazienką. Rena

ta mieszka w mniejszym domu 

z rodzicami, trzema siostrami, 

bratem, babcią" bratem matki i 

synkiem Patrykiem. Ma z dzieć

mi do dyspozycji salJlodzie1ny 
pokój. Niestety, kurator nie po

kwapił się do niej. Dlaczego? Ku

rator Katarzyna Kochanowska, 

która wizytowała warunki poby

tu Damiana w Zalesiu, wyjaśnia, 

iż matka chłopca mieszka w gmi

nie Piątnica, która nie należy do 

właściwości sądu w Grajewie. Jej 

warunki mógłby zbadać kurator 

z Łomży. Nikt jednak nie zwró

cił się do łomżyńskiego sądu z ta

kim wnioskiem. 

- - Te kłopoty przewidział 

ksiądz z Wąsosza. W czasie 

chrztu Damian zgubił jeden bu

cik. Wtedy ksiądz powiedział, że ' 

będzie nieszczęście. I jest. Ale 

jak ja mam żyć bez mojego syn

ka? Jak mogę go ~ie widzieć? Dla
czego nie mogę się nim cieszyć? 

Ja go kocham. Będę o niego wal

czyć - zapowiada Renata. 
- , Dla niej już tu miejsca nie 

ma. Ale dzieciaka nie damy. On 

tu ma wszystko, co trzeba - za

powiada Shtwomir. 

'MARIA TOCKA 
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~ Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej 
Łomża' ul. ,Gen. Wł. Sikorskiego 222, tel. 218-23-28 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej wpisany do rejestru 
Wojewody Podlaskiego Nr WS.VI.8011-147/1/00 

) Oferuje : 
- Badania lekarskie 
- Zabiegi fizykoterapii 
- Zabiegi kinezy terapii 
- ~asaż leczniczy 
- ~asaż wodny 

oraz Solarium i Saunę fińską 

Ośrodek czynny jest codziennie 
od ponied~iałku do piątku w godz. 12.00 ~ 18.00 
W soboty w godz. 12.00 - 15.00 ' 
Zabiegi rehabilitacji leczniczej w domu pacjenta wykonywane 
są codziennie od poniedziałku do soboty w godz, 8.30 -11.00 

Badanie lekarskie w każdą sobotę vi godzinach: 
11.00 -13.00 w OŚrodku ' 
13.00 - 14.00 wizyty domowe 
Rejestracja na badanie lekarskie lub zabiegi rehabilitacyjne 
oraz do sauny i solarium osobiście od poniedziałku do piątku 
w godz.8.00 - 16.00 w biurze Zarządu Okręgowego PKPS 
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2221ub tel. 218-23-28 

REKLAMA 

Rodzinie, współpracownikom i wszystkim bliskim 

ŚP. ~ŁAWOMIRA 

MROCZKOWSKIEGO 
wyrazy głębokiego żalu' i współczucia 

składają · 

Dyrekcja i pracownicy 

firmy 9EALAN Polska Sp. z 0,0. 

Wyrazy głębokiego współczucia 

RODZINIE 
z powodu śmierci 

SŁAWOMIRA MROCZKOWSKIEGO 
składają 

pracownicy P.P.H. ,,ALUSTIC" 

oraz współpracują~e firmy montażowe 

Rodzinie, współpracownikom 

i wszystkim bliskim 

ŚP~ SŁAWOMIRA 

MROCZKOWSKIEGO 
wyrazy głębokiego współczucia 

składa 

fi ; ma "WOJAN" 

Wyrazy głębokiego współczucia 

pogrążonej w bólu 

RODZINIE 
z powodu tragicznej śmierci ' 

ŚP. SŁAWOMIRA 
MROCZKOWSKIEGO 

składa 

Robert Popkowski ~ rodziną 

'Rekord poparcia : 
W niedawnych wybol'ach do 

Rady Miejskiej w Łomży najwięcej 

głosów, bo aż 1498, uzyskał p~ezes 

Spółdzielni Mieszkaniowej "Per

spe~tywa" Zbigniew Lipski. Zwa

żywszy, że na drugiego na liście 

z największym poparciemgłoso

wało 281 mieszkańców miasta, 

miażdżące zwycięstwo. Prawdzi

wy rekord,! Prawdziwy "trybun lu

dowy"! 

Pomijając niewątpliwie zna

komite ,prezesowanie "Perspek

tywą", aż zastanawiający. Wkrót

ce też, najpierw do konkurencyj

nych sztabów wyborczych, a po- ' 

tern opinii-.publicznej dotarły ku

lisy zwycięstwa: prezes 'wysłał do 

każdego spółdzielcy imienny list 

"propagandowy", w którym pi

sał, co dla niego zrobił i co 

zrobi, gdy nadal będzie rad-, 
nym. Nie owijał: za miej- , 

skie pieniądze, ,dzięki cze

mu spółdzielcom będzie le

piej bez ponoszenia kosztów. 

Listy lokatorzy "Perspektywy" 

znajdowali w skrzynk!lch pocz

towych. I zaczęły się schody: pre

zes wykorzystał spółdzielczą bazę 

danych osobo.wych do prywatne

go celu; listy w pocztowych skrzyn

kach pojawiły się bez wiedzy i zgo

dy Poczty Polskiej, czyli nie dość, 

że nikt za nie nie zapłacił, ale, by 

je włożyć do skrzypek, musiał się 

włamać! 

Dyrekcja Rejonowego Urzę

du Poczty w Łomży, po zbadaniu 

sprawy, doszła , do jednoznacznego 

wniosku: skoro listy prezesa znala

zły się w pocztowych skrzynkach, 

,Czy. "trybun'ludowy" st 
I 

SM "Perspektywa" w ewidentnie 

prywatnym interesie, kandydata 

, na miejskiego radnego pozosta

nie bezkarne. Wnioskuję to z fak

tu poważnego traktowania niepo

ważnych wyjaśnień. Na razie przez , 

media, ale organy ścigania czekają 

tylko na okazję do umorzenia po

stępowania. 

Chociaż może się mylę. Może 

rzec,zywiście prezes "Perspekty

wy" jest' 

chodzą

cą książ

ką adre-

jak to sam tłumaczy, ma w pamię

ci jmienne adresy członków Spół

dzielni? Może jego listy agitacyj-

co nie ulega wątplhvości, ktoś me- ,ne znalazły się w skrzynkachpocz

legalnie dorobił do ·nich klucze. A . towych dzięki magikom? Może , nie 

jeśli "ktoś~' może w ten sposób do miały żadnego wpływu na jego re-

skrzynki coś włożyć, może z niej i 

wyjąć. W tej sytuacji dyrekcja RUP 

,~.powiadomHa o wszysl:klin'p-oli~ję.' 

Zwycięzców 

nikt nie sądzi? 

Artykuł "Kac" ("Kontakty" nr 

. 45) oraz późniejsze doniesienia 

. prasowe w innych gazetach, wska

zujące ·na naruszenie kolejnych 

ustaw, skłoniły mnie do pytania o 

sens dziennikarskich publikącji, 

które spełniają jedynie rolę we

tkniętego w mrowisko kija. Kij jest 

ważny tylko wówczas, gdy w mro

wisku są bojowe mrówki. 

W łomżyńskim mrowisku są 

tylko przestraszone robotnice. 

Tak można skomentować fakt, że 

złamanie ustawy o ochronie da

nych osobowych i włamanie do 

kordowy wynik wyborczy? Zdarze

nia, tr.ącą jednakmanipulacją. 

W obraz takiej manipulacji 

układają się fakty. Oto wszystkie 

komitety wyborcze otrzymały pod- j 

pisane przez, wiceprezesa "Per

spektywy" ostrzeżenie przed wy

wieszaniem ulotek i plakatów wy
borczych na terenie Spółdzielni, 

a dwa dni przed wyborczą niedzie- ' I 

lą w··klatkach schodowych (tak-

że w tablicac~ ogłoszeń) ukaza-

ły się reklamy prezesa "Perspek

tywy". Dwa ,tygodnie potem w ten 

sam sposób pojawił.a się promocja 

wspieranego ,przez prezesa "Per

spektywy" kandydata na prezy-

I denta. Interesujące, kto je rp zwie- l 
sił i czy któś za to zapłacił? ;. s 

W piątek, 25 października, w 

większośd skrzynek pocztowych 

pojawiły się imiennie zaadreso-

skrzynek P9cztowych na terenie ' wane listy wyborcze prezesa "Per-



, straci mandat radnego 

spekt~". Listy roznieśli pracow

nicy spółki "Winat", która ,zajmu

je się sprzątaniem otoczenia bu

dynków i klatek, wywozem śmieci, 

a także roznoszeniem pism Spół

dzielni. Szef sztabu , wyborczego 

SLD wyjaśnił pub!icznie, że zlece

nie tej firmie wystawiollO na proś

bę prezesa Lipskiego. Spółka ' wy

stawiła fakturę za powielenie, za

kopertowanie i doręczenie adre

satom 800 listów. Listy 

po'dpisał osobiście 

kandydat na radne-

go. A kto je adreso

wał? 

I : ~. 

us 
. Listy miały być wetknięte w 

drzwi adresatów, al~ znalazły się 

w skrzynkach pocztowych. W Spół

dzielni jest ok. 4 tys. mieszkań. 

·Firma "Winat" jest całkowici~za

leżniona od Zarządu ~,Perspekty

wy". Rozwiązanie umowy oznacza

łobY:iej fizyczną likwidację. - - --" 

Na .stronie internetowej Łom

ży prezes "Perspektywy" dzięku

je "tym, którzy nie bawią się w niu

anse". Niewiem, co to znaczy? Czy 

niuansem jest wykorzystywanie 

stanowiska do stwarzania s9bie 

preferencji wyb,orczych, piezgod- , 

ne z prawem, ~ięgnięcie do, Spół- ~, 
1.-.'.1 

dzielczej bazy danych, czy skrzy-

nek pocztowych? A może fakt zdo

bycia w takich okolićznościach 
mandatu radnego? 

Moje nazwisko i adres proszę 

zostawić do wiadomości redak-

~ cji. Do czasu, gdy do lamusa tra-

J fi teza, że "zwycięzców I?-ikt nie 

sądzi". 

Niuans paragrafów 

~ Odmówiliśmy wszczęcia do-

cllodzenia, ponieważ nie 'Zaistnia

ło pr~estępstwo. Natomiast istnie· 

je podejrzenie popełnienia wykro

, czenia z Ustawy "Ordynacja wy-

borcza do rad gmin, powiatów ... 

sejmików . województw" - mówi 

prokurator rejonowy w Łomży Ja

cek Cholewicki. '- Jeden z zapi

sów brzmi, że kto bez zgody wła

ściciela urządzeń wykorzystuje je 

do umieszczania materiałOw wy

borczych, popełnia wykroczenie. ° odmowie wszczęcia dochodze

nia powiadomiliśmy pocztę, a całą 

sprawę przekazaliśmy policji, by 

ustaliła fakty, czyli kto, co ijak. . 

Radny Zbigniew Lipski publicz-

nie wyjaśnił: imiona, nazwiska i 

adresy spółdzielców ma w pamię

ci. Ze, zweryfikowaniem tego poli

cja na pewno nie będzie mieć kło

potów. Wystarczy, że najmłodszy 

posterunkowy da radnemu kawa

łek, długopisu; poprosi o napisa

nie przy nim 800 imion, na

zwisk i adresów spółdziel

ców "Perspektywy". Radny 

napisze, mówi prawdę. Nie 

napisze, nie mówi prawdy. 

Zbigniew Lipski publiczc 

nie Wyjaśnił: kolportażem ma

teriałów wyborczych zajmował się 

sztab wyborczy. Wyborczy sztab 

wyjaśniał: zlecił to spółce "Wi-

. nat". W sumie zajmowało się tym 

wielu ludzi. Przesłuchanie ich od

dzielnie i konfrontacja uzyskane

go materiału także da odpowiedź: 

kto i na. czyje polecenie włamał .się 

do skr.~ynek. 

Moc paragrafów 
I), ' 

Natuszenie "Ordynacji wybor

czej", o którym mówił prokurator 

rejond~ w Łomży jac~k, Cholewic

ki, jest wykroczeniem. Naruszenie 

' danyć~ o~obowych jest przestęp

stwem; A tu stosowne -przepisy 

Ordynacji brzmią jednoznacznie: 

"Decydująca dla oceny wygaśnię

. cia mandatu jest zatem data wyda

nia prawomocnego wyroku sądu. 

Jeżeli wyrok sądu zapadł w ten~i

nie poprzedzającym wybór ·radne

gb to fakt ten nie wywołuje skutku 

prawnego przewidzianego w <?r

dynacji (tj. wygaśnięcie mandatu 

radnego nie następuje)" .•. 

Gdy wyrok zapada po wybraniu 

na radnego, mandat wygasa. 

Lamus 

.Co ·trafi do lamusa? Sprawa czy 

kariera prezesa? 

RAFAL WISZNY 
Rys. Pawel Galka 

j " po razpierwszywPodlasl,{iem pracównicy zażąda1i.~. 
upadłości' swego zakładu 

Upadek na życzenie 
Pracownicy białostockiej Huty Szkła Biaglass postanowili odwrócić naturałny 

porządek, zgodnie z którym to właściciel ftrmy dobiera I ·zmienia pFacowników. 

Oni znilenili właściciela! 

Po sprywatyzowaniu blałostock<t Huta Szkła stała się własnością czterech pry- i 

watnych inwestorów (trzech Polaków i Włocha) oraz, w drobnej zdecydowanej . 

mniejszości, skarbu państwa. Zatrudniała około ' czterystu ludzi, wytwarzających 

oprawY oświeqeniowe, czyli różnego rodzaju klosze. 

Na początku roku wpadła w kłopoty i, jak się to fachowo określa, utraciła płyn

ność fmansową. W rezultacie przez cztery miesiące nie była w stanie wypłacać wyna

grodzeń. Sprawa była poważna, ałe nie dramatyczna. Wprawdzie zadłu'zenie prze

kroczyło pięć milionów złotych, lecz dłużnicy winni byli Hucie przeszło trzy milio

ny. Wiele przedsiębiorstw w kraju popadło w tarapaty i dawało sobie z tym radę. 

Ówczesny Zarząd Huty zdecydował się na niespodziewanie desperacki ruch: 

złożył do sądu gospodarczego wniosek o ogłoszenie upadłości. Uczynił to bez kon

sultacji z właścicielami, za co został natychmiast przez nich odwołany. Rada Nad

zorcza powołała nowe kiet:ownictwo, które ogłosiło zamiar wycofania z sądu wnio

sku o upadłość. 

Wtedy niespodziewanie do akcji wkroczyła załoga. Ogłosiła strajk okupaC)jny i 

zapoWiedziała, że do zakładu nie wpuści nowego Zarządu. Zażądała przywrócenia 

starego. Głównym powodem protestu były załegłości płacowe. Ale wśród postula

tów znałazło się również ... ogłoszenie upadłości ftrmy. Pracownicy nie poprzestali 

na hasłach: kilku z nich złożyło w tej sprawie swój odrębny wniosek do sądu umoty

wowanyty~, że Biaglass nie wywiązuje się z zobowiązań płacowych . 
Po raz pierwszy zdarzyło się, że pracownicy żądają upadłości własnego zakładu. 

I to w czasach, gdy o jakąkolwiek pracę jest tak trudno. Zwykle to właściciele prą 

do ogłoszenia bankructwa, chcąc uwolnić się z kłopotów z ratowaniem frrmy. 

Przez kilka tygodni przed kamerami regionalpej telewizji rozgrywał się tragiko

miczny spektakl. Pracownicy Biaglassu nie wpuszczali d;' zakładu swoich szefów. 

powoływałrsię ~a to, ie ich nie znaj~ i że tamci nie mają 'żadnego pise~nego upo

ważnienia. Nie wpuścili ich nawet wtedy, gdy członkowie Zarządu przr.jechałi po to, 

aby wypłacić część załegłych wynagrodzeń. 
, / 

Mediacji podejmowały się wladze miejskie i wicewojewoda Jerzy Pól janowicz. 

Na próżno. Kiedy już wydaw~o się, że spór zakończy się kompromisem, pracowni. 

cy pod wodzą przewodniczącego zakładoweJ "Solidarno.ści 80" Jana Popławskiego 

w ostatniej chwili wycofywałi się z ustaleń. 

Białostocki sąd gospodarczy w ~biegły piątek ogłosił upadłość Biaglassu. Stało 

się to nagle; Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Dudzisz nie wiedział nawet, 

że sąd rozpatruje złozone w tej sprawie wnioski. Załoga zareagowała wybuchem ra

dości. "Teraz bierzemy się -do roboty"ó.'zapowiedział Poplawski. 

Skąd taka gotowość do pracy w. upa,dłym zakłą~zie? Ni~oftcjalnie mówi się, że 

pracownicy mają już na 'oku nowyc~ inwestor.ów, którzy mają ożywić ftrmę. Mieli 

już ich zresztą od dawna, a cały ten protest miał utrącić starych właścicieli. Teraz 

kiedy nastaną nowi właściciele;wszystkim ma być lepiej. 

Fachowcy twierdzą, że strajk, wbrew oczekiwaniom załogi, wcałe nie musi sprzy

jać ich zamiarom. Miesiąc postoju to 1,2 miliona złotych dodatkowych strat, 'no i 

oczywiście wstrzymanie dostaw wyrobów do stałych odbiorców; A rynki la.two stra

cić. Syndyk powołany przez sąd musi przede 'wsżystkim dbać o interesy wierzycie-
, , 

li. Już zapowiedział, że może będzie musiał sprzedać część majątku. Załodze to się 

nie spodoba. Już rozległy się głosy, że jeśli syndyk rus~ majątek, to go nie wpusz

czą do zakładu. W końcu mają w tym wprawę. 

Pracownicy Biaglassu zdecydowałi się przystąpić do wielkiej 'gry: pozbyli się wła-

- ścicieli rrrmy w nadziei, że nowi będą dla nich lepsi. Kłopot w tym, że takiej gwa

rancji -nikt im dać nie może. Nie jest nawet pewne, czy nowi inwe~torzy się zgło

szą. Odstraszyć ich mogą rosnące zadłużenie rrrmy i ewentualna utrata rynków zby

tu. W najgorszym przypadku może dojść: nawet do likwidacji ftrmy, a z nią cztery

stu miejsc pracy. 

ALEKSANDER BUTRYM 

13. 
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"Szlacheccy" rodzice nadal chcą dla swych dzieci męża lub. żonę ze s;dachty. 
"Wł0ścianie" szlachci~a na zięcia lub ,szlachcianki na synową nie :chcą! 

__ .... .r 

Szlachta i włościanie 
- Kilka lat po woj nie ludowa władza 

ogłosiła, że podział polskiej wsi na szla

checką i włościańską oraz związane z tym 

różnice w obyczajowości to relikt prze

szłości. Tymczasem ten relikt okazuje się 

na swój sposób "wieczny"! - mówi Moni

ka Ilczuk, nauczycielka języka polskiego ' 

w Szkole Pod stawowej w Lempicach (gm. 

Ciechanowiec), autorka powstającej pracy 

doktor skiej n'a temaf "Współzależność ży

cia c!tłopów i szlachty na Podlasiu". 

Badania prowadzi w 26 wsiach gmin 

Perlejewo i Grodzisk w powiecie siemia

tyckim, gminie Ciechanowie c w powiecie 

wysokomazowieckim oraz gminie Bogu

ty Pianki w powiecie ostrowskim, bowiem 

ważne są także kulturowe wpływy przygra

niczne Podlasia i Mazowsza. 

Temat pracy, powstającej w Instytucie 

Wiedzy o Kulturze Wydziału Polonistyki 

Uniwersytetu Warszawskiego, wynika nie . 

tylko z zainteresowań autorki, ale również 

z jej doświadczeń osobistych. 

- Pochodzę ze Skórca, jednej z wło- . 

ściańskich wsi w gminie Ciechanowiec. 

Od dziecka wychowywana byłam w świa
domości różnicy kulturowej: istnieje coś 

"naszego", bo istniejemy "my", oraz coś 

"nie naszego", bo istn ieją "oni" - mówi 

'Monika Ilczuk. - Dzisiaj ten podział na 

swoich i C)bcych funkcjonuje raczej jako 

stereotyp, ale wciąż istnieje! 

Badania Moniki Ilczuk dotyczą mię

dzy innymi ,?byczajowości, ale nie tylko 

pod względem obrzędów weselnych, po

grzebowych, chrztu, odpustów itp. Miesz-~ 

kańcy wsi wypowiadają się także o wybo

rze zięcia lub synowej. Ze wstępnej anali

zy wynika, że niejednokrotnie rodzice ze 

Przepis na przyjaciela 

Czy wiecie, jak z1:l0być przyjaciela? Oto 
dwa sposoby warte wypróbowania. Pierw
szy Adama Morawskiego: 300 g poczu

. cia humoru, 200 g mądrości, 100 g czu
łości i troskliwości. Wszystko wymiesz~ć, 
dodać 5 łyżek herbaty i włożyć do pieca, 
Po 30 minutach wyjąć i zakopać. Podle
wać przez tydzień kawą. Wkrótce wyro

. śnie mały krzew z orzechem waszego roz-
miaru . Szukajcie go, w środku jest wasz 
przyjaciel. Natomiast Edyta Zawistowska 
radzi: 5 kg wiecznej mądrości, 10 dkg czu
łości, 20 dkg troskliwości, 20 dkg miłości, 
5 kg humoru) l kg uśmiechu, 50 g urody: 
Wszystkie ~kładniki połączyć, co 24 godzi
ny, przez tydzień, dolewać gorącego soku 
z promyków słońca. A przez dwa tygodnie 
dodawać 20 ziarenek tolerancji. Co pe
wien czas wymieszać i czekać, aż wyrośnie 
przyjaciel. Oto "przepisy", zamieszczo
ne w nąjnowsźym numerze ukazującego 
się dziesiąty rok, znakomitego "Odkryw
cy", gazetce uczniów Szkoły Podstawowej 
w Białych Szczepanowicach, Do przeczy
tania także w internecie: e-mail odkryw
ca@hoga.pl. 

Mikołaj z muzeum 

Tradycyjnie Muzeum Północno-Mazo

wieckie w Łomży od 26 listopada do' 6 grud
nia organizuje "Spotkania Mikołajowe". 
Nąuczycielom i dzieciom Muzeum pro

ponuje wręczanie dostarczonych upomin
ków przez Mikołaja w scenerii ciekawej wy
stawy pl. "Świat według «Misia»". Połączenie 
zabawy z walorami poznawczymi na pewno 
sprawi wszystkim wiele radości. 

. Zgłoszenia przyjmuje Dział Oświatowy 
Muzeum : tel. 216-29-37. 

.. ;. 
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wsi szlacheckiej chcą dla 

swych d zieci męża lub 

żony także ze szlachty, a 

rodzice ze wsi włościań

skiej szlachcica na zięcia 

lub szlachcianki na syno~ 

wą nie ;Chcą! 

- Chyba już wszyscy 

pogod zili się z tym, że 

młodzi mają dzisiaj swo

je zdanie, a swoisty "me

zalians" prze<;hodzi ra

czej w sferę anegdot, hu

~orystycznego podejścia 

do "problemu:', który jest 

istotnym przecież zagad

nieniem w życiu każdej 

rodziny - mówi Monika 

Ilczuk. - W tej chwili dla 

mnie samej jest wiele za

gadek i sama jestem bar

dzo ciekawa wyników mo

ich badań . 

Rys. Rafał Urbanowicz 

Konkurs na gazetkę 
gimnazjalną 

'"Kontakty", Kuratorium Oświaty w B ia

łymstoku i Gimnazjum Publiczne w Piątni: 
cy zapraszają wszystkie zespoły redakcyjne 

do konkursu· ria najlepszą gazetkę szkolną 

i klasową. 

W konkursie wezmą udział red akcje, 

które nadeślą 3 ostatnię numery.swego pi

sma do 15 maja 2003 roku pod adresem: 

Gimnazjum Publiczne, 18-421 Piątnica lub 

"Kontakty", 18-400 Łomża, al. Legionów 7 

(z dopiskiem "Konkurs na najlepszą gazet

kę")· 

W ocęnie gazetek jury będzi'r brało pod 

uwagę przede wszystkim: 

. - tematykę poruszanych problemów, 

różnorodność form wypowiedzi 

dziennikarskiej, 

. - styl wypowiedzi poprawność języ-

kową, 

- oryginalność w redagowaniu, 

- różnorodność szaty graficznej . 

Jeżeli w gimnazjum wychodzi kilka gaze

tek, każda z nich może wziąć udział w kon

kursie oddzielnie. 

Trzy najlepsze zespoły redakcyjn e otrzy

mają nagrody ufundowane przęz organiza

torów konkursn i sponsorów. Będą miały 

także możliwość zamieszczenia materiałów 

w tygodniku "Kontakty". 

Jury może przyznać również specjal

ne wyróżnienia opiekunom nagrodzonych 

pism, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzy

mają upominki książkowe. ' 

'~ :.l~KOHTAJ(rv 
I ~ - . 



Już dziesięć lat gra i zachwyca Kwar

tet AHa Breve w składzie Jan Zugaj 
(skrzypce), Ewa Barczyk (wiolonczela), 

. Katarzyna Karpiuk (skrzypce) i Sławo- , 

mira Michalska (pianino). 
Założycielem Kwartetu jest skrzypek 

Jan Zugaj. Zespół gra różnorodlly re
pertuar: od utworów barokowych i sa
kralnych po kompozycje współczesne i 
muzykę rozrywkową. W bogatym reper
tuarze ma około czterystu opracowań, 

których autorem jest J an Zugąj. 
Jubileuszowy koncert był pod każ

dym względem ucztą. Całość uświetniał 

prowadzący Bogdan Szczepański. Każ

dy z utworów zapowiadał w il1l1ym, pa

sującym do epoki i tematu muzyczne

go stroju. 
Przebierał się chyba.. . trzynaście 

razy. I tak "Sonatę da Chiesa" Archan- tańczyć całą noc" z różą w zę
gela Corellego zapowiedział w księżow- bach ... 

skiej sutallllie i koloratce, kompozycje z Następnych leci wypełnio-

muzyki hiszpańskiej w czerwonej chus- nych koncertami, pie~nią i mu

teczce pod brodą i z wąsami, "Skrzypka zyką życzą "Kontakty". (m) 
na dachu" w ~troju żydowskim, "Prze- Na zdjęciu: Jan Zugaj 

PRZYPADKI ŁOMŻYŃSKIE 

Dysponenci łupów 

W gminach, miastach i powia
tach wiemy już prawie wszyst
ko. Trwa jeszcze w wojewódz
twie podlaskim układanie ko

alicji sejmikowej. Najważnejsze 
by rządzić, by nie spaść do opo
zycji. Z tego wychodzą bardzo 
dziwne układy, na bok idą ha

sła ideowe, kolory sztandarów 
i wcześniejsze doświadczenia. 

Rządzić to w przekonaniu znacz
nej części walczących, mieć 

wpływ na obsadzenie stanowisk 

i na dzielenie pieniędzy. Czy i w 
tym rozdaniu koalicjanci zaczną 
od polityki rodzinnej, czyli ob
sadzania stanowisk i miejsc pra
cy przez swych najbliższych? Kto 

wystąpi w roli głównych kadro
wych, dysponentów łupów? 

Wygląda na to, że w Łom
ży przybędzie bezrobotnych, 

bo Białystok odzyskuje utraco
ne pozycje na szczytach władzy. 
Nad Białką dominuj e przekona
nie, że wprawdzie desant łom

żyński wykazał się lic~nymi wa
loram i osobistym i, gładką mową 

. i europ ejskimi m anierami, ale 
to za mało, by ratować słabiut

kie woj ewództwo. Ponoć t r zeba 
nam teraz bardzo silnych indy

widualności , wod zów z temp e

ramentem (wschodnim?), skaza

nych na sukces. Są tacy? 
Jak się spojrzy na ostatnie wy

n iki wyborcze , to widać, że prze

grała z kretesem "siła spoko
ju", duże kłopoty mieli liberal
ni profesorowie, padł sromot

n ie w Warszawie pewien wyso

ce dystyngowany pan. Rozpłynę
ło się centrum, wiatr powiał na
tomiast w skrzydła, mamy więc, 

p rzepraszam za język pił kar-

ski, silną Ligę i mocną (Samo)

obronę· 

Co jeszcze charakterystycz
ne, nawet przegrani twierdzą , że 

wygrali. Tym ślę słowa pociesze
nia, bo nowe wybory już niedłu
go, a do demokracji od manipu
lacji tylko krok. Co do demokra

cji: przedwojenny premier Feli
cjan Sławoj Składkowski zwykł 

mawiać, że bardzo nie lubi wy

razów zaczynających się na lite

rę "d" i kończących się na lite
rę "a". Obawiał się ponadto, by 

nie być "zwisakiern", czyli oso
bą wyczekującą w zwisie, aktual
nie bez funkcji. Nie krył, że jest 

tylko koniem, ujeżdżanym przez 
Józefa Piłsudskiego, a gdy trze
ba było na życzenie Marszałka 
chwilowo odejść z zajmowanego 

stanowiska, to jak dobry ogier, 
,(L lekka pop ... jąc", odchodził 

do stajni. Pan premier lubił wy-, 

raziste zwrotY'(Ił polityka nie jest 
zajęciem dla grzecznych d zieci. 

Prof. Michał Gnatowski (nie 
startował w wyborach) wydał 

książkę o Zgromadzeniu Ludo
wym Zachodniej Białorusi. Po

dał w niej "wybrańców" ludu do 
tej sowieckiej karykatury ciała 

ustawodawczego, które zebrało 

się w końcu października 1939 r. 
i poprosiło Stalina o przyłącze

nie ziem "wyzwolonych" (także 
Łomży) do raju na ziemi, czy

li ZSRR. Na czarnej liście ogłu

pionych znajdują się też 32 n a
zwiska z powiatu łomżyńskiego, 

w tym tylko dwóch narodowości 
żydowskiej i jednego Białorusi
na. Cała reszta to Polacy. 

ADAM DOBROŃSKI 

PATRONAT "KONTAKTÓW" 

UKRAIŃSKIE DNI 

Akademickie Dni Ku ltury 

Ukraińskiej odbywają się (20-

23 listopada) w Centrum Kul

tury Prawosławnej w Białym

stoku. Organizatorami Dni 

są Związek Ukraińców Pod

lasia (Oddział w Białymsto

ku) oraz Zrzeszenie Studen

tów Polskich. W programie: 

wernisaż wystawy malarstwa 

i rysunku łemkowskiego twór

cy Mirosława Trochanowskie~ 

go, występ chóru Poli techniki 

Białostockiej Polifonia i ukra

ińskiego zespołu folkowo-roc

kowego Mandry z Kijowa. 
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Świat nie z tego świata 
Na wystawę fotografii Zdzi

sława Folgi, rodem ze wsi Kos

saki koło Jedwabnego, zaprasza 

w ramach Łomżyńskiej Jesieni 

Kulturalnej, Miejski Dom Kul

tury - Dom Środowisk Twór

czych w Łomży. Wernisaż odbę

dzie się 26 listopada (wtorek, 

godz. 18.00) w Galerii pod Arka

dami przy Starym Rynku. 

Młody twórca, absolwent Wy

działu Geografii i Studiów Re

gionalnych Uniwersytetu War

szawskiego, pasję fotografo

wania "zawdzięcza" koledze ze 

szkoły średniej Cezaremu Cze

raniukowi. Właśnie z nim miał 

swą pierwszą wystawę podczas 

I Międzynarodowego Festiwalu 

Filmów Przyrodniczych w Wiź

nie oraz w łomżyńskiej Gale

rii pod Arkadami. W ubiegłym 

roku był z Przemysławem Kar

wowskim współautorem głośnej 

w kraju wystawy "Sąsiedzi", po

święconej pamięci zamordowa

nych Żydów z Jedwabnego. 

Najnowsze prace Zdzisława 

Folgi, zebrane pod wspólnym 

tytułem "Wiejska opowieść", to 

czarno-białe fotografie, obrazu

jące wieś rodzinną oraz okolice 

J edwabnego. 

- Szukałem tego , co n ie

uch r onnie odchodzi - mówi au

tor. - To opowieść o starości , 

przem ijaniu: ludzi , domów, za

gród ... To także obraz codzien

ności współczesnej wsi. 

- Dzisiaj rzadko kto p odej

muj e tak trudny temat - uważa 

Przemysław Karwowski, kierow

nik Galerii pod Arkadami. -

Chodzi mi nie tylko o czas, ale 

także o wiedzę, dotyczącą okre

ślonego środowiska, znajomość 

ludzi i realiów, bez których nie 

da się oddać atmosfery fotogra

fowanego miejsca. 

Zdzisław Folga pokazuje 

świat nie z tego świata. Wielka 

wrażliwość i umiejętność do

strzegania tego, co zwyczajne, 

nadają jego pracom swoisty kli

mat, który staje się wyróżnikiem 

jego twórczości. 

Wystawę będzie można oglą

dać do końca 2002 roku. 

DO KINA "MILLENIUM" 
Z "KONTAKTAMI" 

22 listopada (piątek) - • xXx, 

godz, 16,00 • Droga do zatrace

nia, godz, 18,00 • Tożsamość Bo

urne'a, godz, 20,00, 

23 listopada (sobota) - • Dro

ga do zatracen ia, godz. 16.00 • 
xXx, godz. 18.00, 22.00 • Tożsa

mość Bourne'a, godz. 20.00, 
-

24 listopada (niedziela) - • 
Tożsamość Bourne 'a, godz. 16.00 _ 

• Droga do zatracenia, godz. 

18.00 • xXx, godz. 20.00. 

25-26 listopada (poniedzia

łek-wtorek) - • Droga do zatra

cenia, godz. 16.00 • xXx, godz. 

18.00 • Tożsamość Bourne'a, 

godz. 20.00. 

27 listopad a (środa) - • Dro

ga do zatracenia, godz , 16.00 • 
Tożsamość Bourne'a, godz. 18.00. 

W kin ie konesera: • Kolory raju, 

godz. 20.00. 

28 listopada (czwartek) - • 
Tożsamość Bourne'a, god z, 16.00 

• Droga do zatracenia, godz. 

18.00 • xX", godz. 20.00. 

Drodzy Czytelnicy! Trój ka 

spośród Was, która w czwartek 

p ierwsza zgłosi się do kin a "Mil

lenium" w Łomży z tym nume

rem "Kontaktów", otrzyma bez

płatne bilety na wybrany film . 

Bliższe informacje o repertu

arze i przedsprzedaży biletów: 

tel. 216-75-19. 

KONTAKW ~ 
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PRZYJAŹŃ WZMACNIA 

Wielu rodziców przez dzie
więć miesięcy, czyli od chwili 

poczęcia do mome ntu narodze
nia się ich dziecka, często wy
obraża sobie, j akie ono będ z i e. 

Narodzinom na pewno towarzy

szy radość, wzruszenie i miłość. 
Przyszłe na świat dziecko raczej 
nie zgłębia własnego istnienia. 

Płacze, gdy j est głodn e , podob
nie sygnalizlue o przykrości mo
krej pieluchy. Uspokąja się, kie
dy otrzyma pokarm i suche śp i o

chy. J e, śpi, oddycha. Rodzi s i ę z 
pełnym kompletem potrzeb bio

logicznych, które muszą być speł
nione od pierwszej chwili ist.nie
nia. Kiedy wzrasta, z poznawa

niem rzeczywistości i przez ro

dziców rozbudowuje swoje po
trzeby. Wtedy cechuj e je cieka
wość i ruchliwość, dążenie do 

poznawania otaczającego św iata. 

Rodzice zaczynają planowaćjego 

przyszłość . Ale nie zawsze ich 

marzenia siC; spełn iąją , zwłaszcza 

wtedy, kiedy uświadomią sobie, 
że ich dziecko nie będ zi e rozwi
jać się prawidłowo . 

Nie przypuszczaliśmy, że ta 
sytuacja dotknie także nas. Kie
dy uświadomiliśmy sobie, że po

godzenie się z cho robą dziecka 
jest niemożliwe, zdecydowaliśmy, 
że trzeba zbudować świat, który 

będzie dla niego przyjazny. Wie
dzieliśmy, że nasza córka musi 
być uchroniona od wszelkich na

pięć i zagrożeJ'1 tak w sferze bio
logicznej, przez unikanie zagro

żenia dla j ej zdrowia i życia, j ak 

i psychi'czn<::j przez dawanie po
czucia bezpieczells twa . Często 

musieliśmy i musimy nad al zma

gać się z zawiedzionymi oczeki
waniami, bólem, smutkiem, lę

kiem i zmęczeniem, ale cieszy

my si ę z najmniejszych postę

pów. Robimy wszystko, aby Oli 
pomóc. W miarę możliwości sta
ramy się zaspokoi ć elementarne 
potrzeby, aby miała s iły do co

dziennego życia. Stawiamy wy
magania na miarę jej możliwo
ści. Jesteśmy partnerami w pro-

cesie rehabilit.acji. Korzystamy z 

doświadczeń innych ludz', któ

rzy . podobnie jak my zmagają 

się z podstawowyn:'Ji trudnościa
mi, także z pomocy profesjona
listów (lekarzy, psychologa, logo
pedy, rehabili tantów). Kontakt 
naszego dziecka z nimi j est nie 

mniej ważny niż kontakt z nami, 
rodzicami. 

I dlatego też na łamach "Kon

taktów" pragnę bardzo podzię
kować tym, którzy przyczynia
ją się <;lo usprawniania, nabywa

nia pewnych umiejętności i roz
woju naszego dziecka, a szcze
gólnie wszystkim pracown ikom 
Ośrodka Rehabilitacji Konnej w 
Kisielnicy za poświęcenie i trud, 

za tworzenie odpowiedniego kli
matu pracy z dzieckiem. Życzli

wa atmosfera, która tam panu

je, pozwala zdobyć sympatię, uła

twia pozytywne nastawienie do 
ludzi. Naprawdę cieszy fakt, i.e 
są jeszcze ludzie, którzy chcą po

móc chorym dzieciom, li czą s i ę z 
nimi. Duże znaczenie odgrywąją 
wspólne zaufanie , wspólne cele, 
przyjemność i radość z kontak

tu z dzieckiem. Ci ludzie, przy 
wszystkich p.odobieJ'istwach, wi

dzą i szanują odmienność. 
Rodziny, w których urodzi 

się chore dziecko, naprawdę nie 

oczektuą od nikogo wspó.łczucia. 
Potrzebują bezinteresownej przy
j aźn i lud zi, z którymi będą chcie-

li przebywać, porozmawiać szcze

góln ie w momentach kryzysu , by 
się wzmocnić. 

Jolanta Auguściak 
Łomża 

MNIEJ OBAW 
PRZED UNIĄ 

W sobotę 9 listopada uczest
niczyłam w ślubowa niu uczniów 
klas pierwszych Publicznego 
Gimnazjum nr 6 im.-T. Kościusz

ki w Łomży. 

Była to bardzo wzruszają

ca uroczystość, śc i ś le łącząca 

uczniowskie ślubowan ie z patrio
tyczno-historycznym tłem rocz
nicy odzyskania przez Polskę nie

podleglości. 

Pełna podziwu myślałam o 
tym, i ż rozumien ie przeszłości, 

a także jej współodcZllwanie to 
zarówno dar, j ak i umiejętność 

przekazywania tego innym. 
Wszystkim twórcom i współ

twórcom tej pięknej uroczysto
ści pragnę powiedzieć, że spra
wili, ii. moje obawy co do kształ

tu naszej polskośc i po wstąpie
niu do Unii -Europc::jskiej znacz
nie zmalały. 

Jestem przekona na, iż nasza 
młodzież, kierowana przez mą

drych nauczycieli , sprosta naj
śmie lszym polskim i unijnym wy
zwaniom. 

Życzę społeczności Gimna
z,jum i Liceum z ul. Bernatowicza 

w Łomży szczęścia w speł nianiu 
marze I'i i w tworzeniu coraz lep

szego świata. 

Mama 
j ednego z uczniów 

Łomża 

ŚWIĘTO SZKOŁY 
- ŚWIĘTEM RADOŚCI 
"Ojcze Święty, my jesteśmy 

Twą nadzieją, . 

chociaż młodzi , zagubieni , 
pełni wad ... " 

Tą pieśnią w wykonaniu chó

ru szkolnego "Ad Libitum" pod 
kierunkiem Iwony Gumińskiej

Kropiewnickiej rozpoczęła się 

msza święta w kościele pod we

zwan iem Bożego Ciała w Łom
ży. Ta k uczniowie r nauczycie

le Szkoły Podstawowej Nr 10 w 
Łomi.y rozpoczęli św i ęU)wanie 

czwartej rocznicy nadania imie
niaJana Pawła II. 

Po mszy uczniowie klas pierw
szych, drugich i czwartych udali 
s ię do sali widowiskowc;i przy uli
cy Nowej na koncert zespołu pie

śni i talka "Łomża". 
Klasy trzecie spotkały się w 

szkole na rozważaniu słów "Ko
chaj wszystkich jak braci", któ
re poprowadzi! ks. Jarosław Świ
derek. 

Uczniowie klas piątych i szó
stych wykonywali plakaty na te

mat "Kochaj wszystkich jak bra
ci". Efekty ich pracy zos taną wy

eksponowane na szkolnych kory
tarzach. 

\IV ramach Święta Szko ły zor

gan izowano także turn iej klas 

integracyj nych "Razem łatwi ej". 

Rywalizowały w układaniu hasła 

propag1uącego integrację, zaba
wach zrc;cznościowych (sklejanie 
i sznurowanie bucika, rzuty pi
łeczek do kosza, sprzątanie kon
fetti, ta niec na gazecie, jedzen ie 

jabłka) . Jurorów ujęła współpra

ca w grupach i świetne przygo
towan ie drużyn. Swoim niepcl
nosprawnym kolegom kibicowali 
uczniowie z klas integracyjnych, 
także pierwszoklasiśc i , którzy 
trzy dni wcześniej byli pasowani 
na uczniów. 

Kochamy naszego Patrona i 

pragniemy, by święto szkoly w 
rocznicę nadaniajej imien ia Naj

większego Polaka Jana Pawła n 
było dniem niezwykłym, w któ

rym wszyscy się wspieramy,jeste

śmy dla siebie mili, podejml!jemy 
nowe zadania wypływające z n a

uki Papieża . Chcemy zwyciężać 
siebie, chcemy być bogaci w m i
ł osierdz ie . Zdajemy sobie sprawę 
z tego, jak wi elkie nadzi<::je po

kłada w nasJan Paweł n. Chcemy 
im sprostać, choć czasami jeste

śmy "zagubieni , pełni wad". 
Wiesława Domalewska 

Szkoła Podstawowa nr 10 

im. Jana Pawia II w Łomży 



AUGUSTÓW 

• Urząd Miasta chce sprzedać w 
przetargu grunty w dzielnicy Lipo
wiec z przeznaczeniem na budowę 
pensjonatu. Pl'zygotowano także 

do sprzedaży dzialkę przy ul. Por
towej, gdzie ma powstać ośrodek 
wypoczynkowy. 

CZERWONY BÓR 

• Kolejną grupę około 100 więź
niów przY.imie w grudniu Zakład 
Karny, urządzany w obiektach zli
kwidowanej jednostki wojskowej. 
Zgodnie z decyzjami Ministerstwa 
Sprawiedliwości Zakład I<arny w 
"zielonym garnizonie" składać się 
będzie z części o charakterze pół

otwartym, pawilonu o zaostrzonym 
rygorze oraz ' aresztu śledczego. 

Wnioskowały o to zwłaszcza proku
ratury w Łomży, Zambrowie i Kol
nie, ponieważ większość tymczaso
wo aresztowanych z Łomżyńskiego 
trat1ala do Hajnówki, co utrudnia
ło prowadzenie spraw. Areszt po
wstanie jako ostatnia część zakła
du w Czerwonym Borze ze wzglę
du na szczególne zabezpieczenia, 
jakie musi posiadać. 

GRAJEWO 

• Przy Szkole Podstawowej sta
nął obelisk z wizerunkiem patro
na szkoły Adama Mickiewicza. Zo
stał odsłonięty w 15. rocznicę nada
nia imienia. 

• Przy Zespole Szkół Specjal
nych na ulicy Ełckiej powstanie 
"Ogródek Jordanowski", który ma 
zastąpić w okresie dobrej pogo
dy brak sali gimnastycznej . Znajdą 
się w nim urządzenia do pracy re
habilitacY.inej z uczniami niepełno
sprawnymi i z upośledzeniem umy
słowym. 

• W okresie obchodów Święta 
Niepodległości wystąpil polski ze
spół wokalno-muzyczny z Sambo
ra na Ukrainie. Goście zaprezen
towali polskie pieśni patriotyczne 
i wiąz~kę współczesnych naszych 
piosenek. 

• W grudniu odbędzie się XI 
Miejski Konkurs Recytatorski o na
grodę burmistrza. W tym roku ry
walizować będą uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. In
formacje można uzyskać pod adre
sem: Miejski Dom Kultury, uj. Woj
ska Polskiego 20, tel. 272-29-91. 

• W Szpitalu Ogólnym trwają 

prace przy adaptacji pomieszczeń 
zajmowanych przez pogotowie i 
izbę przyjęć na potrzeby Samo
dzielnego Oddziału Ratunkowego. 
Za remont Starostwo Powiatowe 
zapłaci 800 tysięcy złotych. Po j ego 
zakończeniu Ministerstwo Zdro
wia zobowiązalo się przekazać Od
działowi sprzęt medyczny o warto
ści blisko pół miliona zl. Będzie to 
nowoczesna aparatura do ratowa
nia życia ludzkiego i zdrowia w na
głych przypadkach. Możliwe będzie 
nawet wykonanie operacji. Grajew
ski SOR będzie 12. i ostatnim ogni
wem systemu ratownictwa medycz
nego w województwie podlaskim. 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej skierowało do 
sądu sprawę przeciwko powiato
wemu Szpitalowi Ogólnemu, do
magając się zapłaty za ogrzewa
nie w wysokości 144 tysięcy zło
tych. Dyrekcja szpitala odpowie
dziala również pozwem sądowym, 
oskarżając PEC o zawyżanie kosz
tów. Ciepłownia sprzedala już wy
specjalizowanym t1rmom dlugi 
Szpitala o wartości około milio
na złotych. 

KOLNO 

o Na pierwszej sesji Rady Po
'wiatu radni zło~li ślubowanie oraz 
dokonali wyboru przewodniczące
go i jego zastępcy. Funkcje te ob
jęli głosami 8:7 (w obu przypad
kach) Grzegorz Szczech i Roland 
Długozima, obaj z PSL. 

Rada przY.ięła też rezygnację 

z mandatu radnego Mieczysława 
Śniadacha (SLD) w związku z wy
borem na burmistrza Kolna i Józe
fa Wiszowatego (PSL), który zostal 
wójtem gminy Grabowo. 

Pierwsze rozdanie przysłowio

wych kart wskazuje na to, że PSL, 
przy poparciu "dezerterów" z Po
rozumienia Samorządowego Po
wiatu Kolno, obejmuje calość wła

dzy w powiecie. 
• Zarząd Powiatu prz)jął rezy

gnację Stanisława Józefa Szyma
nowskiego z funkcji dyrektora 
Szpitala Ogólnego, którą sprawo
wal przez rok. Dyrektor nie podal 
motywów swojej decyzji, ale uwa
ża się, że związana ona jest z nie-

powodzeniem w wyborach na bur
mistrza. 

• Samorządowi powiatu pod
legają trzy zespoły szkół: Zespoły 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kol
nie i Stawiskach oraz kolneńsld Ze
spół Szkół Technicznych i Zaoczne 
Technikum Rolnicze w Grabowie. 
Pracuje w nich 100 osób, w tym 94 
nauczycieli. Na uwagę zasługuje 

znaczne, nieuzasadnione zróżnic~

wanie płac wśród tej grupy. W Ze
spole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kolnie średnia wynosi 2625 zł 

miesięcznie, a w podobnym zespo
le nauczyciele w grabowskim tech
nikum, a 1692 zł w Zespole Szkół 
Technicznych w Kolnie. 

• Wystawa prac nadesłanych na 
konkurs ' "Moja mala Ojczyzna" 
eksponowana jest w Kolnellskim 
Domu Kultury. Dominują prace 
plastyczne i fotograt1czne. Orga
nizatorzy, Miejska Biblioteka Pu
bliczna i KDK, zapraszają do obej
rzenia wystawy w dni robocze w 
godz. 10.00- 17.00. 

MŚCICHY 

Drużyna tenisa stołowe

go Szkoły Podstawowej uzyskala 
awans do t1nałów Mistrzostw Pol
ski sekcji tenisowych Uczniow
skich Klubów Sportqwych. Dru
żyna występowala w następują

cym składzie: Ewelina Kowalew
ska, Wioletta Polkowska, Bogdan 
Gwiazdowski i Przemysław Kapla, 
a ich opiekunem jest Teresa Zy-

, skowska. Final odbędzie się w Gra
jewie w dniach 14-15 grudnia. 

Listopadowe bazie 

W ogródku Marii Bukowskiej w Łomży zakwitły bazie. Zwykle kwit
ną wczesną wiosną. 

Krzewy wierzby puściły świeże pędy, pączki i ... kwiaty. Nieopodal 
nich kwitnie czerwona róża. Najednym pędzie, zaglądającym do okna, 
kwiat obok kwiatu tworzą bogaty bukiet, a jeszcze są pąki... 

Na zdjęciu: bazie i róża w ogródku Marii Bukowskiej _ ' 

NAREW 

• Rozstrzygnięty zostal p rzetarg 
na budowę oczyszczalni ścieków w 
Narwi. Przygotowywana jest umo
wa na wykonanie. Wszystko wska
zuje na to, że budowa rozpocznie 
się jeszcze w tym roku. Oczyszczal
nię dofmansowuje unijny fundusz 
Phare 2000. 

PUŃSK 

• Tegoroczne znaczne wsparcie 
finansowe rządów Polski i Litwy 
pozwolilo na dokończenie trwają

cej latami budowy Domu Kultu
ry Litewskiej. Pozostalo zagospo
darowanie otoczenia i wyposaże
nie budynku. Ot1cjalne uroczy
ste otwarcie planowane jest latem 
2003 roku. 

• Powstaje projekt budżetu gmi
ny. "Będzie coraz gorzej " , twier
dzi pesymistycznie wójt Witold 
Liszkowski. Z braku pieniędzy 

(przykładem roczny koszt dowozu 
uczniów, który wynosi l mln 200 
tysięcy złotych!) być może trzeba 
będzie likwidować niektóre szkoły 
podstawowe. 

RAJGRÓD 

• Władze gminy ogłosiły prze
targ na sprzedaż dzialek na Osie
dlu Rongart w Rajgrodzie pod za
budowę mieszkalną. Do sprzedaży 
wystawiono też działki rekreac)jne 
w Czarnej Wsi i Woźnej Wsi. 

TUROŚL 

• W 57 gospodarstwach w gmi
nie, szczególnie tych, gdzie roz
winięta jest hodowla bydła mlecz
nego, instalowane są zbiorniki na 
gnojowicę. W kosztach przedsię

wzięcia partycypują fundusze po
mocowe Unii Europejskiej . 

• Z uwagi na panującą w lecie 
suszę i niekorzystne warunki po
godowe wczesną jesienią, nie roz
poczęto budowy systemu retencji 
wodnej w dolinie rzeki Turoślanki. 

ZAMBRÓW 

• Drużyna SKS Zambrów zwy
ciężyła w turnieju piłk.i siatkowej 
mężczyzn w Gr.yewie, odbytym z 
oka~i Święta Niepodległości. Za
mbrowianie wystąpili w następu

jącym składzie: Zbiguiew Niewiń
ski, Zbigniew Korzeniowski, Wie
sław Słaby, Andrzej Gutowski, Je
rzy StrękowSki, Krzysztof Zaręba 
i Sławomir Malesa. Ponadto na
grodę dla najlepszego zawodnika 
przyznano Andrzejowi Gutowskie
mu. W fmale pokonali oni III-ligo
wy Mlekpol MOSiR Grajewo. 

ZBÓJNA 

• Jubileusz lO-lecia obchodzi 
Zespół Śpiewaczy, działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury. Uro
czyste spotkanie z sympatykami i pu
blicznością odbędzie się 23 listopa
da. Poprzedzi je nabożeństwo w ko
ściele parat1alnym w intencji śpiewa- 

ków, pracowników GOK oraz wszyst
kich, którym bliskie jest propagowa
nie kurpiowskiej tradycji i kultury. 

17 
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Zanim zaszłam w ciążę, ko

chaliśmy się dużo i często. W 
pierwszych trzech, miesiącach 

źle się czułam, więc rzadko mia
łam ochotę na seks. Zgadzała in 

się dlatego, aby nie sprawil'l.ć mę
żowi przykrości. Ale te kłopo
ty już dawno minęły. Teraz zbli

ża się do końca piąty miesiąc cią
ży. Kochamy się tak jak kiedyś. 

Jednak dość często pojawiają się 

obawy, czy nie jest to groźne dla 
naszego dzidziusia. Może są ja

kieś bezpieczne pozycje dla .cię
żarnych? 

Sylwia 
Sami zauważycie, że w miarę 

zaawansowania ciąży i 'ze wzro
stem brzucha niektóre' p~zy
cje przestaną być wygodne. Nie
które nawet będą niebezpieCz
ne; , współżycie w pozycji ' klasy~z
nej, gdzie brzuch byłby uciskany, 
może spowodować kłopoty z ,krą

żeniem krwi u kobiety. 
W czasie zaawansowanej cią

ży najwygodniejsze będą pozycje, 
w których kobieta leży na boku 

albo znajduje się na górze. Poza 
tym seks powinien być bardziej 
ostrożny, mniej gwałtowny. 

Wielu małżonków w czasie cią

ży kocha się bez zabezpieczenia, ' 

bo przecież już nic nie Illoie się 

zdarzyć. A to nieprawda. Wła
śnie w tym stanie należy stoso

wać prezerwatywę. Męskie , na
sienie zawiera substancje, któ

re ' działają podobnie jak hormo
ny i mogą wywołać skurcze ma

cicy. Wówczas może pojawić się 
jakieś niebezpieczne krwawie
nie. A poza tym w czasie ciąży . 

łatwiej o zainfekowanie pochwy, 
co jest także niebezpieczne: Jeśli 

po stosunku pojawi się jakieś pla
mienie albo ból, trzeba skontak
tować się z lekarzem. Może być 

tak, że lekarz po badani\! iale
ci powstrzymanie s ię odwspół

życia. Nie znaczy to, że małżon

kowie nie mogą wcale cieszyć się ' 

seksem. Wtedy trzeba sobie oka

zywać dużo czułości i skupić się 
na pieszczotach. U kobiet. ciężar, 
nych miejsca Intymne są bardziej 
wrażliwe i podatne na podrażnie
nia niż w normalnym stanie. Mąż 

powinien wówczas być wyjątkowo 

delikatny. 

§ ', KONTAKlY 
" 

LEKARZ DOMOVVV Najlepszym sposobem na po
prawę stanu włosów i zapobiega

nie wypadaniu są preparaty, któ
re chronią włókna kolagenowe, 

otacząjące cebulki przed stward
nieni em. Wówczas będzie możli

we odżywianie korzeni włosów. 

Specjalne preparaty i odżywki 

można kupić bez recepty w apte
kach. Zawierają bardzo potrzeb
ne włosom witaminy: PP, B5 i 
B6. A ponadto m'oże warto skon
taktować się z lekarzem i zdecy
dować na terapię hormonalną. 

Zniknie niepokój i stres, i prze
staną wypadać włosy. 

Właśnie przekroczyłam magicz
ny wiek pięćdziesiąt lat i zaczęły 
się różne kłopoty z~ow,otne. Od
wiedzam lekąrzy, chodzę na 'prze
świetlenia, łykam' środki nasenne i 
uspokajające. Ale n'ajbardziej nie

pokoją mnie moj~ włosy. Przy każ
dym myciu wypadają prawie gar
ściami. Boję się, że Wyłysieję, jak 
mężczyzna. Poradźcie, co tu robić. 

Wanda 
To, że włosy wypadają, to rzecz 

normalna. Każdy włos żY.je od 

dwóch do sześciu lat. Każdego 

dnia wypada około pięćdziesię

ciu albo nawet więcej włosów po 

to, aby w ich miejscu pojawiły się 
nowe. Natomiast jeśli włosów wy
pada niepokojąco dużo, a nowe, 
które odrastają, są słabe i cienkie, 

jakby były chore , to znak do nie
pokoju. 

U kobiet problemy z włosami 
bardzo często związane są z hor

monami. Menopauza na stan wło
sów ma duży wpływ. 

POD PARAGRAFEM czu albo wydychanego powietrza 
wskaże obecność alkoholu. Wy
bór badania zależy od zatrudnio
nego. Proszę pamiętać o tym, że 

przy analizie krwi musi być obec
ny lekarz, a przy badaniu wydy
chanego powietrza za pomocą al

komatu musi być obecna także ja
kaś druga osoba. Z takiego bada
nia sporządza się protokół. Koszty 

tej ekspertyzy ponosi zakład pra
cy. W przypadku, gdy okaże się, że 
podejrzenie było uzasadnione, bo 
badanie wykazało zawartość alko
holu we krwi lub w wydychanym 
powietrzu, koszty badania pono
si pracownik. 

Należę do tych pracowników, 

którzy mówią, co myślą. Nie po
doba się to szefom. Wolą takich, 

którzy patrzą im prosto w oczy i 
się uśmiechają, a za plecami ko
mentują ich decyzje: ' Przez swój 

niewyparzony język jestem lubia

ny przez kolegów i omijany przez 
kierownika. I osta~n'io, gdy przy
szedłem do . zakład,u na drugą 
zmianę, mój szef riie chciał po
zwolić mi na wyko,nywanie pra

cy. Przy kolegach za'sugerował, że 

wcześniej spożywałem alkohol, 
co było absolutnym kłamstwem. 
Najpierw doszło do ostrej wy
miany zdań. Zaproponowałem, 

aby szef jechał ze mną na bada
nia. Potem onaj ja,koś się opano-

SZEDŁEŚ DWORNĄ ... 

Minął rok i dwa miesiące 

Już nie tańczę na tej łące. 

Szedłeś Dworną z jakąś panią, 
Przeszłam obok cała spięta. 
Lekki ukłon. 

- "Co to za dziewczyna?" 
"Nie pamiętam". 

Możesz chodzić, po tej łące, 

Możesz nosić pęki róż. 

Tylko proszę 
N.awet gdy poproszę 
Nie powracajjużl 

Krzychowi M. - Luleczka 
Łomża 

POZNAJMY SIĘ 
Poznam miłą Panią do 40 lat, 

waliśmy i przeprosiliśmy. Tego 
dnia pracowałem, jednak nie

smak pozostał. Co powinienem 
zrobić, gdyby taka sytuacja się 
powtórzyła? 

Robert 
Pracodawca odpowiada za bez

pieczeństwo pracowników. Ma za
tem prawo zakazać wykonywania 
zadań, jeśli istnieją uzasadnio
ne podejrzenia, że jego pracow

nik przyszedł do zakładu w sta
nie nietrzeiwym albo jeśli pił al
kohol w miejscu pracy. Jeżeli są to 
tylko nieuzasadnione podejrze
nia szefa, a pracownik jest trzeź

wy, może zażądać przeprowadze

nia badań na zawartość alkoholu 
w organizmie. Badanie krwi, · mo-

Opisaną sprawę regulują prze
pisy Kodeksu pracy i Rozporzą
dzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z 1983 roku. 

chętnie ze wsi (dziecko nie stano- 35 lat) na dobre i na złe. Mam 28 

wi przeszkody) . Nieważne, co po- lat, jestem trochę puszystą bru-
siadasz, ważna jest dobroć serca. netką , pogodną, lubię się śą1iać, 

Zadzwoń , proszę, to . przyspieszy mam poczucie humoru. jeżeli nie , 
nasz kontakt: 0608 257 638. przeszkadzają Ci dzieci i fakt, że 

Wiesław jestem rozwiedziona, napisz. Pro-

• szę tylko o listy od Panów, którzy 
jestem panną (około pięćdzie- poważnie myślą o stałym związku 

siątki) o miłej aparycji i młodym i o szczęśliwej rodzinie. 
wyglądzie. Chcę wyjść z samotno- Brunetka 

ści. Poznam sympatycznego wdow-
ca lub kawalera w odpowiednim 
wieku. Pana, który lubi ciepło do
mowego ogniska, kocha przyrodę 

i też. chce zmienić swój stan, w któ
ry zapędziła go codzienność. : 

Róża 

• 
"Spieszmy się kochać ludzi, tak 

szybko odchodzą." 

Bardzo pragnę poznać swoją 
'drugą połówkę. Wciąż szukam Cię 
z gorącym sercem. Mam 37 lat, 

nie posiadam żadnych zobowią
zań, mieszkam na wsi i prowadzę 
dobrze zmechanizowane gospo
darstwo. Dziecko mile widziane. 
jeżeli jesteś samotna, napisz, po
daj numer telefonu. Może to wła
śniejajestem Twoją połówką? 

Andrzej 

• 
Szukam Pana, przyjaciela (do 

• •• 
Oferty podpisane imieniem, 

nazwiskiem lub pseudonimem 
(ale wówczas również imieniem 
i nazwiskiem zastrzeżonym do 
wiadomości redakcji) oraz peł

nym adresem zamieszczamy 
bezpJatnie. 

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

przypadku odpowiedzi na ko
percie trzeba napisać, dla kogo 
jest przeznaczona (np. dla Jana, 

czy Beaty) i podać numer "Kon
taktów", w którym ukazał się 

anons. Nazwisk i adresów ni
komu nie przekazujemy. Pierw
sza wymiana korespondencji na

stępuje za pośrednictwem re

dakcji. 



• W pewnej wsi koło Zam

browa z szopy przepadła 30-l<i

log ramowa koza. Właściciel osza

cował stratę na 150 złotych. 

• W Grajewie na skrzyżow~
niu ulic Piłsudskiego z Kolejo

wą kierowca poloneza nie ustą

pił pierwszeństwa przejazdu ja

dącej na sygnale karetce pogoto

wia. Uderzona w bok erka zjecha

ła na l!!wo i zderzyła się ze stoją

cym na skrzyżowaniu tirem. Ńa
stępnie odbiła się od ciężarówki, 

wpadła na chodnik i zatrzymała 

się na płocie. W wypadku ucier

piał kierowca karetki, który do

znał ogólnych obrażeń ciała. 

• W Szczuczynie (pow. grajew

ski) policjanci zatrzymali do kon

troli drogowej kierowcę polone

za. Mężczyzna podróżował z bra

tem oraz 980 paczkami papiero

sów różnych marek bez polskich 

znaków skar bowych akcyzy, war

tości prawie 4 tysięcy złotych. 

Skąd rodzeństwo miało " lewe" 

papierosy, wyjaśnią funkcjona

riusze zGrajewa. 

• Na drodze Lachowo - Ku

melsk (gm. Kolno) 41-letni kie

rowca fo rda zjechał na pobocze i 

uderzył w znak d rogowy. Potężna 

siła wrzuciła samochód do rowu , 

ZAGINĄŁ 

31 października 2002 roku za

ginął Stanisław Majewski, uro

dzony 15 września 1947 roku, za

mieszkały w Janowie 13 (gm. Na

rewka, pow. hajnowski). 

Rysopi~: wiek z wyglądu 55-

60 lat; wzrost około 170 cm; syl

wetka średnia; włosy krótkie, 

siwe; twarz . owalna; oczy niebie

skie; nos średni, prosty; usta 

duże, kąciki ust opuszczone. 

Ubiór: niebies"ki sweter, krót

kie spodenki. 

Ktokolwiek zna los zaginione

go, miejsce jego pobytu lub może 

przyczynić się do odnałezienia, 

proszony jest o kontakt z Komen

dą Powiatową Policji w Hajnów

ce: tel. 682-20-34 łub 997 (numer 

w całym kraju). 

RONIKA 
OLICV...JNA 

co skończyło się "dachowaniem" 

i śmiercią mężczyzny. 

• Sąd Rejonowy w Wysokiem 

Mazowieckiem aresztował 45-let

niego mieszkańca Warszawy. Po

dejrżany jest o umyślne narusze

nie zasad bezpieczeństwa na dro

dze Perlejewo - Granne, jako 

kierujący pod wpływem alkoholu 

(2,3 prom.) oplem. Na łuku drogi 

. stracił panowanie nad pojazdem, 

który wypadł z jezdni do rowu, a 

następnie uderzył w drzewo i ka-

mień, doprowadzając do "dacho

wania". Śmierć na miejscu po

niósł pasażer. 

• Policjanci z Dąbrowy Bia

łostockiej (pow. sokólski) zosta

li wezwani do jednego z barów, 

gdzie dwóch młodzieńców wywo

łało awanturę. W chwili przy jaz-
/ 

du funkcjonariuszy obaj wsiadali 

właśnie do zaparkowanego w po

bliżu dużego fiata. Na widok ra

diowozu auto gwałtownie ruszy

ło. I tak rozpoczęła się uciecz

ka z pościgiem. W pewnym mo

mencie, na "żwirówce" w kierun

ku wsi Wiązówka, kierowca fiata 

próbował zawrócić. Cofając, ude-

rzył tyłem w radiowóz. Mimo to 

kontynuował ucieczkę. Po kilku

dziesięciu metrach fiat wypadł z 
drogi i zatrzymał się na drzewie. 

Okazało się, że 22-letni drogowy 

pirat jest pijany (prawie 2 prom. 

alkoholu), ajego rok młodszy ko

lega znajduje się w jeszcze gor

szym stanie (prawie 3 prom.!). 

• Na drodze Rzędziany - Ra

dule (gm. Tykocin, pow. biało

stocki) kierujący ciągnikiem rol

niczym, włączając się do ruchu, 

Tltl"A1A~ 
Z 0'021'14 J ... 

nie ustąpił pierwszeństwa prze

jazdu mercedesowi. ,Kierowca sa

mochodu, chcąc uniknąć zderze

nia, gwałtownie zjechał na prze

ciwny pas ruchu. Jadący z prze

ciwka kierowca poloneza, aby z 

kolei uniknąć zderzenia z mer

cedesem, ' odbił vi lewo, wpada

jąc na nadjeżdżającego lanosa. 

Ogólnych obrażeń ciała doznał ' 

kierowca polonez a. Traktorzysta 

uciekł z miejsca wypadku. 

• Białostoccy policjanci za

trzymali trzech mężczyzn i kobie- " 

tę, sprawców napadu, którego nie 

było. W kwietniu 2002 roku zgło

szono policji napad mI: agencję 

PKO przy ul. Bema, obok siedzi

by Komendy Miejskiej. Kasjerka 

opowiedziała o sterroryzowaniu 

jej przez dwóch młodych męż

czyzn, u:!;brojonych w pistolet, i 

zagrabieniu z kasy prawie 20 ty

sięcy złotych. Jedną z wersji przy

jętych przez prowadzących spra

wę funkcjonariuszy było podej

rzenie o sfingowanie napadu; 

to założenie okazało się przy

słowiowym strzałem w dziesiąt

kę. Żmudna praca potwierdziła, 

że tak właśnie było: 23-letnia ka- . 

sjerka i jej trzej wspólnicy zostali 

aresztowani. 

• W Narewce (pow. hajnowski) 

na ul. Hajnowskiej kierowca żuka 

potrącił 74-letniego mężczyznę, 

który prowadząc rower, nagle 

wszedł na jezdnię, wprost przed 

jadącym samochodem. Pieszy 

odbił się od furgonetki, a następ

nie uderzył głową w pobliski słup 

telefoniczny. Poniósł śmierć na 

miejscu. 

NAJLEPSI 
W DYŻURCE 

31 policjantów rywali zowało w 

fi nale I Wojewódzkiego Konkur

su Służb Dyżurnych Jednostek 

Policj i Garnizonu Województwa 

Podlaskiego. Funkcjonariusze 

musieli wykazać się wiedzą ogól

ną (w tym z psychologii), zawodo

wą i umiejętnościami praktyczny

mi w symulowanych sytuacjach. 

W kategorii dyżurnych miej

skich i powiatowych najlepszy 

okazał się młodszy aspirant Wa

cław Andrukiewicz z Komendy 

Miejskiej Policji w Białymstoku. 

Zwycięzca ma 39 lat, w mundurze 

pracuje od 20; najpierw jako dy

żurny III Komisariatu, a od roku 

w Komendzie Miejskiej. Drugie 

miejsce wywalczył sierżant szta

bowy Jerzy Gruda z Komendy Po

wiatowej Policji w Sejnach, trze

cie - aspirant Mirosław Niedź

wiedź z Komendy Powiatowej Po

licji w Sokólce. 

W kategorii oficerów opera

cyjnych Komendy Wojewódzkiej 

zwyciężył aspirant sztabowy Je

rzy Kołosowski. Ma 41 lat, w poli

cji od 15. Wcześniej był policjan

tem "zwyczajnym", ' dzielnico

wym, dyżurnym IV Komisariatu. 

Od 2 lat jest pomocliikiem ofi

cera operacyjnego Komendy Wo

jewódzkiej. Drugie miejsce zajął 

młodszy inspektor Michał Kar

'piuk, trzecie - aspirant Sławo

mir Józwowicz. 
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Agila - Corsa -Astra II 

Wyjedź nowym Oplem 
zO 70% jego ceny 
Szczegóły w salonie 

GM.A( BARK OPEL CRES!!I. 
h>1:Jt 1O. :< .. \. ., ';~.~;,' ":;-.;<".:'::';;; .~ , ~)~:':-h·:"', :.~:;::··)1 

Dostępny w salonie Opel: 

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

f. 7079 

ra k/k-me 

fa k/me 

www.opeltopauto.com.pl 

Ostrolęka, ul. Warszawska 36, 
tel/fax 029 760-41 -1 8 

r§ KONTAIOY 

te) Husqvarna 
PROMOCJA! 

~ 

1299,-

c. 
E 
8 
ni 
E 

'" > 
CT 
In 
::> 

i 

PILARKA. HQV 350, MOC 3,1 KM 
od 14.10.2002 do 14.12.2002 

Zapraszamy do punktów handlowo-serwisowych 

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

ŁOMŻA, ul • . Nowogrodzka 60, t el . (0-86) 21 6-69-10 

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

ZAMBRÓW, ul. Kościuszki1 9 , t el. (0-86) 271-30-81 

f. 6727 

HURTOWNIA 

"KOMAX" 
ŚWIAT GI.AZURY 

OFERUJE: 

KOMAX~ ~ L =s Spokojna 

~ duży wybór glazury, terakoty i gresów 
z najlepszych fabryk polskich, 
hiszpańskich i włoskich 

~WOL łFKS , -13 

• ekspozycje lazienkowe 
na trzech poziomach 

OFERTA SPECJALNA: 
• największy wybór tanich p!ytek do dojowni mleka 

f. 7078 

;:s 
~ . 
o::: 

FACHOWE DORADZTWO 
RATY-DOWÓZ 

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

0-600-824-256 

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



Płacze polski proletariat, 

Dolę lży przeklętą, Niech się święci 1 maja! 
Z drugiej strony, wiem rodacy, 

Euroentuzjasta, 
Bo w Brukselijakiś wariat 

Chce mu zabrać święto. 

Robotnicza wrzeszczy siła 

Wsparta o łopatę: 

Unia nam podpierniczyła 

Miłą sercu datę! 

Ślina aż wprost z ust się toczy 

Na takjawnejaja, 

Przecież kradną w żywe oczy 

Ś~ięto l maja! 

W dniu tym bowiem, Boże Drogi, 

Istny dom wariatów! 

Unia przyjmie w swoje progi 

Nowych kandydatów. 

Batów ktoś tam fest jest warty 

Od karku do stóp, 

Wszak maj dwutysięczny czwarty 

To będzie nasz grób! 

Nie powstanie lud wyklęty, 

Zgnije tom Lenina, 

Do lamusa transparenty! 

Istna popelina. 

Gdzie pochodów barwnych 

sznur, 

Gdzie szturmówek lśnienie , 

Przez Brukselę wszystko 

kunr ... ! 

Pójdzie w zapomnienie. 

TEGO JESZCZE NIKT NIE MA: 
- W standardzie profile czterokomorowe 
- w standardzie okucia "TYTANOWE" 
- podnośnik skr dła 

PROMOCJA* 
PILARKA MS 260 

Moc: 
Poj. skokowa: 
Prowadnica: 
Ciężar: 

3,5 KM 
48,7 cm3 

32 cm 
4,7 kg 

1853,- PLN 
• W olercle promocyjnej równie!: 

STIHL MS 230 i STIHL MS 250 
• szczegóły u Dealerów 

Cieszy się że Święto Pracy 

Zniknie, no i basta. 

Wreszcie komunistom kota 

Pogonił ktoś młody, 

l maja to wspólnota! 

Nie durne pochody. 

Więc o waszym nie czas dukać 

' Święcie, siać paniki, 

Wkrótce można będzie szukać 

Was wśród fantastyki. 

Każdy wiele ma powodów 

Bronić swoich racji, 

Komuniści czar pochodów 

Reszta integracji. 

Jedni drugim pod sam tułów, 

Jak w partyjnym czynie, 

Lata całe, bez skrupułów, 

Podkładają świnie. 

Ja na finał wnukom Kraka 

Myśl mam ciut garbatą: 

Pierwszy maja dla Polaka 

Zawsze ważną datą. 

ANDRZEJ DYNKIEWICZ 

Rys, Marek Polański 

f'iIN;Z;lJl/ 
OKNA Z JEDWABNEGO 
ZAKU!> pnOOUI{CYJNY: 
Jedwabne, ul. Polno 27 (bazo G5), 

217-22-11"tel. 217-23-00 

f. 7209 

Sprzedaż i obsługę serwisową prowadzą autoryzowani dealerzy firmy STIHL: 
Białystok - Dworzec PKS, paw. 17, tel. 7451402; Berlinga 31" tel. 853 68 04; Ciechanowiec - Sienkiewicza 45, tel. 277 28 64; Czyżew -
Nurska 13 (pawilon GS), tel. 0602 27 94 06; Grajewo - Wojska Polskiego 49, tel. 272 33 44; Kolno - Wojska Polskiego 46, 
tel. 474 04 09; Łomża - Kierzkowa 1, tel. 216'44 66; Maków Maz .• Kopernika 4, tel. 717 0240; Mońki· Wyzwolenia 13A, tel. 71648 69; 
Ostrołęka · Żeromskiego PKP, tel. 769 07 90, Inwalidów Wojennych 5, tel. 764 47 52; Ostrów Mazowiecka· Sikorskiego 28, 
tel. 74 52564, Krótka 3, tel. 745 39 59; Rudka· 3 Maja 28, tel. 0608402695; Wysokie Maz .• 1000-lecia 4, tel. 275 2316; Zambrów 
- Wilsona 10, tel. 271 6907. ' 

www.stihl.pl 
1'.7082 
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Jesienny król rzek 

W sobotę, 21 września, na woblera "wyspinningowałem" jesiennego 

króla rzek, sandacza o wadze 4,6 kg i długości 81,5 cm. 

Jaź z Gaci 
Wczesnym rankiem, 15 maja, 

jestem na łowisku w pobliżu uj
ścia rzeczki Gać. Łowię na dwie 
gruntówki z koszyczkiem, do 
godz. 9.00 miałem 6 domdnych 
płoci i jednego prawie kilogra
mowego jazia. Po wyholowaniu 
jazia brania ustały. Około godz. 
11.30, gdy już straciłem nadzieję 
na jeszcze jakąś rybę, szczytów
ka jednej z wędek zaczęła silnie 
drgać. Myślałem, że to następna 
duża płoć, ale gdy tylko zacząłem 
skręcać żyłkę, wiedziałem, mam 
rybę dużo większą. Po około 5-
-minutowym holu miałem w pod
bferaku pięknego jazia. Ważył 

2,40 kg, mierzył 62 cm. Przynętą 
były dwa ziarnka pęczaku. 

RYSZARD SZYMAŃSKI 

ROBERT PIASECZNY 

Łomża 

Medalowy sazan 

To było wczesną wiosną, 4 

kwietnia. Łowiłem na Biebrzy. 

Około 14.30 na dwie rosówki 

wziął przepiękny karp sazan o 

wadze 11,5 kg i długości 90 cm. 

TOMASZ PAWŁOWSKI 

Zambrów 

Paweł zgłosi! się do redakcji z 

wypreparowaną głową. Potwier

dzenie (na naszą prośbę) uzyskał 

w Biurze Okręgu PZW; świad

kiem połowu był J an Pawłowski z 

Chylin. 

Wybierasz si, do 
NOWEG'OJO 
dopra.cy? . 
Będziesz pracować: _ 

KU 

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

ODSZKODOWANIE 

PRZEKRACZAJ~CE 
MILION DOLAROW 

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

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

• W JAKI SPOSÓB OPłACISZ NASZE HONO~M? 
Honorarium zapłacisz dopiero z odszkodowania 
Wysokość honorarium jest ściśle określona prawem 

Nie musisz mieć zielonej karty, 
by wnieść i wygrać sprawę 

Dzwoń po bezpłatną . (212) 685' 2023 
konsultację w języku polskim: -

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



MEDYCYNA 
PRYWATNY GABINET USG, Al. Piłsud

skiego 6, Łomża, czynny: 14.00-18.00. 
Specjaliści radiOlodzy: lek. med. Grażyna 
Nierodzińska, wtorek, środa, tel. 0-604-
437-386; Dr n. med. Wieslaw Wender
lich, poniedzialek, czwartek, piątek , tel. 
0-604-4~60-76 

/ fak. 7064-0 
ZDJĘCIA RTG zĘB6w i ZATOK, PAN
TOMOGRAFIA, Al. Piłsudskiego 6, 
Łomża, godz. 13.00-17.00 

fak . 7064-o 
USG - Dr n. med. RYSZARD WAGNER 
- SPECJALISTA RADIOLOG, Łomża, 
Aleja Legionów 94. Tarczyca, brzuch, 
prostata, piersi, narządy rodne, biop
sja, (086)218-88-98, 0-602-584-466. RTG , 
zĘB6w. 

7218-0 
BADANIA USG, specjalista radiolog 
Henryk Korolczuk, "ACER" , ul. Kazańska 
2. Rejestracja: (086)218-16-47 

7029-0 
BARBARA DOMYSLAWSKA - zaburze
nia lękowo-depresY.ine, choroby psychicz
ne, piątki od 13.00, Al. Piłsudskiego 6, 
pokój l, (085)6542-584 

745~0 

MOTORYZACJA 

126p (1987), 4730-934. 
f-7388 

OMEGA B 2,0 I 16v COMBI, 27 000 ZŁ, 

TEL. 603-584-184 
[-7389 

MONTAŻ, SERWIS SAMOCHODO
WYCH INSTALACJI GAZOWYCH. Syste
my tradycY.ine i pelnego wtrysku gazu. Jar
nuty k.Janowa, 216-97-03; 503-010-038. 

f-7395-o 
SPRZEDAM WAZ LADA 1500 (1989r), 
cena 500zl, 0-502-296-9~3 

7440 
CC-704 (I 993r), 218-86-94 

7443 
SPRZEDAM FIAT 126p (1993),216-32-09, 
0-605-621-551 

7444-0 

VOLKSWAGEN SHARON (1998), poj. 
2.8, wersja komfort, typ uniwersalny, I wla
ściciel. Kontakt: 2190-619, 0606-249-868. 

f-7448-0 

AUDI 80 + gaz (1979), 2177-335. 
f-7452 

OPEL VECTRA 1,6i (1991/92), (086) 
2160-517. 

SIERRA 2,0 (1989) 473-0~51. 

KADETT 2.0 (1989) 47~12-39. 

VEKTRA 1,7 D, 217-86-04. 

f-7454 

f-7456 

f-7456 

f-7460 
KADET 1,6 (1991); Escort 1,3 (1992/94), 
2190-145. 

f-7397 
TANIO SPRZEDAM ' Polonez (1991), 
2184-253. 

f-7398 
LANOS (1999); Felicia (1996) - sprze

AUTO-SZVBY - naj taniej, Łomża, Kraska - dam, 0692-434-246 
f-7402 

SKODA FELICIA 1.3 (1997) , (086)278-
35-86 

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 (montaż), Sena
torsJ{a 13, 216-69-48 

7158-0 
TOYOTA AVENSIS 1.8 (1998), zielony 
metalic, tel. 219-82-64 po godz. 17.00 . 

7204-0 
CITROEN BERLINGO - cięż. (1999) 
1,4i, 219-1~9. . 

f-7244-0 
FORD SKORPJO - kombi (1993) 2i, 
219-13-49. 

f-7244-0 
SPRZEDAM POLONEZ Truck (1995), 5 
osób + gaz, 218-6~94, 0-604-50~982 

7323 
TOYOTA COROLLA 1.4 kombi (1996), 
kupiona w salonie, tel. 0-602-612-211 

, 7342 
FIATA 126p (1994r), tel. 218-11-17 

7343 
POLONEZ 1.5 (1988), tel. 216-09-61 

7352 . 
COROLLA 1.8D (1987), (086)216~174 

7360 
ROBURA, stan b. dobry - tal1io, 0-502-
534-340 

7369 
SPRZEDAM FELICIĘ 1.6, 0-692-405-272 

7370 
CARO (1992), gaz, 0-502-5~~12 

7274 
LANOS 1,5 100 KM (1999) + gaz. 0608 
596162. 

f-7383 
BMW 730i (1989) dobre wyposażenie, 
216-03-14. 

f-7438 
SPRZEDAM RENAULT 9 (1982,), tel. 
691-801-001. 

, f.7386 
OPEL ASTRA 1,8 GST (1994), (086) 
2199-008, 

f-7387 

7405 
SPRZEDAM MERCEDES ,123 3000, auto
mat, stan bdb, 0-50~65-44-29 

7415 
MERCEDES 124 300D" (1995), sprzedam 
lub zamienię na tańszy, 218-54-60, 0-604-
752-818 

7417 
SPRZEDAM VECTRA 1.70 (1989r), 473-
62-43 

, 7418 
OMEGA 1.8 (1990), (086)216-5~92 

7426 
FIAT.PALIO (1998),0-603-069-369 

7429-0 
AUDI 80 - (1987r), benzyna, 218-04-52 
po 16.00 

7431 
OPEL VECTRA 1.6 16V (1997), 0-60~ 
372-807 

7435 
OPEL OMEGA 2.0 (1992), 0-60~372-807 

7435 
VW PASSAT 1.8 20V (1998), 0-603-372-
807 

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

7435 

dojarki, 

5019-0 
SPRZEDAM sianokiszonkę, siano, O 50~ 
311-770. 

f-6966-0 
WYPRZEDAJĘ KROWY, jalówki hodowla
ne, O 505 850 707. 

f-7004-00 
AR1YKUŁY METALOwE, ul. Wyszyńskie
go 2, lokal 13, 2198-666 

7158-0 
GARAŻ - Przykoszarowa, 219-1~9 

7244-00 
GARAŻ PODZIEMNY, Rycerska, tel. 0-
502-295-653 

7313 

Wyrazy szczerego współczucia 

f.7335 

Pani ANNIE REJKA 
.z powodu śmierci 

OJCA 
składa 

Prokurator Okręgowy 
wraz z prokurator!imi i pracownikami 

prokuratur okręgu łomżyńskiego 

ZIEMIA - ŚMIĘTKOWO gm. Troszyn. KUPIĘ TOPOLĘ, 0-605-247-361 
Okazjal , 0-602-487-876 7358-0 

7316 OLCHA, BRZOZA, 2172-213 
PROSIĘTA (krzyżówka z dzikiem), 219- ~ 7385-0 
32-19 PUSTAKI, CEGŁĘ, 219-15-98 

7322 
GRY PS2 "NOWOŚCI" l szt. - CD - 20zl, 
tel. 0-505-370-367 

7333 
SIANO KISZONKĘ W BELACH 80zl, 
siano w beiach 55zl, (029)741-97-66, O-
606-130-878 

7347 

DREWNO OPAŁOWE z Nadleśnictwa. 
Dostawa, 216-00-10, 0-608-412-919 

7348-0 

SPRZEDAM DZIAŁKĘ budowlaną w Piąt
nicy, ląkę Jednaczewo, 2190-980 

7,350 
BARAKOW6Z - tanio, 0-602-669-517 

7361-0 
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ Łomża 24 ary, 
dom do remontu lub rozbiórki, (086)216-
57-50 

7362 
TANIO NOWĄ wersalkę, po 19.00 4730-
977 

7365 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ w Jednaczewie, tel. 
(086)216-02-57 

7372 
1,75ha z zabudowaniami, Konarzyce, 
Łomżyo'\ska 57 

7375 
SPRZEDAM JAŁ6WKĘ wysokocielną, 
2192-211 

7382 
OPAŁ,2172-213 

7385 
MiJKI GORĄCOWODNE, (087)644-9~ 
Ol, 0-504-45~741 

7387 
PIANINO, stan dobry i piec na gaz, 
(086)278-36-05 

7404 
CHOINKI - SPRZEDAŻ HURTOWA, 
tel. 216-59-93 

7420 
SPRZEDAM PIANINO, 0-505-797-850 

7421-0 ' 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ, 216-37-37 

7422 
SPRZEDAM LADĘ chłodniczą, długość 

3,5m, (086)277'16-'73 
"7425-0 

SPRZEDAM DZIAŁKI budowlane w Kow
natach, tel. 219-16-37 

7433 

WYPRZEDAż - KOTŁY C. O., olejowe, 
opalane drewnem, Łomża, 216-61-62, 0-
605-621-551 

7444-0 

SPRZEDAM 1,90ha lasu w Grądach Wiel
kich gm. Jedwabne. tel. (086,)2172-533 

7461 
SPRZEDAM BECZKOw6z 30tJOL 
- 5500zl, wycinaki do kiszonki, zbiorniki' 
do mleka, 219-18-72, 0-505-253-919 

7462 

KUPIĘ 

AUTA POWYPADKOWE, ZNISZCZONE, 
, (085)711-71-54 . 

f-681~0 

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

[-6813-0 

ROZBITE SAMOCHODY, 0-603-050-603 
f-209'O 

mo, (086)2F-51-65 
6834-0 

KUPIĘ lha ziemi lub więcej trasa ŁOMŻA
OSTR6w-WYSZK6w, O 602 558 674. 

[-6937-0 
OVERLOCK, N6Z krawiecki, maszynę 
stębnówkę, (086)216-55-36,0-600-345-290 

7311 . 
KUPIĘ KOŚCIARKĘ, 216-00-10, 0-608-
412-919 

7348 

ŁOMŻYŃSKA GIEŁDA 
SAMOCHO.,OWA 

W KAŻDĄ SOBOTĘ W .GODZ. 
8.00-13.00 

na terenie 
PHU POLMOZBYT ŁOMŻA 

REKLAMA 

7419 

LOKALE 
WYNAJMĘ pomieszczenia biurowe, 218-
50-88. 

, f-6984-0' 
POSZUKUJĘ M-2 lub M-3 umeblowanego 
do wynajęcia, 0-608-825-326 

7040-00 
NIERUCHOMOŚCI - "1YTAN". Kredyt. 
Łomża, Polowa 45, (086)216-62-26, www. 
tyszka. ~net. pl. Oferty przY.imujemy nie
odplatOle. • " 

7174-00 
DO WYNAJĘCIA lokale handlowe i biuro
we, centrum Łomży, 0-608-609-663 

7191-00 
WYNAJEM: HALA 300m2, produkcja 
- hurtownia, 0-602-370-671 I 

7199-0 
LOKAL 95m2 do wynajęcia, (086)2160-
189 

7236-00 
WYNAJMĘ PAWILON 86m2, Piękna 3, 
2192-314 

7272-00 
LOKAL DO WYNAJĘCIA, 0-504-3~78-25 

7298-00 
KUPIĘ 2-3 pokojowe mieszkanie w Łomży, 
0-604-366-292,219-81-81 po 17.00 

7305-00 
\ POSZUKUJĘ GARAŻU do wynajęcia na 

Stacha Konwy, 216-30-23 

DOM DO WYNAJĘCIA, 473-05-21 

SPRZEDAM M-3, 219-84-32 

7306 

7307 

7310 
PILNIE SPRZEDAM M-5, IV p., tel. 219-
17-79 

7312 
SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ kiosk typu 
"francuski" w dobrym punkcie, tel. 2188-
144 

7315 
SPRZEDAM LOKAL handlowy, Mazowiec
ka (piętro), 2i7-83-02, 218-86-70 

7325 
DO WYNAJĘCIA M-3, 219-98-32 

7332 
DO WYNAJĘCIA lokale, 2188-030 

7336-0 
STANCJA,O-609-766-548 

7344-0 
WYNAJMĘ POK6J, 218-34-16 po 15.00 

. 7365 
WYNAJMĘ LOKAL 100m2, Centrum Osie
dle. Idealne pod aptekI' gabinety lekar- -
skie, tel. 218-67-47, 0-502-397-810 

7366-0 
SPRZEDAM M-2, ~4m2 w Nowogrodzie, 
tel. 0-692-450-656 

7368 
SPRZEDAM M-4, 2169-803 po 13.00 

7373 

I KUPIĘ LOKAL, 216-68-69 
7376 1 

POSZUKUJĘ LOKALU 'w Zambrowie, 0-
601-89-45-10 ' t 

1378 
WYNAJMĘ m-4, 2199-859. 

F-7391 
. WYNAJMĘ POK6J osobom starszym, 
Łomżyca 218-72-80, 50 1-1 3~704 . 

F-7395 
WYNAJMĘ TANIO garai, 0505 797 850. 

, F-742\-o, 
.' WYNAJMĘ LOKAL, 218-53·58. ' 

[-7430-0 
PRZlJMĘ' DZIEWC:lYN\' na stancję w 
Łomży, tel. (086) 216-95-42. 

f-7424 
SPRZEDAM MAGAZYN (magazyny) 
warsztat samochodowy Łomża, (086) 
218-62-07. 

f-7427 
SPRZEDAM M-5, 21f>-93-65 

7436 
LOKAL DO WYNAJĘCIA, (086)216-9~21 

7437-0 
STANCJA,215-06-66 

7439 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe do 
40000, tel.,0-50~163-633 

7445 
ZAMIENIĘ M-4 na kawalerkę Łomża, O-
604-338-744 

7446 
"ARKADIA" -"- NIERUCHOMOŚCI, 
(086)218-77-79 

7447-0 
POKOJE DLA uczennic, 47-302-87, 47-
302-21 

7449 

I 

I I , 

-

I 

I 
I 

, 

\ 



II 

, 

tff KGtnAKfV 

- Salon Renault jest pierw
szym w Łomży salonem sprze
dającym samochody zachod
niej marki. Przyciąga wzrok 
nie tylko koneserów motoryza
cji. Jest przestrzenny, prezen
tuje sześć najnowszych mode
li, a do tego jeszcze profesjo
nalna obsługa. 

- Ktoś zawsze musi być · 

pierwszy, tu byliśmy my. Firma 
~stnieje w Łomży jedenaście 
lat i nie od razu miała taki wy
gląd. Zaczynaliśmy od budyn
ku, warsztatowo-biurowego. 
Samochody stały na dworze, 
na placu nie było nawet kostki. 
Przełom nastąpił wraz z wpro-

. wadzeniem na rynek mode
lu Megana. Samochó_d w pię
ciu wersjach (pięciodrzwiowy, 

czterodrzwiowy, Coupe, Scenic 
i Cabrio) bardzo 'podobał się 
klientom. My cieszyliśmy się, że 
trafiliśmy w gust. W maju 1997 
roku rozpoczęliśmy budowę sa-

Renault 
najbezp.ieczniejszy .~ 

Rozmowa zJanuszem Zawadzkim 
właścicielem firmy JAN KAR - autoryzowanego partne: 

lonu o powierzchni wystawien
niczej 260 m kw. i stanowisk 
naprawczych. Cała inwestycja 
skończyła się w październiku 
tego samego roku. Pragnęli

śmy, i tak jest nadal, aby klient 
był zadowolony nie tylko z za
kupionego samochodu, ale też 
z obsługi i warunków, w jakich 
dokonuje zakupu. 

- Jednak społeczeństwo 

ubożeje i spada sprzedaż sa
mochodów. 

- To prawda, że sytuacja 
ekonomiczna w krąju jest trud
na. Ale właśnie dlatego też 

klienci sięgają po samochody 

Janusz Zawadzki 

dobrej jakości i bezpieczne, 
aby w czasie używania ich nie 
zawodziły i nie narażały na do
datkowe koszty. Klient nie chce 
dopłacać do zakupu. Renault 
oferuje 'dobre i bezpieczne mo
dele. Model Laguna II zdobył 
tytuł naj bezpieczniejszego sa
mochodu Europy. Pozycja Re
nault na rynku ciągle wzra
sta. Obecnie wśród sprzedaży 
wszystkich marek zajmuje trze
cie miejsce w Polsce oraz jest 
w czołówce wśród marek im
portowanych. Na jakości tych 
samochodów poznali się tak
że mieszkańcy Ziemi Łomżyń-

ul. Przykoszarowa 14a, 18-400 Łomża 
tel. 218-27-20, 216-42-99; fax 216-45-94 

. 
JUZ OD 58.900 PLN 

NAJBEZPIECZNIEJSZY SAMOCHÓD 
W SWOJEJ 'KLA-SiE ' ., 
(WDŁUG-E~~R2f\l?;M?~ ,'·1 ) ~d", 

. ' 



• 
• 
w Europie 
m 

nera Renault w Łomży 

skiej. Nasz udział na lokalnym 
rynku sięga 22 procent. Na
sza pozycja jest tak wysoka, bo 
spełniamy najbardziej kapry
śne życzenia klientów oraz pro
ponujemy bardzo bogatą ofer
tę. Istnieje nawet możliwość 

wyprodukowania samochodu 
na konkr.etne zamówienie. 

- Czy w Pańskim salonie 
można kupić samochód, przy
chodząc bez pieniędzy? 

- Proponujemy wiele udo
godnień klientom. Można tak
że zgłosić się do nas po samo
chód z pustym portfelem. Na 
miejscu, w miłej atmosferze 
przy aromatycznej kawie zo
~tanie spisana umowa kredy
towa lub leasingowa. Poza tym 
klient otrzyma jeszcze standar
~owy pakiet ubezpieczeń i.... 

pferty promocyjne. Dla tych, 
którzy nie lubią długich kredy
tów, istnieje możliwość zapłaty 
80 proc. wartości samochodu 
pd razu, a pozostałe 20 proc. 
nabywca może zapłacić za rok 
bez żadnego pn?centu. Wszy
§cy korzystają z dogodnych wa
~unków gwarancji: na - części 
me'chaniezne!' - rok z możliwo
scią przedłużenia do czterech 
Jat, na powłoki lakiernicze -, 
trzy lata, na perforację karose-
rii '-- dwanaście lat gwarancji. 
, - Czy w salonie Renault 
można tylko kupić samochód? 

- Można kupić każdy z mo
deli Renault. A dodatkowo 
proponujemy usługi serwiso
we, czyli pełne naprawy gwa
rancyjne i pogwarancyjne, na-

prawy lakierniczo-blacharskie. 
Posiadamy wszystkie części za
mienne, a gdyby czegoś zabra
kło, to jesteśmy w stanie spro
wadzić potrzebny element w 
ciągu 24 godzin. Ważne jest 
też to, że wszelkie rozliczenia 
w przypadku szkód komunika
cyjnych wykonujemy na miej
scu za klienta. W naszym ser
wisie db~my o klimatyzację; 

można sprawdzić · szczelność 

w każdej marce samochodu, 
oraz nabić freon. 

- Ilu zatrudnia Pan pra
cowników? 

Zatrudniamy szesnaście 

osób, w tym roku przyjęliśmy 
do pracy dwóch nowy fachow
ców. Pracownicy posiadają wy
sokie . kwalifikacje, wszyscy 
przeszli cykl szkoleń w Instytu
cie Renault. Szef serwisu Mar
cin Prusinowski posiada tytuł 
doradcy technicznego inspek
cji jakościowej. Nad sprzeda
żą czuwa Szymon Staniurski 'i 
sprzedawca Mariusz Chojnow
ski. Mariusz Korwek jest sze
fem Biura Obsługi Klienta, a 
Marek Ch robak szefem maga
zynu. O załodze mogę mówić 
tylko dobrze. Są odpowiednio 
wyszkoleni oraz szanują klien
tów i pracę. 

- Jakim samochodem jeź
dzi szef firmy i co p-oleca swo
im klientom? 
~ Jeżdżę Renault Vel Sati

sem. Jak wszystkie modele jest 
w)'godny i bezpieczny. Ale jako 
auto typowo ' rodzinne pole
całbym ~omfortową Thalia z 
przestrzennym, wnętrzem, wy
godnym dużym bagażnikiem 
i - cp ważne - za niewysoką 
cenę. Zapraszam serdecznie 
do salonu Renault, a kto raz 
ulegnie urokowi naszej marki, 
nie opuści go uczucie, że dołą
czył do najlepszych. 

- Dziękuję za rozmowę. 

Wyposażenie przeroslo cen, 

Procentowy udział w rynku samochodów nowych, 2002 rok (Polska) 
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Procentowy udział w rynku samochodów nowych, 2002 rok (Polska) 

25 
22,01 

4.JAKSzvił'i{o PRZEWIDUJE PANI/PAN ZAKUP SAMOCHODU?; 

; ~;: . *, ~,~ 
7. JEŻELI TAK, .TO Z JAKICH ZRÓDEŁ? 

O PRASA DTV O RADIO O ZNAJOMI O INNE 

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH UMIESZCZONYCH. 
w NINIEJSZEJ :.tN:RmCJE - PRZEZJANKAR JANUSZ ZAWADZKI Z SIEDZIBĄ w tOMŻV PRZY 
Ut. PRZYl\OS7AROWE] 14A WYŁĄCZNIE DO CEtÓW ANKIETOWYCH ORAZ BY POWYŻSZE 
DANE PRZY ZACHOWANIU ICH POUFNOŚCI BYŁY PRZEKAZYWANEJEDYNIE'FlRMOM 

REALIZUJĄCYM CELE MARKETINGOWE NA RZECZ JANKAR JANUSZ ZAwAOZKI . 

IMlF; I NAZWISKO ......................................................... .................... 1' ..... . 
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STANCjA, 2160-219 
7465 

DO WYNĄJĘClA mieszkanie malżeństwu , 
0-601-952-657 

7463-0 

USŁUGI 

STUDNIE (086) 2 18-59-91,0-600-550-109. 
f-4132-0 

KOMPUTEROPJSANIE, oprawa, ksero 
- "OPOKA",' 216-48-39. 

f-7067-o 

AUTO - GAZ montaż, tel. 215-35-31. 
f-29740 

NAPRAWA: lod6wki, pralki, 218-07-07 
4508-0 

RENOWACJA MEBLI, 'zabudowy"kuchen
ne, tra lki, (086) 2 182-357,0503-586-340. 

f-4273-0 
WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW, 
216-32-42, 0-604430-889 

5365-0 
TARCIE DREWNA trakiem przewoźnym, 
0-504101-766,2189-859 

6376-0 

POŻYCZKI GOTÓWKOWE szybko 
i tanio . Ubezpieczenie NNW - gratis. 
AtrakCJd ne lokaty. "SKOK", Łomża, Giel
czyńska lO, tel. 216-89-26 

6662-0 

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

6887-0 
RTV- NAPRAWA,473-0 i-90. 

f-6948-o0 
KOMPUTEROpISANIE, 0-600-971-921 

711 5-0 
PODŁOGI : - układan ie , - cyklino
wanie, - renowacje, - schody wyr6b, 
0-607-323-887 

71240 
NAPRAWA: pralki, lodówki , zamrażarki , 

2 19-03-33, 0-604280-538 
7125-0 

"MAC-RO B" .- ' montaż samochodowych 
instalacj i gazowych, - diagnostyka elek
troniki poj azdowej, Łomża, ul. Sena tor
ska 13, 216-69-48 

7158-0 

FIRMA "MILISZKIEWICZ" profesj o nal
nie produimje dużo wzorów element6w 
kowalskich balustrad, przęseł ogrodzenio
wych , te l. ko n takt. 218-25-05 

71 65-0 
USŁUGI REMONTOWE od A-Z, 0-694 
389-209 . 

71940 
TAPICERSTWO - RENOWACJA, 218-31-
62 , 261-96-07 

7253-0 

KREDYTY GOTÓWKOWE, 215-17-93 
. 7256-0 

SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, gla
zura, panele, 216-62-88, 0-608-014410 

7282-0 
REMONTY MIESZKAŃ, 2126-124, 0-691-
776-025 

7309-0 
TANIO: malowanie, ukladanie paneli, 
218-37-65, 0-601-367-829 

7319 
MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, solid
nie - tanio, 0-692-158-761 

7320 
SPRZĄTANIE MIESZKAŃ, tel. 2175-195 

7324 
CZYSZCZENIE DYWANÓW wykładzin, 
t.:'1picerek na miejscu, u klienta - tanio, 
solidnie , 0-606-278-052 

7334 
MX)NIA, CZYSZCZENIE dywanów, tapice
rek,2 188-030 

7336-0 
RTV NAPRAWA, 473-01-90 

7339-0 
PIŁOWANIE DREWNA, 0-501-82-90-94, 
216-00-10 

7348-0 
GLAZURA, TERAKOTA, 218-40-18, 0-
692-112-518 

7356 
USŁUGI KOPARKĄ - wykopy, kopa
n ie stawów, szamb, wyrywanie karp, itp, 
(086)216-35-79,0-602-520-783 

7359 
REMONTY WYKOŃCZENIOWE miesz
kań,O-505-95-40-75 

7363 
DREWNIANE SCHODY wyrób , montaż, 
te l. 216-78-97, kom. 0-605-82-1 460 

73640 
DOCIEPLANIE .TYNKI - tan io, tel. 
2181-586 

7380 
HYDRAtJLIKA, REMONTY, 2 18-85-08 

7393 
USŁUGI REMONTOWO-wykończeniowe 

mieszkań,O-50471 8-743 

GLAZURA, TERAKOTA, malowanie, 
szpachlowanie, ukladanie paneli, re gipsy, 
473-16-41, 0-609-185-377 

7400 
'TYNKI GIPSOWE agregatem 15 zl/m2 z 
materiałem, 0-503-65-69-62 

7406-0 
Z. I. R ŁOMżA: - instalacj e , pomia
ry elektryczne, - remonty, - budowy, 
- montaż o kien, - głazura, - dociepla~ 

nie, tel. 218-63-29, 0-602-746-220 
7408 

GLAZURA, SZPACHLOWANIE - solid
n ie, 475-28-02 

7409-0 
HYDRAULICZNE, ŚLUSARSKIE, 218-
15-09 

7116 
REMONTY MIESZKAŃ, 473-58-47 

7432 
TYNKI, 0-608-147-306 

74340 

KOMPUTEROPISANIE, tel. 219-86-99 
7442 

USŁUGI BUDOWLANE - tynki , glazura, 
szpachlowanie, malowanie, te l. 2160-508 

7458 

Hotel "Zbyszko" w Nowogrodzie 
proponuje 

smaczne, tanie potrawy świąteczne 
a także na inne okazje. 
Z dowozem do domu 

OKAZJA ŚWIĄTECZNA - 20% upustu 

Zamówienia telefon : (0-86) 217-55-18 

MEDYCYNA TYBETAŃSKA 
Lekarze - specjaliści leczą skutecznie ziołami 

choroby, schorzenia, bóle. 

Stosują sprawdzone metody diagnozowania 

REKLAMA 

na podstawie tęczówki oka (irysdi~gnos'tyka) oraz badania pulsu. 

Chcesz poprawić swój stan zdrowia i samopoczucia 
zapraszamy do naszego gabinetu: 

6 grudnia 2002 r. w godz. 11.00-13.00 
Regionalny Ośrodek Kultury, Łomża, ul. Małachowskiego 4 

tel. 0-602-742-796 

fak.7338 

TRANSPORT 
PRZEWOZY HANNOVER - każda nie
dziela, dowozy - Poznań, Polska 0-600-
564-429, Niemcy (0049) 174803-64-45 

7049-0 
HANNOVER - każda niedziela, 215-76-
J7,215-75-34. 

f-5478-0 
ROBIN MIKROBUSY 8-17 osób. Wynajem 
u l. Bema 37, tel. 215-35-31. 

f-29740 
HANNOVER, BREMEN, Biele[eld, 
(086) 216-93-98, 0-603-534666 

6261-0 
NIEMCY BUSEM, te l. 217-62-15, 0-608-
778-708 

6817-0 
HANNOVER BREMEN w każdą sobotę, 
te l. 215-76-25 

6817-0 
BUSEM NIEDROGO, 216-24-20 

6827-0 
LOTNISKO, WESELA busem, 2188-223. 

f-66740 
"MISTRAL" - busy 8-17 os6b, 21 7-90-48. 

f-6973-0 

NIEMCY, BELGIA - sprinterem, 2188-
223, 0602 595 964. 

f-6674-o 

W\JAZDY OKOLICZNOŚCIOWE busem, 
(086)4738-389,0-606-73-25-03 

7211-00 
LOTNISKO - PRZVSIĘGI , (086) 216-
50-32. 

f-7346-0 
HANNOVER - OKOLICE wyjazdy środa, 
powroty sobota, 0506 820 844; 0505-527-
834.; (0.049) 16049-12-972. 

f-7413 
BUSEM NAJTANIEJ 2183-088; 0608 576 
544. 

f-7345 

PRACA 

KOSMETYKI ~ możesz ,dorobić. telefon 
2184198 

fak.7070-0 
ZWROT PODATKU z p racy - Niemcy, 
Europa Zachodnia, tel. (07 1) 385-20-18. 

f-69 13-0 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ dzieckiem, tel. 0-691-
027-152 

7314 
ZATRUDNIĘ EMERYTOWANEGO 
nauczyciela - po moc dziecku w odrabia
n iu lekcji, 0-504913-075 

7317 
ZATRUDNIĘ BRYGADĘ do montażu 
okien, 21 87-075 

7321 
MX)NlA - ZATRUDNIĘ do 28 Jat, 2188-
030 

7336-0 
PRZEDSIĘBIORSTWO "THE WORLD" 
zatrudni licencjonowanych pracowm
ków och rony fizycznej. Wymagane odpo
wiedn i.e warunki psych o-fizyczne, prawo 
jazdy ' min . kat. B. Przyjmuj emy zgłosze
nia osobiste: Łomża, ul. Szko,1na 3, godz. 
8.00-15 .00. 

, 7337 
PRZ'iJMĘ FACHOWCÓW przy dociepla
niu budynków, tel. 0-606-126-646 

7349 
KSIĘGOWA szuka pracy, te l. 216-78-97 

7364 
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - kre
dyty, leasing samochodowy, 0-502-086-899 

7377 
PIEKARNIA "OKRUSZEK" zatrud
ni doświadczonego piekarza i cukierni
ka oraz kierowcę z własnym sa~ocho
dem dostawczym do stał ej współpracy, tel. 
(086) 218-00-52 

7379-0 
FIRMA ZATRUDNI pracown ik6w pełno

etatowych do pracy w dom u od 09 grud
n ia, 0-600-805-811 

7392 
ZATRUDNIĘ SPRZĄTACZKĘ, tel. po 
18.000-606-416-991 

7401 

UNIMEDIATOR 
KREDYTY - UBEZPIECZENIA - LEASING 
Autoryzowany Przedstawiciel PTF 

Oferujemy niskooprocentowane kredyty 
samochodowe I hipoteczne, leasing 

Łomża Al. Legionów 44 (Centrum Handlowe 4+) 

Tel. (0*S6) 21-66-961 www.pff.pl 
Nie jesteśmy Jedyni ale takich warunków ... 

Nie proponuje Niktl 

fak.7080 

HURTOWNIA ZATRUDNI na sta le', te l. 
(086)473-17-86 

7410 
MŁODYCI-I OPERATYWNYCH zatrud-
nię, 216-4418 . 

7414 
ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCZVNIĘ z 
doświadczeniem na stoisku mięsnym, wiek 
do 35 la t. .WITPOL", 218-32-48 do 16.00 

7427 
ZATRUDNIĘ KIEROWCł~ z kategorią C, E 
do 35 lat, u l. Sikorskiego 73 

7441 
ZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELI 
HANDLOWYCH z doświadczen iem w 
branży spożywczej. Na okres próbnywyma
gany własny samoch Gd. Kontakt tel. 0-601-
858-071 

7455 

NAUKA 

LANGUAGE EDUCATION - angiel
ski - Native Speaker. Metodą eklektycz
ną 8zł, metodą Cal1ana - 6 zl. Zapisy: 
216-93-91 

6753-00 

CHEMIA, MATEMATYKA, fizyka, 216-
62-94 

7086-0 . 
KOREPETYCJE, 
2183-114 

WYPRACOWAN IA, 

7197-0 
KOREPETYCJE język angielski, 0-501-
678-337 

7340 
ANGIELSKI - korepetycje, tel. 2188-822 

734 1 
MATEMATYKA, 2198-445 

7390 
MATEMATYKA KOREPETYCJE 
uczniom i studen tom, (086)2 187-463, 
218-77-79 

NIEMIECKI,0-506-404702 

NIEMIECKI, 2186-884 

ANGIELSKI , 2180-761 

ANGIELSKI, 0-506-355-543 

7447-0 

7450 

7459 

7459 

7465 

ZWIERZĘTA 

JAMNIKI,473-57-16 
7318 

OWCZARKI NIEMIECKIE, 216-00-10, 
0-608-41 2-919 

7348 
SPRZEDAM SZCZENIĘTA pekińczyki , 
279-1 5-99 

, 7351 
SPR+EDAM KLACZ 1,5 r, Grzym a1y Szcze
pan . 26, 47-302-99 

- 7357 
ODDAM SZCZENIAKA o niespotykanym 
umaszczeniu , 215-02-03 

k. z. 
JAŁÓWKI CIELNE, 0-606-398-288 

7367 
SPRZEDAM PSA 1,5 m-ca Arostaf, 219-
8402 

7378 
OWCZARKI NIEMIECKI E - suczki, 
możliwość zamian)' na pe rsa, tel. (086) 
279-17-71 

I 7381 
OWCZARKI NIEMIECKIE, 218-63-80 

7403-0 
RATLERKI, te l. 216-47-03 

, 7438 
ODDAM ŚLICZNE kodaczki, Zambr6w, 
(086) 271-39-26 

7451 

INNE 

PRZ'rJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE, 
wesela, spotkania biznesowe, ceny pro
moc}jn el Hotel "BARANOWSKI", tel. 
(086)215-25-00 

3118-0 
SIŁOWNIA, SAUNA, SOLARIUM, hydro
masaż - od poniedziałku do n iedzieli 
w ho te lu "Baranowski" w Piątnicy. Moż
liwość wykupien ia karnetów wstępu, tel. 
215-25-00 

4598-0 
USA W\JAZDY, 0-504-862-196 

6882-0 
SALON FRYZJ ERSKI Beaty Lemańskiej 
zaprasza od 8.30 do 19.00, Łomża, Mickie
wicza 19, 47-31-036 

7157-0 
PRZ'rJMĘ REKLAMĘ na samoch6d, 
2180-526 

7411 



AUTORYZOWANY 

DYSTRYBUTOR 

Tyle ciepła 
z jednej kropli* 

NISKA ZAWARTOŚĆ SIARKI , WYSOKA WARTOSC KALORYCZNA 
NISKA CENA, WYSOKA TEMPERATURA ZAPŁONU 
ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE, DOSTAWA W CIĄGU 24 h 
PIERWSZY POLSKI OLEJ SPEŁNIAJĄCY NIEMIECKĄ NORMĘ DIN 51603-1 

OLEJU OPALOWEGO 
POLSKIEGO KONCERNU 
NAFTOWEGO ORLEN S.A, 
P.H.U,T. MOBILX 
16-408 WYGODA 

UL.WESOLA2 
TEL. (O86) 2193025 

2193444 
BEZPŁATNA INFOUNIA 
0800160001 

CIĄGNIKI POL-MOT 
ESCORT 

S PRAWDZON A TEC HNOLOG IA I W IE LOLETNI A TRADYCJA 

POLS K IEGO URS U S A 

A U T ORYZ OWAN Y DEALE R SPRZEDAŻY N OWYC H C IĄGNIKÓW 

POLMOZBYT ŁOMŻA 
sprzedaż · serwis 

29.900 PLN 

M OC 35 KM 33.900 PLN 

E S CORT 4 5 0 
POW ERTRAC M OC 48 KM 42.400 PLN 

ZAPRAS ZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY 
Łomża Zambrów 
ul. Szosa do Mężenina 3 
tel. (O .... 86) 21 8 -49-48 

ul. Bialostocka 10 

219-80-03 
tel. (0 .. . . 86) 271-66-30 

211-06-41 

- Pokrycia dacho'we: 

-_'LS Blacha dachówkowa~ 
Blacha trapezowa -
Blachapłaska " .. .., 

- SysteD1.y rynnowe- ' 
. ĄUTORYZOWANY PRZEDSTAW/C IEL 

- Folłe dachowe ,,)8-400 Łomża, ul. SiknrsA"1.ego 165 
- Okna - PCv,·~ te l/fax (0- ... - 86) 2/6-58-56 
- Okna dachowe 
- SysteJP elewa 

f. 7235 

USŁUGI KOMUNALNE 

"BŁYSK" 

W YWÓZ NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH 

Z POJEMNIKÓW: 

~ 
l 

.~c..; '--~ 

120 litrów 
3 

1,1 m 

Kp-7 m 
3 

~~ tel. 218-25-26 
f. 7083 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 30 tys. EURO 
Sąd Okręgowy W Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na zakup niżej wymienionego 

sprzętu komputerowego o następujących parametrach i W ilościach: 

1. Monitor: 17" plaski m ekranem - 6 szl. , 3. Drukarka Laser Jet 1200 - 4 szl. 
2. Jednostka centralna o minimalnych 4. Komputer przenośny (Notebook) 

parametrach - 3 szl. o minimalnych parametrach: 
...:. procesor: 1,2 GHz, - procesor: 1,3 GHz, 
- pamięć : 256/133 MB DIMM, - dysk twardy: 20 GB, 
- dysk twardy : HDD 40 GB, - wyświ etl acz: 14.1" TFT z maksymaln ą 
- karta dźw iękowa : rozdz ie lczośc i ą 1024 x 768 pikseli , 
- karta grafiki : 16 MB, - pamięć operacyjna: 128 MB SDRAM, 
- napęd FDD: 1,44 MB, - n apęd : 8 x DVD oraz FDD 1,44 MB, 
- napęd CDROM x 52, - modem, 
- karta sieciowa: 10/100 PCI - karta sieciowa, 
- obudowa: MDT ATX (zas ilacz 300 W), - system operacyjny Windows XP HE. 
- mysz ze skrolem, 
- klawiatura: 
- system operacyjny: Windows 2000 pl 

Termin realizacji zamówienia do dnia 16 grudnia 2002 r. 
Postępowa ni e nie zostalo poprzedzone wstępną kwalifikacj ą. 

Postępowani e będzie prowadzone z zastosowaniem obow i ązujących preferencji krajowych. 
Uprawnionymi do kontaktów z oferentam i są: 
- Piotr Dziedzic, tel. (OBB) 216-62-81, 
- Ireneusz Wysakowicz, tel. 0-604-350-976. 
Oferta powinna zawierać : 

- ceny jednostkowe netto poszczególnego sprzętu komputerowego plus podatek VAT, 
- ce nę lączną zamówienia netto plus podatek VAT, 
- ośw i adcze ni e o spełniani u warunków art. 22 usl. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach 

p u b łi cznych z póź ni ej szymi zmianami , 
- ośw i adczen i a o niezaleganiu z oplacania skladek ZUS oraz op łat skarbowych, 
- ośw iadczenie o podj ęciu uslugi serwisowej w c i ągu 24 godz. od chwili zg łoszen ia . 
Oferty w zaklejonych kopertach należy z/ożyć do dnia 2 grudnia 2002 r. do godz. 10.00 w siedzibie 
Sądu Okręgowego w Łomży w pokoju nr 21 . 
Otwarcie zlożonych ofert n astąp i w dniu 2 grudnia 2002 r. o godz. 10.30 w pokoju nr 25. 
Kryteria wyboru naj korzystniejszej oferty: 
1. Cena - 90%, 
2. Warunki gwarancji - 10%, 
Sposób wyliczenia naj korzystniejszej oferty: 
1. Punkty za ce n ę: Cena najniższej oferty 

Cena badanej oferty x 90 
2. Punkty za warunki gwarancji : 
Najd/uższy okres udzielonej gwarflncji w miesiącach . 

Okres gwarancj i w m ies i ącach badanej oferty x 10 
Najkorzyslniejsza oferta = punkty za cenę + punkty za warunki gwarancji. 

fak. 

PANELE ŚCIENNE MDF 6, 99* 

PANELE ŚCIENNE PCV JO,99* 

PANELE PODłOGOWE HDF J4, 99* 

GLAZURA 

SIDING 
, . 

J6,49* 

J4,99* 

FARBA SNIEZKA ULrRA-BIEL 28,49** 

* zł/m
2 ** zł/1 O I 

I 
f. 7084 1 



Ol TANIEJ 
10 OKNA 

BEZOŁOWIOWE 

Montaż Parapetów 
Gratis 

zewnętrznych i wewnętrznych 

VINDOV Łomża ul. Al. Legionów 42 te1.086/218 93 63 
VINDOV Kolno ul. Sobieskiego 4 te1.086/278 40 20 
VINDOV Wysokie Maz. ul. Mystkowska 1 te1.086/ 275 00 89 
Zambrów ul. Mazowiecka 2 te1.086/271 34 51 
Białystok ul. Sienkiewicza 81/3Iok.10 te1.085/6761592 
Białystok ul. Wyszyńskiego 2/1 lok.15 te1.085/ 745 15 30 
Białystok uLWłościańska 16 te1.085/653 98 70 

Załóż lokatę PRIMUS o stałym 
oprocentowaniu w BGŻ SA 
• wpłać co najmniej 3 000 złotych 

na 6 miesięcy. 

Wygraj dwutygodn iową, wakacyjną 

przygodę w Kenii dla dwóch osób 
lub jedną z wielu innych atrakcj i: 

• cztery wycieczki do Egiptu, 
• osiem wycieczek na Wyspy Kanaryjskie, 
• czternaście wycieczek do Tunezji. 

Załóż progresywną lokatę 

w BGŻ SA 
• wpłać co najmniej 10 000 złotych 

na 9 lub 12 mies ięcy, 

• oprocentowanie rośnie 
w kolejnych trzymies ięcznych 

okresach, 

• odsetki możesz otrzymać co trzy 
miesiące. 

Białystok uLHetmańska 36 te1.085/652 10 94 . ------------.1..------------_ 
Siemiatycze ul.Grodzińska 2 ~óglllistopad~ te1.085/655 53 59 Lokaty PRl MUS i PREMIUM możesz założyć od 4 do 29 listopada 2002 r. 

Zambrów uLHandlowa te1.086/ 271 86 08 
Stawiski uLPl.Wolności 12 kom. 604381 801 
Szczuczyn uLPlac 1000 lecia 12 te1.086/ 272 58 35 
Ostrów Maz. ul.PI.Waryńskiego 11 te1.029/6441394 

(
Dworzec PKS) 

Łomża ul. Al. Legionów 50 Pawi lonnr30 te1.086/218 63 94 

50000 zł 
100000 zł 

'371,83 zł/m-c 
743,67 zł/m-c 

tylko U nas 

Zajrzyj do naszych placówek lub na strony internetowe - tam znajdziesz szczególy. 

o 801 123 456* O 801 33 66 99** 

' l opła1a za poIączenie: 1 jednostka tarylikacyjna TP SA. B G:z. S a 
- , oplata jak za poIączenie lokalne z:;; • • 
ŁOMŻA ul. Dworna 12, tel. 21 6-54-16 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15, tel. 275-23-99 

Grajewo ul. Wojska Polskiego 55, tel. 272-37-34 Zambrów Al. Wojska Polskiego 25, tel. 271-23-98 

ORYGINALNE SZWEDZKIE 
POKRYCIA DACHOWE 

K~MI 
PLEGEL ROOF ® 

RlEC%YWISTA ROCZNA STOPA PROCENTOWA 
AUTORYZOWANY 

DYSTRYBUTOR 

* 

BEZ OPŁATY WSTĘPNEJ 
BEZPŁATNIE SPRAWDZISZ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ FINANSOWĄ 

ZADZWOŃ I POROZMAWIAJ Z NASZYM DORADCĄ FINANSOWYM 

Łomża, ul. Giełczyńska 10, tel. (0-86) 216-33-90 
Białystok , ul. Sienkiewicza 79a lok.101 I piętro , te l. (0-85) 664-21-73 , 654-58-27 
Suwałki , ul. Noniewicza 85C lok. 5, tel. (0-87) 56-30-806 
• Pelne bezpieczeństwo transakcji gwarantuje Ci zgodność tej oferty z ustawą o kredyde konsumenckim. 

INSTAL·BUD 
Łomża, Al. Piłsudskiego 115 
teL/fax (0-86) 473-77-69 

Pełen zakres usług fotograficznych 

• fotografio studyjno (ślubV , chrzlV, Itp.) 
• fotogroAa reklamowo 
• reportaże z uroczystośc i 
• zdj\'Ąio do dol\uroontów 
• wyUJotvwame filmów, obróbko zdj~ć 
• sprzedaż albumów, romek i aparatów 

fotogronan\Kh 
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