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KOHTAKW 
TYGODNIK REGIONALNY 

rok zalożenia 1980 

Ukazuje się w województwie podlaskim, 
części województwa mazowieckiego, 

Nowym Jorku, Chicago i Toronto 

Adres: 
18-400 Łomża, Aleja Legionów 7 

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

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

Redaguje zespół: 
Joanna Gospodarczyk, Alicja Niedźwiecka, 
Gabriela Szczęsna, tel. (0-86) 215-35-69, 

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

Oddział w Białymstoku: 
ul. Lipowa 14 

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

Jan Oniszczuk 
tel./fax (0-85) 744-65-61 

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

Slawa Zamojska, Piotr Laskowski, 
• Bożena Dunat ,I . 

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

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

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

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

Wydawca: 
Spółka Dziennikarska "Gratis" Sp. ż 0 .0. 

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

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

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

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

Biuro ogłoszeń "Kontaktów": 
Kierownik: Alina Michałowska 

Przedstawiciel: Cezary Lemański 
111-400 Łomża, Aleja Legionów 7 

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

Kolno: 
Kolneński Dom Kultury 

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

Ostrołęka: 
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. (0-87) 566-35-12 

Wysokie Mazowieckie: 
Wypożyczalnia Kaset Video "VIDKlG" 

ul. Długa 22, tel. (75) 24-08 

Zambrów: 
Agencja "Globtour" 

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

Kolportaż: 
RUCH S.A., Poczta Polska, ,,~olporter", 

sieć własna wydawcy;', 

ObrÓbka zdlę.ć barYinych: 
Gabs-Foto, Łomża, Stary Ryn~k.16, tel. 216-77-16 

Skład: 
Studio Maciejewscy 

Białystok, ul. Mickiewicza 56 
tel./fax (0-85) 732-34-84 

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

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

tel. (0-85) 732-91-74 
e-mail: pogonsppp@poczta.onet.pl 

Materialów nie zamówionych redakcja nie ,zwraca 
i zastrzega sobie prawo dókonywania skrótów. 

Za treść ogloszeń redakcja i wydawca 
nie ponosi odpowiedzialnoś~i. 
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OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Lomży 
mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Dworna 18, tel. (086) 219-81-17 

na podstawie art. 953 podaje do publicznej wiadomości, że: 
w dniu 30 stycznia 2003 o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego 

siedzibę przy ul. Dwornej 16, w sali nr 7, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, stano
wiącej : 

nie;,;abudowana nieruchomość rolna oznaczona numerami działek: nr 99/2,99/5,86/1, 
138/4, 14/7,212/2,213,784 położona na terenie wsi Męczki, Małachowo, Rutki, Wizna gm. 
Wizna o łącznej powierzchni 10,59 ha, dla kt6rej Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr KW 11076. 

Suma oszacowania wynosi 48 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/ 3 sumy oszacowa
nia.i wynqsi 32 267,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dzie
siątej sumy oszacowania, to jest 4 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w got6wce albo 
książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej 
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkład~ stosownie do prawomocne
go postanowienia sądu o utracie rękojmi : Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

. P-BK SA ŁQmża 11101343-401340027494. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które 
mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie 
przedstawiły. 

W ciągu dw6ch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni po
wszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży, I Wydział Cywilny akta postępowa
nia egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz 
nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że 
wniosły pow6dztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od eg
zekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczy
stej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokument6w i nie zostaną zgłoszone najp6:tniej 
na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i 
wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
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MSZE ŚWIĘTE, ULICZNE 
PRZEMARSZE, spotkania, wy
stawy, tak mieszkańcy Białego
stoku, Łomży, Suwałk i kilku 
inny~h miejscowości zaznaczy
li swoją pamięć o 21. roczni
cy wprowadzenia w Polsce sta
nu wojennego. Organizatorzy, 
głównie działacze "Solidarno
ści", podkreślili, że nie chodzi 
o martyrologię, a o zachowa
nie pamięci o jednej z najtra
giczniejszych dat we współcze-

, snej historii Polski. 
ARCYBISKUP WOJCIECH 

ZIEMBA, OBCHODZIŁ dru
gą rocznicę objęcia urzę

du metropolity białostockie

go. Wśród najbardziej znaczą
cych faktów dwuletniej posłu
gi arcybiskupa w Białymsto

ku, obserwatorzy podkreślają 
nawiązanie bardzo przyjazne
go dialogu z biskupem Jaku
bem i wspólnotą prawosławną 
w regionie. Jednym z widocz
nych przykładów jest wyda
nie wspólnej płyty z kolędami 
obu kościołów. W skład Archi
diecezji Białostockiej wchodzą 
Diecezje Drohiczyńska, Ełcka i 
Łomżyńska. 

GMINY NIE UCIEKNĄ 

PRZED KOMPUTERYZA
CJĄ. Od początku przyszłe
go roku obowiązywać będzie 
umowa samorządów z władza
mi województwa o przekazy
waniu uchwał, wymagających 
publikacji w Dzienniku Urzę
dowym Województwa Podla- ' 
skiego do Podlaskiego Urzę
du Wojewódzkiego drogą elek
troniczną· 

KONTROLE HANDLU RY
BAMI prowadzą pracownicy 
Państwowej Straży Rybackiej 
i policjanci z Łomży. Spraw
dzają zarówno targowiska, 
jak i sklepy rybne, poszukując 
przede wszystkim śladów kłu
sownictwa oraz sztuk niewy
miarowych, które zamiast do 
sprzedaży powinny po złowie
niu wrócić do wody. Kontro
lerzy ujawnili już kilka przy
padków łaniania obu przepi
sów:han<llowcy nie potrafi
li wskazać źródła zakupu ryb, 
przy okazji znajdując na miej
skim targowisku w Łomży sie
ci z przemytu, a także wskazu
jąc innym służbom przykłady 
naruszania przepisów skarbo
wych i sanitarnych przez han
dlowców. 

DO GRONA "SPRAWIE
DLIWYCH WŚRÓD NARO
DÓW ŚWIATA" dohlczyły ko-

lejne podlaskie rodziny. Medal 
przyznaje Instytut Yad Vashem 
w Izraelu tym, którzy uratowali 
przed zagładą Żydów w okresie 
hitlerowskiej okupacji. Medale 
przyznane zostały pośmiertnie 
Bolesławowi i Stanisławie Li
twińczykom z Grodna, Marian
nie iJanowi Filińskim oraz Ma
rii i Zygmuntowi Kołoszkom z 
Brańska. 

W SPRAWIE NARAŻE
NIA NA UTRATĘ ZDROWIA 
I ŻYCIA kobiety, która trafiła 
w listopadzie do łomżyńskie
go szpitala, Łomżyńska Pro
kuratura ' Rejonowa wszczęła 

śledztwo. Według jej informa
cji, ordynator oddziału gineko
logicznego nie dopatrzył się u 
niej ciąży pozamacicznej i po
zwolił jej opuścić szpital z za
grażającym życiu krwotokiem. 
Annę K., mieszkankę podłom-

żyńskiej wsi, uratowali błyska
wicznym zabiegiem lekarze ze 
szpitala w Zambrowie. 

WNIOSEK O OGŁOSZE

NIE UPADŁOŚCI giełdowej 
spółki Szeptel z Szepietowa 
zgłoszony przez Bank Pekao 
SA odrzucił Sąd Gospqdar
czy w Łomży, uznając, że nie 
ma przesłanek do podjęcia tak 
drastycznej decyzji. Spółka nie 
zaprzestała spłacania długów, 

a wartość jej majątku przekra- -
cza wysokość zadłużenia. 
ZWŁOKI ZAMARZNIĘTE

GO PIJANEGO 14-LATKA 
znalazł na podwórku mieszka

. niec Bielska Podlaskiego. Al
i koholowa biesiada, w której 
uczestniczył , chłopiec, odbyła 

się kilkaset metrów dalej. 
DRUGĄ W KRAJU OPERA

CJĘ wszczepienia endoprotezy 
kolanowej (sztucznego stawu) 
przeprowadzili lek~rze z Kli
niki Ortopedii Akademii Me
dycznej w Białymstoku. Wyko
rzystali sprzęt komputerowy 

1§ KONTAIOY 

wartości 400 tysięcy złotych, 

efekt współpracy z Niemcami. 
PENSJĘ MARSZAŁKA WO

JEWÓDZTWA Janusza Krzy
żewskiego radni wojewódzcy 
ustalili na 10185 złotych brut
to. , 

5 TYSIĘCY ZŁOTYCH ZA 
BEZPODSTAWNE ARESZTO
WANiE przyznał mieszkańco
wi wsi w pobliżu Łap Sąd Okrę
gowy w Białymstoku. Mężczy
zna kupił od znajomego silnik, 
który okazał się złodziejskim 
łupem. Mimo zakazu policji, 
sprzedał go dalej. Nie wpusz
czał funkcjonariuszy do domu, 
więc został aresztowany, cho
ciaż leczył uraz nogi i obojczy
ka. Skutkiem przerwy w kura
cji są kule. 

AMBASADOR REPUBLI
KI POŁUDNIOWEJ AFRY-

, KI Sikose Mji gościła w Wyż
szej Szkole Administracji Pu
blicznej w Białymstoku. Te
matem spotkania, zorganizo
wanego z okazji Międzynaro
dowego Dnia Praw Człowieka, 
była dyskryminacja w Polsce i 
na świecie. 

ZLIKWIDOWANYCH MO
ŻE BYĆ AŻ 45 nierentownych 
lokalnych połączeń PKP w 
Podlaskiem. 

DYREKTOREM TEATRU 
Dramatycznego im. Aleksan-

, dra Węgierki w Białymstoku 
pozostanie Piotr Dąbrowski. 

Zarząd Województwa Podla
skiego przedłużył mu angaż na 
trzy lata. 

W II r.tIĘDZYNARODO

WYM KONKURSIE DUETÓW 
FORTEPIANOWYCH w Bia
łymstoku zwyciężyli Olha Chi
pak i Aleksiy Kushnir, Ukraiń
cy z Niemiec. Za mistrzowskie 
wykonanie "Wariacji na temat 
Paganiniego" Witolda Luto
sławskiego otrzymali 4000 do
larów oraz 600 dolarów od Ra
dia Białystok. 

TRZY DNI MIŁOŚNICY 
ESPERANTO świętowali w 
Białymstoku, rodzinnym mie
ście Ludwika Zamenhofa, 143. 
rocznicę urodzin twórcy tego 
międzynarodowego języka. 

PODYPLOMOWE STU-
DIUM Prawa, Organizacji i Za

, rządzania w Ochronie Zdrowia 
to nowy kierunek kształcenia 
na Akademii Medycznej w Bia

' łymstoku. Nauka .rozpocznie 
. się w lutym 2003 roku. ' 

SPÓŁDZIELNIA MLE- ' 
CZARSKA "MLEKOVITA" w 
Wysokie m Mazowieckiem za
jęła drugie miejsce w rankin
gu największych eksporterów 
branży spożywczej czasopi
sma "Polish Export Reviev". W 
rankingu wszystkich eksporte
rów zajmuje 38. lokatę. ' 

ZNAKI 
CZASU 

• "Jesteśmy już prawie w Unii .. 
Wszystkie nasze postulaty zostały 
przyjęte", oznajmił premier Le
szek Miller po ostatnich nego
cjacjach na szczycie w Kopenha
dze. Otrzymaliśmy większe re
kompensaty budżetowe (1,5 mld 
euro), dopłaty bezpośrednie dla 

rolników (55 proc., 60 proc., 65 
proc. w kolejnych latach), obni
żony VAT na gotowe mieszkania. 

O negocjacjach europejska prasa 

pisała: "Narodziła się nowa Euro

pa", ."Droga wolna", "Świąteczny 
prezent od Unii Europejskiej". 

• Szpitale i przychodnie już 
wiedzą, że w przyszłym roku do
staną o 10-15 proc. mniej pie
niędzy. 

• Za dziewięć miesięcy 2002 
roku budżet państwa musi wypła
cić podatnikom 300 mln zł odse
tek; jest to cena niesłusznie po

branych podatków. Powodem po
myłek jest skomplikowany sys
tem podatkowy i błędne decyzje 
urzędników skarbowych, wynika

jące z różnej interpretacji prze
pisów. 

e Około 86 tysięcy interwencji 

rocznie (235 dziennie) podejmu

ją policjanci, zaalarmowani sy
gnałami o przypadkach przemo

cydomowej. 
e Dniem pamięci ofiar stanu 

wojennego jest trzynasty grud
nia, taką uchwałę przez aklama
cję przyjął Sejm. 

e Policja cieszy się najwięk

szym zaufaniem na wsi (75 proc.), 

a najmniejszym w aglomeracjach 
(66 proc.); badania OBOP. 

e W 21 wyrokach Trybunał w 
Strasburgu stwierdził narusze
nie przez Polskę ' praw obywate

li zagwarantowanych w europej
skiej konwencji praw człowieka, a 
w 12 przypadkach stwierdził brak 
naruszeń. 

e W Polsce. działa ponad tysiąc 
sekt, z którymi ma styczność oko
ło trzystu tysięcy ,?sób. Według 
Raportu Ogólnopolskiego Komi
'tetu Ochrony przed Sektami, naj

groźniejsze sekty to: sataniści, 

Kościół s.cjentologiczny, Rodzina 
Miłości, Niebo i Sekta Moona. 

.e, Rekordową w historii pol; 
~kiego totolotka wygraną, 

10689439 zł; odebrał szczęśli~ 
wiec, który grał w kolekturze w 

Nowej Hucie. 
e Mieszkaniec Czarnkowa 

(Wielkopolska) dotkliwie po
bił na randce niedoszłą atrak

cyjną "kochankę", za którą prze
brał się mężczyzna.' Finał randki 
w sądzie. 



WIGILlJ,NE DZIEŁO 

Pod hasłem "Umiłować Chry
stusa" trzy kościoły: katolicki, pra

wosławny i ewangelicko-augsbur

ski zorganizowały sprzedaż trady

cyjnych świec "Wigilijnego dzie
ła pomocy dzieciom". Większa 

świeca kosztuje dziesięć zlotych, 
mniejsza . pięć, ale ofiara może 

być wyższa. Świece (60 000 w ar
chidiecezji białostockiej) są we 

wszystkich parafiach. 
Zebrane pieniądze przezna

czone zostaną na zakup paczek 
boż<,marodzeniowych, obiady, 

leki', odzież, pomoce szkolne oraz 
na święta dla setki polskich dzie
ci z dom6w dziecka na Wileńsz
czyźnie . 

W ubiegłym .roku wierni z ar
chi9iepezji kupili, prawie 53 ~ysj.ą; 
ce świec za 176 tys. zł, a Prawo.

sławny .Ośrodek.·, Miłosie.rdzia 20 
tys. świec za.80 tys. zl. 

ROBOTA NA JERSEY 

Wojewódzki Urząd Pracy dys
ponuje ofertami okresowego za

trudnienia w Niemczech i na wy
spie Jersey, należącej do Wielkiej 

JA, KARGUL Z EUROPY 
, .K 

13 grudnia 2002 z dziewiątką innych państw zostaliśmy zaproszeni 
do struktur europejskich. 21 lat temu, tego samego dnia, wprowadzo
no stan wojenny. 

Historia jeszcze raz płata nam figla, gdy żongluje symbolicznymi 
datami tak diametralnie różnymi od siebie. Mówiąc w uproszczeniu: 
pierwsza kojarzy się z dniem, druga z nocą. 

Paradoksalnie też to ludzie, w jakiejś mierze odpowiedzialni za 
drugą datę, byli zobowiązani do negocjowania najlepszych warunków i 
zdawania swoistego egzaminu z patriotyzmu. 

"U mnie insza kultura, 'jak mnie zapraszają, to idę", powiedział 
Władysław Karguł do Kazimierza Pawlaka, gdy ten wymawiał się od 
podróży do Stanów (z " Samych swoich"). Żaden z nich nie przestał być 
przy tym sobą. 

Będę troszeczkę takim Kargulem. 

NIE'KONSTYTUCYJNE 
STREFY 

'( Trybunał Kdi1stynfcYjny. uznał, 
że płatne ~tr:efy pa rkowania'w pol

skich miastach .: zostały wprowa" 
dzone niezgodnie z Konstytucją; 
powinien to zrobić nie rząd swo

im rozporządzeniem , a parlament 
ustawą . Mimo to jednak Trybu

nał dał prawodawcy r.ok na wpro
wadzenie odpowiednich zmian, 

co oZ11acza, że parkowanie nadal 
jest płatne , a kierowcy nie mogą 

ARKADIUSZ PANASIUK 

ZIELONI 
KRAŚNIEJĄ! 
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Brytanii. Niemieccy pracodaw- ~ się ubiegać o zwrot pieniędzy do
cy poszukują przede wszystkim tych czas zapłaconych. Admini-

Zadowolone' jest poąlaskię 

Folskie . Stronnictwo Ludowe. 

Choć ludowcyzdebyli mnieJ niż 
poprzednio mandatów do Sej
miku (tylko 3); biorą udział w 

koalicji rządzącej i mają swo
jego wicemarszałka Krzyszto

fa Tolwińskiego. Umocnili po

zycję w samorządach powiato
wych: czterech starostów ma le
gitymacje PSL, a jeszcze więk
sze sukcesy odnieśli w mniej
szych miastach i gminach wiej

skich, zdobywając 10 stanowisk 
burmistrzów i 20 wójtów. Gosz
czący w spotkaniu podlaskich 
działaczy wiceprezes PSL Euge
niusz Klopotek przyznał, że były 

obawy o odpływ elektoratu, po
dobny jak dotknął SLD, ale na 
ogól "stan posiadania" udało 

się utrzymać. 

piekarzy, cukierników, rzeźni

ków, murarzy, tynkarzy i innych 
przedstawicieli zawodów budow
lanych, a także lekarzy, pielę

gniarek, a?alityków medycznych, 
fizykoterapeutów do 40. roku 
życia . Na Jersey potrzebna jest 
głównie obsługa hotelowa od ku
charzy przez kelnerów i barma

nów po pokojówki. Zasadniczym 
warunkiem w obu przypadkach 

jest znajomość języka danego 
kraju. Szczegółowe informacje o 
zasadach zatrudnienia za granicą 
można uzyskać w WUP w Białym

stoku i j ego oddziałach w Łomży 
i Suwałkach. 

stracje stref mogą również nadal 

wymierzać karne mandaty. W wo
jew6d'ztwie pod laskim płatne par

kingi w centrach miast istnieją od 
kilku lat w Białymstoku i Łomży. 

W obu przypad kach administrują 
strefami jednostki komunalne, a 

, pieniądze w całości trafiają do bu
dżetu samorząd6w. 

Noworoczny numer 
"Kontaktów" 

ukaże się 2 stycznia. 
Z kalendarzem! 

Z okazji setnych urodzin 
ADAMA BIAŁOBRZEWSKIEGO 
~~ ~si Bożejewo Nowe gm.Wizna 

, . pragniemy 
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PotffasfjegO 

, L;łożyć .~pchanemu dziądko~i 

najserdeczniejsze życzef\ia " 
'zdrówia. pogody ducha, . 
radc)Sci z 'każdego dnill, ' 

wielu Łask Bożych ' 

przesyłają ' 

sf<{a4a 
, 

Poseł na Sejm,9(.fP 

Józef !Micauszews/(j 

fak .7963 

wnuczka Agata z mężem Markiem 
i prawnuczęta Gabrysia . 

i Kubuś Lewiccy 
z Zamościa 

ZAPROSILI NAS 
• Nauczyciele i. uczniowie 

Szkoły Podstawowej . w Białych 

Szczepanowicach - na uroczystą 
wigilię szkolną. 

• Centrum Edukacji Kurpiow
skiej Towarzystwa Kultury Kur" 
piowskiej "Kierec'" w Lemanie 
- na 'uroczystość rozstrzygnięcia 
konkursu ·.pn.,:,;BOże ' Narfiidźenie 
na.'Kurpiach"; , • ' 

. : Biebrzański Park Narodowy 
- na rozstrzygnięcie konkursu 
przyrodniczt;go ph. "Zostań przy
jacielem bocian6w:'. 

• Przewodniczący Rady Miej
skiej Zambrowa - na kolejną se
sję samorządu. 

• Stowarzysze,nia "Szansa" 
oraz "Promyk Nadziei", Podlaski 
Okręg Polskiego Związku Niewi
domych i Caritas Dekanatu Za
mbrowskiego - na Spotkanie 
Mikołajkowe dla niepełnospraw
nych dzieci. 

• Burmistrz Stawisk - na ko
lejną sesję samorządu. 

• Rodzice, uczniowie oraz na
uczyciele ze Szkoły Podstawowej 
w Święcku Wielkim - na uroczy
stą wigilię. 

• Przewodnicząca Rady Powia
tu Wysokie Mazowieckie - na 
kolejną sesję samorządu. 

• Warsztat Terapii Zajęciowej 
Zakładów Spożywczych "Bona" 
w Łomży - na uroczystą kolację 
wigilijną. 

• Przewodniczący Rady Miej
skiej Łomży - n a kolejną sesję sa
morządu. 

• Dyrekcja, Rada Rodziców, 
Rada Pedagogiczna i ucżniowie 
Społecznej Szkoły Podstawowej 
w Łomży - na uroczystość wigi-' 
lijną. 

• Dyrektor Studium Spraw 
Społecznych i Europejskiej Po
lityki Re.gionalnej Wschodnie
go Centrum Kształcenia Euro
pejskiego w Łomży - na 'kolej-
nywyklad. , ' ,u. 

• Klasa pierwsza ,,,.3" i p'~erw
sza "b" Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych: vi' i.ó'mży · -,-
na jasełka. ,,, " ." 

,., " •.•. ' , 'I,. 
• Sekcja Nauczycieli Emery-

tów i Rencistów Związku Nauczy
cielstwa Polskiego w Łomży - n'a 
spotkanie opłatkowe. 

• Rektor oraz' Zarząd Wyższej 
Szkoły 'Zarządzania i Przedsię

biorczości im. Bogdana Jańskie
go w Łomży ~ na Uroczysty Wie
cz6r Bożonarodzeniowy. 

Dziękujemy. 
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Stowarzyszenie Gmin Pus.z
czy Białowieskiej z siedzibą w 
Hajnówce zmieniło nazwę na 
Stowarzyszenie Samorządów 

Euroregionu Puszcza Białowie

ska. Oznacza to, że puszczań
skie gminy przeszły na inny, 
wyższy poziom działalności, 

przekraczając nie tylko granice 
powiatu hajnowskiego, ale tak
że kraju. 

Kilka dni temu publiczna te
lewizja pokazała ministra Wło
dzimierza Cimoszewicza, który 
podczas spotkania z samorzą
dowcami nazwał Hajnówkę naj
ważniejszym miastem w Unii 
Europejskiej. Szef polskiej dy
plomacji grubo, rzecz jasna, 
przesadził; jego słowa ł>yły jed
nak wyrazem uznania dla nie
zwykłej aktywności gmin po
łożonych wokół Puszczy Biało
wieskiej. 

Obszar powiatu hajnowskie
go tradycyjnie należy do naj
uboższych w Podlaskiem. Pusz
czańskie miasteczka i wsie wy
ludniają się, aktywność gospo
darcza zamiera. Nie chodzi już 
nawet o duże firmy, których nig
dy nie było tu zbyt wiele, lecz o 
niewielkie warsztllty, przerabia
jące · drewno i płody rolne. Pusz
cza daje, co' prawda, szanse na 
przeżycie, ale o rozwoju nie 
może być mowy • 

W 1996 roku, jeszcze przed 
powstaniem powiatów, samorzą
dy skrzyknęły się i założyły mię
dzygminne stowarzyszenie, na 
którego czele stanął burmistrz 
Hajnówki Anatol Ochryciuk. 
Celem byłQ wspólne gospodaro
wanie, pozyskiwanie pieniędzy z 
budżetu państwa i funduszy za
granicznych, a także wspólna 
polityka wobec Białowieskiego 
Parku' Narodowego . . 

Dyrekcja BPN domagała się 
. objęcia jak największego obsza
ru możliwie naj ściślejszą ochro
ną. Taka ochrona jest dobra dla 
przyrody, ale zdecydowanie gor
~za dla ludzi, którzy mogliby 
stracić prawo do zbierania runa 
leśnego i drewna, czy w ogóle 
prawa wstępu do lasu. Podpisa
ny został nawet "Kontrakt dla 
Puszczy Białowieskiej", na mocy 
którego okoliczne gminy dosta
ły pieniądze na budowę oczysz
czalni, wysypisk śmieci, kanali
zacji i wodociągów. 

Hajnówka: najważniejsze miasto Unii Europejskiej! 

Jednak wpływowe lobby 
ocąroniarskie nigdy nie zrezy
gnowało z planów rozszerzenia 
Parku Narodowe.go i zaostrze
nia ochrony Puszczy Białowie
skiej. Gminy ze Stowarzysze
nia wielokrotnie po~tarzały, że 
również są za ochroną, ale nie 
przeciwko ludziom, którzy tu 
żyją. Cały czas musiały się mieć 
na baczności, bo wpływowe lob
by ochroniarskie nie ustawało 
w wysiłkach, aby przeforsować 
swoje interesy w Warszawie. 

Najbardziej malowniczy kon
flikt wydarzył się dwa lata temu. 
Ówczesny minister ochrony śro
dowiska Antoni Tokarczuk uległ 
naciskom środowiska ekologicz
nego i przygotował rozporzą

dzenie w sprawie rozszerzenia 
Białowieskiego Parku Narodo
wego. Uczynił to bez konsultacji 

pomysł zrodził się dlatego; iż tu
tejsze samorządy były niezado
wolone z bierności Euroregionu 
Niemen, do ł<:tórego kiedyś od
górnie zaliczono całe wojewódz
two. Na potrzeby własnej "poli
tyki zagranicznej" postanowiły . 

powołać euroregion mały, ale 
własny. 

Nowe międzynarodowe poro
zumienie zakłada ochronę Pusz
czy Białowieskiej na całym ob
szarze, a także wspólne przed
sięwzięcia: gospodarkę odpa
dami, rozwój turystyki. Naj
większym osiągnięciem byłoby 

uruchomienie puszczańskiego 

przejścia granicznego dla tury
stów. Pieniądze na to mogą się 
znaleźć i to w miarę szybko. Na 
zakończonym w ubiegłym ty
godniu szczycie w Kopenhadze 
strona polska wywalczyła do-

datkowe ponad sto milionów 
euro na wzmocnienie granicy 
wschodniej . Nie chodzi, rzecz 
jasna, o budowę zasieków na 
granicy, lecz o rozwój tych tere
nów, między innymi, dzięki bu
dowie nowoczesnych przejść. 

Minister Włodzimierz Cimo
szewicz już obiecał się sprawą 
zainteresow!lć. I pewnie tak zro
bi, bo powiat hajnowski i w ogó
le południowo-wschodnie Pod- . 
laskie stanowi jego najsilniej
sze zaplecze wyborcze. Od wielu 
lat wygrywa tu w cuglach. Zresz
tą, Hajnowszczyzna uchodzi za 
najbardziej "czerwony" powiat 
w całym województwie podla
skim. Jednolitość ideowo-po
lityczna stała się dodatkowym 
atutem tych terenów. Władze sa
morządowe są tu bardziej ,sta
bilne niż gdzie indziej. Wszyscy 

Nie: , , -
J 
na granic 

""--

rdonów 
czy ze"" 

wybrani w pierwszej turze. Wie
lu z nich pełni funkcje co naj
mniej dwie kadencje. Nie zmie
niły się też władze powiatowe. 

Taki układ, niezależnie 

.--.. , - . -.----~=_--rt"~ 

od politycznego zabarwienia, 
sprzyja dalekosiężnym planom 
i prowadzeniu stabilnej polity
ki. W innych powiatach (choćby 
w sąsiednim bielskopodlaskim) 
władze poszczególnych gmin 
współpracują ze sobą mniej 
chętnie, a często rywalizują na 
poziomie powiatu. Być może 

współpracy sprzyja także tutej
szy mikroklimat i trudne pusz
czańskie warunki, dające więk
sze szanse przetrwania tym, któ
rzy potrafią połączyć swoje siły. 

1------, , .. ,-_ .. _ -

z gminami, które ostro zaprote
stowały. Uruchomiły wszystkie 
środki polityczne, a kiedy mini
ster przyjechał do Białowieży na 
spotkanie z mieszkańcami, zo
stał obrzucony jajami. Groźba 
ministra okazała się papierowa, 
bo rząd i tak nie miał pieniędzy 
na rozszerzenie Parku. 

W połowie tego roku powstał 
Euroregion Puszcza Białowie-' 

ska. Tworzą go gminy powiatu 
hajnowskiego (oraz gmina wiej
ska Bielsk Podlaski) w porozu
mieniu z trzema rejonami biało
ruskimi: Prużany, Świsłocz i Ka
mieniec. Nietrudno zgadnąć, że 
inicjatywa wyszła z polskiej stro
ny. Starosta hajnowski Włodzi
mierz Pietroczuk tłumaczy, że 

JAN ONISZCZUK 

Urząd w komputerze 
. Rozpoczęcie realizacji dru

giego etapu Programu Rozwo
ju Instytucjonalnego było tema
tem spotkania starosty powia
tu łomżyńskiego Wojciecha Ku
braka z przedstawicielami Ban
ku Światowego. Henry Gordon 
i I Lorenz Pohlmeier zaintereso
wani byli potwierdzeń.iem re
alizacji PRl przez nowe władze 
samorządowe, dotychczasowym 
przebiegiem przedsięwzięcia i 
oczekiwaniami wobec kolejne
go etapu. W spotkaniu uczest
niczyli także przedstawiciele Ze
społu Projektu z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admini
stracji, Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi oraz Małopolskiej 
Szkoły Administracji Publicznej 
w Krakowie. 

Goście zapoznali władze po
wiatu łomżyńskiego z założenia
mi prac drugiego etapu Progra
mu oraz ze sposobem zakupu 
sprzętu informatycznego. 

Z uzgodnień wynika, że re
alizacja kolejnego etapu pro
gramu zakończy się w styczniu 
2004 roku. Jego zasadniczą czę
ścią będzie zakup dla Starostwa 
Powiatowego w Łoniży nowocze
snego sprzętu komputerowego z 
oprogramowaniem i siecią tele
informatycżną oraz przeszkole
nie pracowników. 



... aby wszystkie kontakty były. szczere i serdeczne 

- Ludzie prześcigają się w 

pomysłach na atrakcyjne spę

dzenie Świąt B()żego Narodze
nia. Jak Pan spędzi tegoroczne 
Święta? 

- Ś\\,ięta Bożego Narodze
nia, a przede wszystkim Wigi
lia, są dla mnie świętami najbar

dziej rodzinnymi. Spędzę je na
reszcie w domu i nareszcie w gro

nie rodzinnym. To będzie spokoj

ny czas, bez nerw6w, pośpiechu 
i.. . telefon6w. Nie wykluczam, że 
wyłączę telefon i nie będę uży

wał aparatu kom6rkowego. Tyl
ko wczoraj odebrałem trzydzieści 

dwa telefony kom6rkowe. Chyba 
trochę za dużo. A Wigilia powin

na być czasem skupienia, może 
też zastanowienia się nad tym, 

co udało się zrobić w mijającym 
roku. I czasem radości. 

Cieszę si ę , że będę w tym cza

sie w domu. W moim życiu by
wało, że święta spędzałem poza 
krajem. Kiedyś właśnie w czasie 

Bożego Narodzenia śpiewałem 

"Nieszpory sycylijskie" Verdie
go w Operze Paryskiej. Koncert 
był piękny i radosny, ale potem ... 
święta w hotelu, z dala od domu, 

dosyć smutne. Zresztą, we Fran
cji była zupełnie inna atmosfera: 
otwarte sklepy, operowe przed
stawienia. Inaczej niż u nas, bez 

nuty romantyzmu. 
- Czas skupienia, a także 

śpiewania kolęd ... 

- Przy wigilijnym stole raczej 
nie śpiewam kolęd. Słucham płyt, 
kt6re wcześniej nagrałem. A na

grałem kolędy typowo polskie, za 

kt6re dostałem "Złotą płytę". Dru
ga płyta, zatytułowana "Narodzi
ła nam się dobroć", zawiera kolę

dy wsp6łczesne, kt6re napisał Ka

zimierz Szeniuk, a muzykę 'Stani

sław Hadyna. Za nią też otrzyma

łem "Złotą płytę". Ostatnio z Can
tores Minores Wratisławientes na
grałem płytę, na kt6rej śpiewam 

"Wśr6d nocnej ciszy". Kolędy w tle 
mojego domu uzupe1niąją świą

teczny nastr6j. Bo ja właściwie w 
domu śpiewam bardzo rzadko. 

- Nie śpiewa Pan w domu ko
lęd, więc może przyrządza jakąś 

potrawę wigilijną. 

- NieStety, raczej niszczę ku
linarne wysil.ki innych ludzi. Po

trawy na wigilijny st6ł przygoto

wuje żona. Przyznam, że nie lu

bię dw6ch zup: rybnej i owoco
wej. Owocowa jest dla mnie kom

potem z makaronem, a ja wolę 
kompot bez klusek. Zupa rybna 
smakowała mi tylko raz 'w życiu. 

Byłem na Węgrzech i tam zosta
łem poczęstowany taką zupą. Była 

wspaniale doprawiona, po prostu 
nadzwyczajna. 

A co Maestro szczególnie 
lubi? 

Bardzo lubię czerwo

ny barszcz z uszkami, kapustę, 

wszystkie ryby. Także, niestety, 
karpia, kt6ry w imię polskiej tra
dycji musi oddać życie. Właściwie 
to ja jestem bardzo niewybredny i 
praktycznie lubię wszystko. 

- "Przyprawione" zapachem 
świeżej choinki, oprawione śnie

giem za oknem ... ? Czy właśnie 
taka choinka będzie stać w Pań

skim domu? 

- Zapach lasu uwielbiam, 
choinki także, ale. .. szkoda mi 

tych wycinanych drzewek. Od 
pewnego czasu nie stawiamy w 

domu żywej choinki. To trady
cja i symbol, służący określeniu 
świąt. Żeby nie wycinać, musi wy

starczyć sztuczna. A śnieg, lepio
ne bałwany i sanki to także wspo

mnienia z młodości. Lubię śnieg, 
bo można jeździć na sankach. 
Raz właśnie przez śnieg zmuszo

ny byłem spędzić święta u swo
jego przyjaciela w dworku pod 

Krakowem. Tak sypnęło i zasy-

Z 

WIESŁAWEM OCHMANEM 

światowej sławy tenorem 

rozmawia Maria Tocka 

- Gdybym powiedział wcze
śniej, co podaruję żonie, nie było

by niespodzianki. Ale tak napraw
dę jeszcze nie wiem, co jej spre
zentuję. Muszę ją jakoś podejść, 

porozmawiać i wyczuć, żeby tra
fić z prezentem. C6rka jest w Pol
sce, syn w USA. Też dostaną pre
zenty, bo świat jest internetem 

powiązany, ale też nie wiem jesz

cze jakie. Zawsze staram się i luc 

bię, gdy prezenty są praktyczne 
Wiedzą o tym moi nrzv,r"c,p

leo I mam już jedenaście 
pięknych, srebrnych ka

setek na wizyt6wki i dwa

dzieścia trzy wieczne pi6-
ra. Bardzo lubię pi6-
ra, a te są szczeg6lnie 

ważne, bo od przyja
ci6ł. Albo zdarza 

Wczas 
skupienia 
i radości 

pało drogi, że nie mogłem wyje
chać. To były wspaniałe święta. I 

wtedy jeździłem na sankach. Aja

kie piękne są choinki ozdobione 
szronem ... 

- Ma Pan jakieś ulubione 
ozdoby choinkowe? 

- Moje dzieciństwo przypa

dło na dość trudne lata, na czas 
wojny. Wtedy święta były bardzo 
marne i biedne. Mam jednak, 
jeszcze z Pragi Ząbkowskiej z cza
su wojny, przedwojenne bańki. 

Bo na ozdoby choinkowe m6wio

no wtedy bańki. Są bardzo pięk
ne. Przyjaźnię się z Aleksandrem 

Mostowskim, szefem firmy z Czę

stochowy, kt6ra produkuje ozdo

by choinkowe. Każdego roku 
( 

przed świętami otrzymuję od nie-
go nowy komplet niebanalnych 
bombek. I ja sobie takie cudne 
rzeczy pozawieszam na choince. 

Choć z reguły staram się, aby cho
inka była ubrana nie jak choinka, 

tylko miała jeden kolor. 
- Co Pan otrzyma pod choin

kę i co sam podaruje żonie oraz 
dzieciom? 

rzy na ten sam rok. Bardzo dużo 
czytam i najchętniej chciałbym 

dostać książki, dotyq:ące wszech

świata, popularnonaukowe, nie 

beletrystykę. 

- Może obdaruje Pan kogoś 
swoim obrazem? 

- Moi najbliżsi i przyjacie

le sami sobie wybierają obra
zy. Czasami w trakcie tworzenia 
ktoś wskazuje ręką na jakieś pł6t
no i m6wi: "0, ten obraz z pew
nością nie wyjdzie". A potem wy
chodzi i trafia do tych właśnie 

rąk. Sam nikomu nie wpycham 
się z obrazem, nie daję, bo moż

na komuś sprawić kłopot. Chyba, 
że ktoś chce i się bardzo uprze, to 

otrzyma. 
- Święta to, także czas skła

dania życzeń. Czego Pan życzy 

. Czytelnikom "Kontaktów"? 
- Czytelnikom "Kontakt6w" 

życzę, aty wszystkie kontakty mię

dzyludzkie były szczere i serdecz
ne, nie oparte na czekach i pie
niądzach. 

. - I · "Kontakty" życzą Panu 
serdeczności ludzkiej. 

Wiesław Ochman: świato

wej sławy tenor, śpiewak opero

wy, z wykształcenia magister in
żynier ceramiki (absolwent Aka
demii Górniczo-Hutniczej w Kra

kowie), konferansjer i malarz. W 
młodości piłkarz i bokser, zdobył 
tytuł mistrza szkół technicznych 

powiatu jaworzyńskiego w wadze 

papierowej. 
"Wiesław Ochman jest śpiewa

kiem mogącym z powodzeniem 

stanąć na każdej scenie. opero
wej świata", napisał w 1965 roku 
"Times" w relacji z uroczystego 
otwarcia Teatru Wielkiego, gdzie 

Ochman śpiewał rolę Jontka w 

spektaklu "Halka". 
Jak przewidział "Times", wy

stępował na wszystkich znacżą
cych scenach operowych: w Ber
linie, Monachium, Hamburgu, 
Rzymie, Wiedniu, Moskwie, Chi

cago, San Francisco, paryskiej La 
Scali i nowojorskiej Metropolitan 

Opera (w Nowym Jorku po raz 

pierwszy wystąpił w 1975 roku, a 
po powrocie do kraju przekazał 
tysiąc dolarów na fundusz budo

wy Centrum Zdrowia Dziecka). 
W swoim repertuarze ma prawie 

pięćdziesiąt partii operowych 
światowej i polskiej klasyki. 

Wiesław Ochman trzy razy wy

stępował na łomżyńskiej scenie 
w towarzystwie Łomżyńskiej Or

kiestry Kameralnej pod dyrekcją 

Tadeusza Chachaja. 
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CHOINKA POD NÓŻ 

- Jeden zakrada się PQ całe 

drzewkQ, drugi przychQdzi tyl

kQ PQ gałęzie na strQik, trzeci, 

aby ściąć sam czub, CQ i tak .ozna

cza kQniec życia świerka. Ale nad 

tym złQdzieje się nie zast~nąwia
ją. Tak j~st każdegQ r,Qku ::.... ub~
lewa ~odleśniczy PiQtr Strzał
kQwski z' Nadleśnict~a R~jgrod 
w SQjczynie BQrQwym. - Naj

częściej PQd siekierę idą młQde 

świerki z upraw, mające zaledwie 

QkQłQ 10 lat. W naszym terenie gi

nie tak za każdym razem PQnad 

dwadzieścia drzewek! 

TQ wielka strata zarównQ dla 

ekQIQgii lasu, jak i gQsPQdarki 

narQdQwej. Drzewa iglaste rQsną 

bardzQ wQlnQ, a wiek tak zwanej 

rębnQści wynQsi 80-100 lat. Tym

czasem złQdzieje wycinają chQin

ki bez .opamiętania, chQciaż każ

degQ rQku nadleśnictwa .oferu

ją dQ sprzedaży ich wielki wy

bór ze specjalnych dQ tegQ celu 

plantacji. 

Las tQ specyficzny maga

zyn, dQ któregQ drzwi są zawsze 

.otwarte na .oścież, a pilnujący nie 

jest w stanie czuwać przy nich 

dwadzieścia cztery gQdziny na 

dQbę. Siła tradycji wyzwala w nie

których najgQrsze emQcje. Wciąż 

tu i tam PQkutuje przekQnanie, 

że 'państwQwe znaczy niczyje. 

Właściciele prywatnegQ lasu 

zazwyczaj świętują przy sWQim 

drzewku. Kiedy jednak zachQdzi 

pQdejrzenie, że tym razem sta

łQ się inaczej, na żądanie straży 

leśnej gQsPQdarz musi udQWQd

nić SWQją niewinnQść, wskazu

jąc miejsce wycięcia chQinki. Je

żeli kręci ... 

Kupując w punktach sprzeda

ży, ma~y prawQ żądać świadec

twa pQchQdzenia chQinek. 

- KtQ ,nabywa je z plantacji 

nadleśnictwa, QtrzymJ.lje faktu

rę - mówi PiQtr StrzałkQwski. -

Wtedy wszystkQ jest jasne, .od ta

kiegQ sprzedawcy mQżna kupQ

wać z czystym sumieniem. 

ChQinka jest jednym z symbQ

li pięknegQ czasu BQżegQ Naro

dzenia.Jakje świętQwać, zasiada

jąc przy drzewku, które samemu 

się ukradłQ lub świadQmie kupiłQ 

.od złQdzieja? 

Bóg się rodzi dla każdego Z prawQsławnymi świętują 

wyznawcy KQści.oła ukraińsk.o
bizantyńskiegQ (unickiegQ). W PQdlaskiem świętQ BQ

żegQ NarQdzenia QbchQdzi się 

dwa razy. W dQmach katQlic

kich dQ Wigilii zasiada się 24 
grudnia, w prawQsławnych w 

dzień Epifanii (Objawienia), 
6 stycznia; 7 i 8 rQZPQczyna 
się RQżdiestwQ ChristQwQ, bQ 

tak się ów radQsny czas w wer

sji ' wschQdniQsłQwiańskiej na
zywa. PQprzedza je surQwy 

40:dniQwy PQst. CQ ciekawe, 
dQpierQ .od pQczątku XIX w. u 

wschQdnicn chrześcijan przy
jął się zwyczaj .ozdabiania chQ
inek. 

NabQżeństwa wigilijne rQZ-
. / . k 

PQczynaJą SIę ranQ tzw. ró-
lewskirńi gQdzinami; 'w trakcie 

któl'ycl'l 'czytane są (prży;'twar
tych carskich wrQtach) urywki 
z N.owegQ Testamentu dQtyczą
ce NarQdzin Zbawiciela i prQ

rQctWQ Izajasza Q Jezusie. Na

stępnie .odprawiana jest wie

czernia, a zaraz PQ niej litur
gia św. BazylegQ - pisze Elż

bieta Przybył - ObchQdy BQże
g.o NarQdzenia zaczynają się Q 

półn.ocy .odprawieniem wielkie

gQ PQwieczerija z jutrznią, PQ 
których spraw.owana jest Litur
gia święta. PQdczas . nabQżeń

stwa śpiewany j 'est trQpariQn 

święta, który brzmi: "NarQdze
nie Tw.oje, Chryste Boże nasz, 
QprQmieniłQ świat światłem PQ

znania, PQnieważ przez nie lu
dzie d.otąd gwiazd.om służą-

Amerykanie k.ochają B.oże Na
rQdzenie, dek.oracje zawiesza

ją już od PQłQwy listopada. Każ
dy stara się QzdQbić jak najefek
towniej dQm i .ogród. Pięć ,tysię

cyk.oIQrQwych lampek, pQdkre

ślających kontury dQmu, nie jest 

niczym nadzwyczajnym. W każ
dym oknie QbowiązkoWQ MikQłaj 

lub aniQł ze świeczką. 

Jest w Ameryce jednQ mia
sto, gdzie BQże NarQdzenie mQŻ

na przeżyć każdegQ dnia. Najda
lej mają dQ niegQ mieszkańcy San 
FranciscQ - 2451 mil i Los Ange

les - 2402. Ja jestem bliskQ, .od 
DetrQit dzieli Frankenmuth jedy

nie 86 mil. 
OgrQmny kQmpleks BrQnner's 

Christmas WQnderland widQczny 

jest już z autQstrady. WzrQk przy
ciąga MikQ'laj wi'elkQści dwupię
trQwegQ dQmu, 'b~ł'wan, zaprzę

gi reniferów i szopki. Wszystkie 
te QzdQby .otaczają niski i bardzQ 

długi (Q pQwierzchni 4 boisk pił
karskich) pawilQn Q nieregular

nym kształcie, wybudówany w 
ten sPQsób, że rQbiąc zakupy nie 

można pQminąć żadnego z dzia
łów, ponieważ umieszczQne są 

szeregQwQ. DZIałów je<;t 14, z tym 

cy przez gwiazdę P.ouczeni ZQ
stali, jak składać hQłd SłQń

cu Prawdy i PQznawać Ciebie, 
Wschód z wysQkQści, Panie 
chwała TQbie". 

ARKADIUSZ PANASIUK 

Na zdjęciu: ikona ze sceną Bo
żego Narodzenia 

365 DNI BOŻEGO NAR,ODZENIA 

że nie ma w .ogóle działu oznaCZQ

negQ 13. W specjalnym centrum 
prQgramowym oglądam prezen
tację BQżQnarQdzeniQwego Cu

dQwnego Świata BrQnnerów. 
DQwiaduję się, że zQstał załQ,

żQny w 1945 rQku przez pochQ-
, dzącegQ z Bawarii Wally Bron

nera i jest interesem rQdzinnym. 
PrzechQdzę dQ .ozdób domQwych 
i pamiątek. Rozbawia mnie kicZQ

waty szczupak, PQruszający się 

na desce dQ krQjenia i śpiewają-

cy kQlędę. Thż obok na półce ,in

d>;k gulgQczący "Cichą nQc". Naj
większy dział stanowią .ozdoby 
chQinkQwe. Są bQmbki z całegQ 

świata; najmniejsze wielkQści pi
łek dQ tenisa stQłQwegQ, najwięk

sze średnicy dQ 50 cm. Odnaj
duję nasze pQlskie bombki ręcz

nie malQwane. Cena w granicach 
4-6 dolarów za sztukę. Jest nQ
WQŚĆ w 9 kQIQrach: bQmbki, na 

których mQżna wpisać sWQje imię 
lub datę. Są tQ bQmbki na urQ

dziny, pierwsze lub kQlejne świę

ta, ślub itp. Z działu "dQmQwe
go" dwa wejścia prQwadzą dQ sa

lQnu z 260 choinkami z 6 miliona

mi ozdób. Szukam PQlskiej. Jest 

rzeczywiście, tYPQWQ pQlska! Je
żeli ktQŚ sQbie życzy, mQże kupić 
kQmpletne wypQsażenie wybra
nej chQinki, mQże też wybraćsQ

bie jedną z kilkuset. 
Prawie w każdym stQisku 

skrzynka na listy dQ św. MikQ

łaja. 

BARBARA PASZKOWSKA 

Na zdjęciu: autorka w mieście 

całorocznego .. , święta BożegoNa
rodzenia 



Chciałabym, aby święty Mikołaj podarował mi rozwód z mężem ... 

I K{ I rowa ma ciepły bok. 
A jeżeli wciśniesz się 

między dwie, na pew
no nie zmarzniesz. Sprawdził-am 
to z dziećmi, kiedy naszą ostat

nią wigilię przesiedzieliśmy w 
oborze. Wtedy pomyślałam, że 

nie przeszkadzamy na tym świe
cie już chyba tylko krowom. Ko
lędy śpiewaliśmy przez łzy ... -
mówi Justyna z mazurskiej wsi, 
od niedawna mieszkanka Domu 

Samotnej Matki w Laskach koło 
Zbójnej. - Spędzaliśmy też wigi

lie w piwnicy. Nigdy nie wiedzia

łam, czy mój mąż wpuści nas do 
domu. Najczęściej, jak zwykle pi
jany, stawał w progu i krzyczał: 

"Żadnych Świąt mieć nie będzie
cie!". I tak było. Święta z;'wsze 
kojarzyły mi się przede wszyst' 
kim ze strachem, ze stresem: 

Ostatnią sylwestrową noc, w ko
cach, przesiedziałam z dziećmi 
w stodole. 

Za to on świętował w ciepłym 

domu. Szczęśliwy, z butelkami 
alkoholu, który kupował na 

zapas. Któregoś dnia Justy
na powiedziała: "DoŚć!". 

Na wsi to wielka odwaga. 

O Laskach dowiedziała się 
z gazet. Zostawiła wszyst

ko: gospodarkę, dom. I 
jego, niezmiennie przypo

minającego: "Mój mają

tek, twoja robota". Tak mó

wił też na trzeźwo. Zabra

ła dwoje dzieci i stanęła w 
nowym progu. Naj starszy, 
12-letni syn, -- ~ierpiący na 

porażenie mózgowe, prze
bywa w specjalistycznym 
ośrodku. Na święta zabie

rze go do Lasek. 
- Nareszcie usiądzie

my przy stole, nareszcie bez 

lęku, nareszcie podzielimy 
się opłatkiem i nie będzie

my już płakać, śpiewając ko-
lędy ... Będziemy płakać, ale tylko 

ze szczęścia. 
Justyna ma 36 lat, ośmioro ro

dzeństwa. Bracia i si9stry miesz
kają w Suwałkach. Zapraszali ją 
do siebie niejednokrotnie, ale 

nigdy nie miała pieniędzy na bi
let. Nie wie, kiedy się z nimi spo
tka. Rodzice nie żyją. Na teściów 
nie może liczyć, bo także boją się 

syna ... Został jej tylko Dom Sa
motnej Matki w Laskach. 

- Nie zasłużyłam na taki los 
- mówi z płaczem. - Nie tak 

wyobrażałam sobie moje życie. 

Ale wierzę, że coś się odmie

ni. Odkąd tu jestem, zaczęłam 
się uśmiechać; wiele lat nie wie

działam, co to znaczy... Czego 
oczekuję od świętego Mikołaja? 
Chciałabym, aby podarował mi 
rozwód z mężem i alimenty, a naj
bardziej pragnę, by sprawił, żeby 

dzieci z Lasek i dzieci ze szkoły 

w Zbójnej nie nazywały mojego 

syna i córki "hivami" albo "aid- , 
sami". Nikt nie wie,jaki to strasz
ny ból słyszeć o sobie coś tak nie

sprawiedliwego. Przecież te dzie
ci nie wymyśliły tego same! Może 
Mikołaj sprawi też, żeby ich ro
dzice zastanowili się nad tym, 

jaki przykład do naśladowania 
im dają. -

I M I "'gon~'.,. "" w groi-
nIe Wlzna ma czwo-

ro dzieci, 40 lat i siwe 

włosy. Ostatnie razy, które "wyli
czył" jej mąż, zadecydowały ojej 

pobycie w Laskach. Ale przedtem 
była ostatnia wigilia. Jak żwykle 
usłysz~ła: "Zróbta te święta". To 
wszystko. Nigdy nie złożył jej ży
czeń . Zamiast tego, nawet w ta

kiej chwili, stać go było tylko na 
jedno: "H ... _masz do gadki". 

- Nie mogłam już tego wy

t~zymać! - mówi. - Kiedy ucie
kałam do rodzieów, natychmiast 
się zjawiał i żądał, abym wróci-

ła. Ojciec nigdy nie stanął w mo

jej obronie. Zawsze słyszałam to 

samo: "Oteą.iłaś się, to dla cie
bie już tu miejsca nie ma!". My
ślę, że skrzywdził mnie bardziej 
niż mąż, bo właśnie to ojciec ro

bił wszystko, żebym nie wyszła 
za tego, którego kochałam. Szy
derzył z niego, ośmieszał. Wie
działam, że już nigdy nie będzie

myrazem ... 
Kiedy zdecydowała się posta

wić męża przed sądem za znęca

nie się nad r'odziną, z góry w~e
działa, że nie ma szans: nikt we 
wsi nie chciał zeznawać przeciw

ko niemu. Ze strachu. I tak mija
ły lata, a on stawał się jeszcze bar

dziej agresywny i wulgarny_ 
Wyjeżdżając do Lasek, Mał

gorzata podała nowy adres tyl
komatce. 

Nie wyobrażałam sobie 

świąt poza domem, teraz muszę 

- mówi. - Chciałabym bardzo 
być teraz z dziećmi, ale jestem 

pewna, że już przed furtką usły

szałabym: "Wracaj tam, gdzie by
łaś!". Nie da się tak żyć. Nie da 
się oszukiwać samego siebie. Mó
wią, że obcy chleb jest zawsze 
gorzki. Mnie wydaje się, że naj
bardziej gorzkie są tylko łzy, kie

dy płacze się przez męża. W ca
łym moim życiu żałuję tylko jed
nego: że wyszłam za niewłaściwe
go człowieka; że wtedy nie posta

wiłam się ojcu. Wszystko przepa
dło, ale mam dzieci. Kocham je 

i wierzę, że kiedyś bez lęku zno
wu usiądziemy przy opłatku. Że 
nikt nie będzie nad nami się pa
stwił. Nie będę musiała nigdy za
mykać za sobą drzwi na zawsze. 

I chociaż wigilia blisko, wc.iąż 

nie mogę sobie wyobrazić, jak to 

jest być daleko od miejsca, gdzie 
zostawiło się całe swoje życie. 

Gdzie już nie ma po co i do cze

go wracać ... 

I O I statn,ią wigilię spędzi-
łam z dziećmi na po-
dwórzu - Iwona jest 

warszawianką. Ma 27 lat. Wnio

sła pozew o rozwód. - Staliśmy 

przed domem, który był naszym 
domem, ale już chyba tylko z na

zwy. Staliśmy jak obcy, jak ludzie 
znikąd, jak żebrzący łaski. A on 
otworzył pkno i zawołał: "Wy ... 
stąd!". 

Nie mając oparcia w, nikim, 
któregoś dnia Iwona zamknęła 
za sobą drzwi i wyruszyła z dwo

ma synkami do Lasek. Co pewien 
czas jeździ do Warszawy, by za
łatwiać formalności związane z 

rozwodem. Kiedy tu wraca, mówi 

głośno: "Wróciłam. Wróciłam do 
domu". 

- Trudno mi pozbierać się w 

zupełnie nowej dla mnie sytuacji. 
Trudno o wielu sprawach rozma-

wiać, z dziećmi. Trudno wytłuma

czyć, dlaczego tatuś kocha, jak 
twierdzi, tylko młodszego syna 
- mówi. - Ale wiem jedno: nie 
boję się. Wiem też, że już nigdy w 

życiu się nie poddam. 

I M' I agda z Łomży ma 19 
lat. Jest matką rocznej 

. - córeczki. .ojca dziew-
czynki znała trzy mieshlce. Za
tnieszkali razem. Kiedy okazało 
się, że jest w ciąży, nagle wszyst
ko się zmieniło. 

- Pobił mnie na dwa dni 

przed porodem - wspomina. -
Moją ostatnią wigilię spędziłam 

w szpitalu. Wszystko mi się za
waliło. Wiedziałam, że nie 
mam gdzie i do kogo wra
cać ... 

Matka, z trójką rodzeń; 

stwa, mieszka w bloku ko
munalnym. Nie ma mowy, 
by Magda mogła wrócić z 
dzieckiem. 
~ Nie winię jej, bo 

wiem, że także nie ma ła

twego życia - mówi. - Ale 

trudno jest mi z tym wszyst
kim się pogodzić; trudno 
zrozumieć, dlaczego on nie -

chce znać swojego dziecka. 

Trudno uwierzyć" że które
goś dnia moje życie nagle 
się odmieni. 

Warunkiem otrzymywa

nia alimentów jest ustale

nie ojcos.twa. To długi pro
ces, ale prędzej czy później 

trzeba go rozpocząć. Tym
czasem z córeczką zasiądzie do 

pierwszej w jej życiu wigilijnej 
wieczerzy. Daleko od tych, któ

rych kocha. I UJI rszula z Olsztyna jest 
wychowanką domu 
dziecka. Nie zna rodzi

ców; matka po porodzie zostawi
ła ją w szpitalu. I tak zaczęło się 
jej życie pod obcym dachem. Wy
szła za mąż. Nieszczęśliwie. Po
tem śmierć dziecka. Rozwód. Ileś 

lat z konkubentem, co też zakoń
czyło się rozstaniem. 

- Ostatnia moja wigilia mi
nęła w czterech pustych kątach. 
Nic nie boli bardziej niż samot

ność-mówi. 

.Q Laskach dowiedziała się z 
gazet. Przyjechała. Została. To 

jej jedyny dom. 

dokończenie na str. 10 
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osób, pomagamjej trochę. I właści
wie jestem bezrobotny. 

SLAWOMIR JOŚKO, były wójt 
. Michałowa: - Trzydzieści lat pra
cowałem w urzędzie gminy. Umiem 
zarządzać gminą. Od 1985 do 1990 
roku byłem naczelnikiem, potem 

przez kadencję wójtem, następ

ną sekretarzem i do ostatnich wy
borów także wójtem. Uważałem, 

że najważniejsze są sprawy ~ny . 

i ich trzeba pilnować. Dlatego nie 

Decydowali, rządzili, urzędowali: prezydenci, 
burmistrzowie i wójtowie. Co będą robić teraz 

Ja, jako były 
ANTONI STEFANOWlCZ, 

były burmistrz Knyszyna: - Nie 
przypuszczałem, że taki będzie 

wyn!k wyborów i tak wyjdzie. Nie 
ubiegałem się o mandat radne

go, tylko burmistrza . . Przed obję
ciem stanowiska burmistrza w po
przedniej kadencji pracowałem w 
Spółdzielni Usługowo-Produkcyj

nej. Z zawodu jestem inżynierem 

mechanikiem. Teraz szukam pra

cy. Nie przebywam na zwolnieniu 
lekarskim ani nie zarejestrowałem 
się w urzędzie pracy. Szukam. pra
cyi czekam. 

ALFRED KOZLOWSKI, były 

burmistrz Czarnej Białostockiej: 

- Burmistrzem byłem jedną ka

dencję. Wcześniej pracowałem w 
szkole. W ostatnich wyborach po
nownie startowałem na burmistrza, 

żeby nikt nie myślał, że się boję. O 
mandat radnego nie ubiegałem się. 

Mam kilka propozycji pracy, ale 
poza miejscem zamieszkania i wa

ham się z decyzją. Żona prowadzi 
biznes w branży usługowo-gastrono
micznej, zatrudnia dziewiętnaście 

ubiegałem się o mandat radnego 
w powiecie ani w gminie. To byłoby 
śmieszne. Nie łapałem wcześniej 
żadnych stanowisk. Brakuje mi 

Liczyłem się z tym, że w 
każdej kadencji je

stem tylko najem- . 
nikiem na cztery 
lata. Teraz mam 

odprawę, odpo

cznvam i patrzę, 
czy ktoś zapro
ponuje mi jakąś 
pracę. Na Za-

chodzie ludzie z 
takim doświad-

czeniem mają 

dużo propozy-
cji. U nas jednak 
nikt się nie roz-

gląda za pracownikiem w 
wieku sześćdziesięciu lat. 
W dużych miastach 

łatwiej o pra-
cę, w gmi-

nie jej nie ma. 
Poczekam. 

Nową władzę samorządową Podlaskiego pytamy o majątek. 

Kieszeń władzy 
JAN KWIATKOWSKI, wójt 

gminy Kuźnica (pow. sokólski): 

oszczędności - żadnych, kre
dyty - żadnych, udziały w spół
kach i akcje - żadnych, miesz
kanie - dom jednorodzinny, sa
mochód - 3-letnia skóda fabia, 
nieruchomości gospodar-
stwo rolne o powierzchni około 
5 hektarów. 

JANINA CHOJNOWSKA, 
wójt gminy Jasionówka (pow. 
moniecki): oszczędności - żad

nych, kredyty - 10 tysięcy zło
tych, udziały w spółkach i ak
cje żadnych, mieszkanie -

dom jednorodzinny, sa-
moćhód - 3-letni 

seat cordoba, nie

ruchomości -
żadnych. 

STANI

SŁAW 

SZLE

TER, 
wójtgmi
Grajewo: 

oszczędno

ści - żad

nych, kre
dyty - 70 

tysięcy 

, złotych, 

udziały w 

spółkach i 
akcje 

'77I,~~~_ .... ",,~11 żadnych, 
miesz
kanie 

dom jed
noro
dzinny 

na działce o powierzchni 840 
m kw., samochód - roczny seat 
cordoba, nieruchomości - żad

nych. 
KRZYSZTOF POLKOWSKI, 

wójt gminy Przy tuły (pow. łom

żyński): oszczędności - 3 tysią

ce złotych, kredyty - około 6 
tysięcy złotych , udziały w spół

kach i akcje - żadnych, miesz
kanie - domjednorodzinny, sa

mochód - 8-letnia łada sama
ra, nieruchomości - gospodar
stwo rolne o powierzchni 20.15 
hektara. 
MICHAŁ CHAJEWSKI, bur

mistr.z Jedwabnego (pow. łom
żyński): oszczędności - 10 ty
sięcy złotych, kredyty - ż'ad
nych, udziały w spółkach i ak
cje - żadnych, mieszkanie -
część domu jednorodzinnego, 
samochód - H-letnie bmw, 
nieruchomości - działka let
niskowa o powierzchni H arów 

(współwłasność z kuzynem). 
KAZIMIERZ DĄBKOWSKI, 

wójt gminy Łomża: oszczędno

ści - są (na samochód), kredy
ty - żadnych, udziały w spół

kach i akcje - obligacje Skar
bu Państwa wartości około 10 

tysięcy złotych, mieszkanie -
dom jednorodzinny (współ

własność z córką), samochód 
- lO-letni mercedes i 4-let
ni daewoo tico, nieruchomo

ści - gospodarst;wo rolne o po
wierzchni 1,5 hektara ('ojcowi

zna) oraz działka rekreacyjna 
o powierzchni 35 arów nad ma
zurskim jeziorem. 

~ 
~ 

II 
dokończenie ze str. 9 

Tadeusz, lat 59, dzisiaj renci

sta, pochodzi z Tomaszowa Ma
zowieckiego. W Laskachjest księ

gowym, zaopatrzeniowcem i "w 
ogóle ma na wszystko oko". Ma 
też doświadczenie: szefował noc
legowni dla bezdomnych Towa

rzystwa "Tylko" przy ulicy Wol
skiej w Warszawie. 

Dom pod choinkę . siądzie osiem matek, dwanaścio

ro dzieci (w wieku od roku do lat 

14) oraz trzech pracowników. 

tłJI·: '~.'·· :: ';: 
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- Ostatnia moja wigilia wy

padła ósmego dnia po śmier

ci konkubiny ... Nie da się opo
wiedzieć ... - mówi. - Ale życie 
idzie dalej. Postanowiłem, że nie 

będę siedział i czekał na zmianę 
mojego losu; postanowiłem wal

czyć o własną przyszłość. Dzisiaj 
mogę powiedzieć, że coś mi się 
udało. Udało się, bo nie wolno 
się poddawać: Od świętego Mi
kołaja chciałbym dostać spokój 
i zdrowie. Taki prezent jest naj

piękniejszy. 

[Dal ) ws~ólnej, :ier~~ 

O szeJ w his toru 
Domu wigilii za-

~~i KOHTAJOY 

- Chciałabym bardzo, aby
śmy wszyscy odczuli, jak bardzo 
potrzebni jesteśmy sami sobie -
mówi Agnieszka Winkler, kierow

nikDomu. 

GABRIELA SZCZĘSNA 

Na zdjęciach: Dom w Laskach 

i Agnieszka Winkler, dzięki kt6-

rej powstał, z "laskowymi" dzieć

mi. 
Imiona mieszkal'ic6w Domu, 

na ich prośbę, zostały zmienio

ne. Kto chce pom6c pokrzyw
dzonym, wspierając szlachetną 

ideę Marka Kotańskiego, może 

wpłacać pieniądze na konto: 
PBK O/Warszawa nr 1110Hl40-
421040000883 z dopiskiem 
"MARKOT Laski". Potrzebna 
jest także pomoc rzeczowa. Kon

takt z Agnieszką Winkłer: tel. 

O 86 214-03-~1, 0503-641-389. 
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Panie ministrze, czy to możliwe, że w naszym kraju 
zabiera się d zieci ze szkolnych ławek i wsadza do więzienia? 

11, nia ma 7 lat. Urodziła się 
~ w suwalskim szpitalu. J e

dynym dokumentem p o
~iadczającym, że istniej e , j est 
karta informaCY,jna z porodówki. 
Mieszka w Suwałkach z matką' Ar
menuhi Vardanyan, pielęg'niarką 

z Erewania, i 12-letllią siostrą Sati. 
Sari boi się. Wie, że w każdej chwi
li mogą prZ)jść żołnierze ze Straży 
Granicznej, zawieźć do aresztu, a 
potem do Armenii. Ojczyzny, któ
rą dziewczynka zna z sennych kosz
marów. 

Armenuhi Vardanyan WY.iechala 
z Armenii w 1995 r. z mężem i ma
lutką Satenik. Wyposażeni w wizy 
turystyczne i walizki, zawierające 

dobytek calego życia, uciekli przed 
wojną i biedą. W Suwałkach wyna
jęli mieszkanie, bo Armenuhi była 
w ciąży. Wkrótce potem Vardany
an WY.iechal do Niemiec. Mial przy
syłać pieniądze i poszukać dla swo
ich kobiet jakiegoś kąta . Nie ode
zwal się do tej p ory. 

Ania urodziła się 29 lipca 1995 
rol).u. Wkrótce potem matka po, 
prosiła o chrzest córek. Ceremo- ' 
nia była skromna, ale proboszcz 
wyraźnie ucieszył się z nowych pa
rafianek. Armenuhi nie gardziła 

żadną robotą, sąsiedzi patrzyli na 
nią coraz życzliwszym okiem. 

Kiedy Saten ik skończyła 6 lat, 
Armenuhi poszła , do najbliższej 

Szkoły Podstawowej nr 3 pro
sić o naukę dla córki. Wprawdzie 
nie miala wymaganych przez pra
wo dokumentów, przede wszyst
kim z~eldowania, ale dyrektor 
Andrzej Raczyło machnął ręką 

na przepisy. ,Jest dziecko, chce 
się uczyć, zna język polski, zapra
szam", oświadczył. 

Nie żałuje tej decyzji. Uczen
nica jest zdolna i wrażliwa. Matka 
może być wzorem dla polskich ma
tek. ZaWsze ma czas, chętnie po
maga w szkole. Szybko zauważo
no, że Satenik, obecnie Sari, ma 
duży talent wokalny. Dziewczynka ' 
zaczęła śpiewać, a wkrótce awan
sowała na solistkę zespołu "Dzie
ci Suwalszczyzny" . 

W drugiej klasie Sati przystąpiła 
do pierwszej komunii świętej. Jak 
koleżanki: w białej sukience, wia
nuszku. Bardzo przeżyła tę uroczy
stość. Od tamtej chwili zwracala 
matce uwagę, żeby w miejscach pu-

. blicznych mówić wyłącznie po pol
sku. "Ludzie zachwycają się '1aka 
śliczna Cyganeczka». A ja nie je
stem Cyganką, tylko Polką". -

fi udowana latami świado-
• mość przynależności roz

sypała się 15 maja 2002 
roku. Tego dnia Sati z klasą mia
ła jechać na wycieczkę. Zamiast do 
autobusu, wsiadła do suki. Tak ka
zali jej funkcjonariusze polskiej 
Straży Granicznej. Nie mieli wy
boru. Ktoś życzliwy doniósł im, że 
w Suwałkach od siedmiu lat niele
galnie mieszkają dwie kobiety, nie 
mające wiz i zameldowania. Jest 
z nimi trzecia, najmłodsza, która 

jest, a prawnie jakby jej nie było, 
bo nie ma kompletnie żadnego do
kumentu. 

Na nic zdały się interwencje na
uczycieli. Sati, do której wkrótce 
dolączono jeJ matkę i siostrę, po
jechała do białostockiego aresztu. 
Następnego dnia Sąd Rejonowy 
w Białymstoku kazal umieścić ko
biety w obozie dla uchodźców. Na 
dwa miesiące. Tyle bowiem czasu 
mialo zająć armeńskiej ambasa
dzie przygotowanie tymczasowych 
dokumentów podróżnych. 

Pobyt w Ośrodku dla Cudzo
ziemców w Lesznowoli koło Grój
ca wspominają jak jeden wielki 
koszmar. Warunki nie były złe, ale 
dzieci bały się powrotu do Erewa
nia, ostracyzmu, ewentualnych szy-

Zostały wyczerpane wszystkie moż

liwości prawne, dotyczące legaliza
cji pobytu. Pozostalo j edno: WY.ie
chać do Erewania, prZ)jechać jesz
cze raz i poprosić o zgodę na po
byt czasowy. Wtedy polskie władze 
mogłyby podjąć inne decyzj e. 

To salomonowe z punktu wi
dzenia polskich decydentów WY.i
ście ma jeden mankament: można 
j e włożyć między bajki. Jeśli kobie
ty znajdą się w, Armenii, nie będą 
mogły jej opuścić. Zdesperowani 
suwalczanie postanowili dotrzeć 

do Ambasady Armenii. Wiedzie
li, że jeśli w dwa miesiące nie zdą
ży przygotować dokumentów po
dróży, Vardanyan Armenuhi i cór
ki odzyskają wolność. Inna rzecz, 
że być może na krótko, do, kolejnej 
akcji Straży Granicznej. 

której nie ma 
'kan religijnych. Armenuhi starała 
się im wytłumaczyć, że deportacja 
nie jest końcem świata. Słuchały, 
kiwały głowami, szlochały. 

Poprawiła im humor wizyta 
szkolnej delegacji z Grażyną Iber, 
wychowawczynią Sati. Przywi:eźli 

jakieś frykasy, książki, ale przede 
wszystkim nadzieję. Zapewnili, że 
panie Armenuhi mają gdzie wró
cić, bo z pieniędzy zebranych na 
suwalskich ulicach opłacili czynsz 
za mieszkanie. Opowiedzieli o 
staraniach, podjętych u polskich 
władz, zmierzających do uchylenia 
decyzji o deportacji. 

~rosił proboszcz Ryszard 
Gwiazdowski, dyrektor szkoły Ra
czyło, nauczyciele, uczniowie. "De
portacja będzie ' ogromną szko
dą duchową i moralną dla dzieci, 
które wzrastały w klimacie pokoju, 
wiary i miłości", pisał ks. Gwiaz
dowski. "Panie ministrze, czy jest 
możliwe, że w naszym kraju za
biera się dzieci ze szkolnych la
wek i wsadza do więzienia?", py
tał Krzysztofa J anika lO-letni Ma
teusz. 

Starania zdały się na nic. Przed
stawiciele wysokich urzędów orze
kli, . że panie Armenuhi za długo 
przebywały w Polsce nielegainie. 

Według kursujących w Suwał

kach plotek, przekonanie urzędni
ka, żeby włożył dokumenty do nie
właściwej szuflady i przegapił ter
min, kosztowalo 150 USD od gło
wy. W sumie 450 USD. Ambasada 
sta:ńowczo zaprzecza takiej możli
wości: ,,Ambasada musi mieć pew
ność, że dane osoby są obywatela
mi Republiki Armenii. W przypad
ku pani Armenuhi Vardanyan Am
basada nie miała żadnych wątpli
wości, natomiast we wniosku bra
kowało zgody ojca małoletnich có
rek do wystawienia potrzebnych 
dokumentów, a także brak było 
dokumentów, stwierdzających oby-

,:watelstwo ich·ojca. O ich brakuzo
stała poinformowana polska , Str~ż 

Graniczna:' :. . 

~ 
60 dniach aresztu I ' kobiety znalazły się 

, na wolności. Pie
szo pokonały siedem kilometrów, 
dzielących obÓz w Lesznowoli od 
przystanku. Trochę się bały, bo 
komendant uprzedził, że zdarzają 
się napady. Miejscowi nie lubią ta
kich,jak one. 

Wróciły do Suwałk. l września 
d2;iewczynki poszły do szkoły. Ania 
do pierwszej klasy. 11 września Ar
menuhi z10żyła w Podlaskim Urzę-

d zie Wojewódzkim wniosek o po
byt na czas określony. Zażądano 
mnóstwa dokumentów. Na przy
klad: aktualnych zaświadczeń z 
Erewania , że Armenuhi nic nie za
lega tamtejszem,u Urzędowi Skar
bowemu i nie weszła w konflikt z 
prawem . 

Nie wiadomo, jak teściowa Ar
menuhi przekonala erewańskich 

urzędników, żeby poświadczyli, że 

Armenuhi, od siedmiu lat przeby
wająca poza kraj em, idealnie wy
wiązuje się ze swoich obywatel
skich obowiązków. W każdym ra
zie przysłała do Suwałk odpowied
nie zaświadczenia. 

Podlascy urzędnicy zażądali 

jeszcze potwierdzonych notarial
nie oświadczeń obywateli RP, że 

zapewnią Ormiankom dach nad 
głową, wyżywienie i opiekę me
dyczną. Dokumenty podpisała są

siadka Armenuhi i Grażyna Iber . 
Jacek 'Paluch, lekarz z p obliskiej 
przychodni, wziął na siebie obo
wiązek nieodpłatnego le~zenia. 

- Notariusz pytał, czy zdają so
bie sprawę z wagi tego, ~o podpi
sują. Przecież to może być wyrok 
na całe życie - wspomina Arme
nuhi. 

OJ obra wola prZ)jaciół nie 
przyniosła oczekiwa
nych efektów. Podlaski 

Urząd Wojewódzki zażądał j esz
cze rzeczy niemożliwej: dostarcze
nia "aktualnego potwierdzenia za
meldowania, wydanego przez wła
ściwy organ ewidencji ludności na 
podstawie ważnego zezwolenia na 
pobyt". 

Przepisy są nieubłagane. Pa
nie Vardanyan będą mogły prze
bywać w Polsce legalnie, jeśli par
lament śladem krajów Europy Za
chodniej uchwali nową ustawę o 
cudzoziemcach, w której znajdzie 
się zapis o tzw. pobycie tolerowa
nym. Stanie się tak może za rok, a 
może za dwa. 

Dziewczynki chodzą do szko
ły, ich matka do pracy. Starają się 
normalnie żyć. Matka nie otwiera 
drzWi obcym. Do j ej domu wpusz
cza gości sąsiadka, która najpierw 
szczegółowo rozpytuje, o co cho
dzi. Na wypadek, gdyby do szkoły 
po raz kolejny przyszli funkcjona
riusze Straży Granicznej, rówieśni
cy Sati opracowali system ostrze
żeń, który ma im to uniemożliwić. 
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BARBARA DUNIKOWSKA 
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Na zdjęciu: A'rmenuhi Varda
nyan z córkami 
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~ Wariatka! Jak mo

gła mi to zrobić! By

łem z żoną w Warsza

wie na przedświątecznych zaku

pach. Chodziliśmy po sklepach 

z piękną odzieżą, bo żona chcia

ła sobie kupić jakąś sylwestrową 

kreację. Byłem już nieco znużo

ny oglądaniem różnych sukienek, 

wyszedłem przed sklep i zapali

łem papierosa. Akurat zaciąga- I 

łem się świeżym dymem na świe

żym powietrzu, gdy z mojej le

wej strony stanęła Marta. "Witaj, 
Miśku", powiedziała dość głośno 

i zalotnie, wspięła się na palce i 

cmoknęła mnie w policzek. Onie

miałem, struchlałem, zesztyw

niałem. Po prostu wariatka! Ką

tem oka zauważyłem, że żona wy

chodzi ze sklepu. Syknąłem zde

nerwowanym szeptem: "Jestem 
z żoną, nie znamy się". A głośno 

powiedziałem: "Chyba mnie pani 
z kimś pomyliła". Żona już sta

ła obok nas. "Oj, tak, przepra

szam, jest pan podobny do moje

go przyjaciela", powiedziała Mar

ta i szybko odeszła. 

Nie obyło się .bez dociekli

wych pytań, kto to był, skąd ją 
znam. Usłyszałem, że mojej żo

nie nie trafiają się takie pomył

ki i podobne wymówki. Tłuma

czyłem, że tamta kobieta mnie z 

kimś pomyliła. Nasza cudna at

mosfera miłych zakupów roze

szła się wśród ulicznych świateł i 

podejrzliwości. Zaprosiłem żonę 

do lokalu, udawałem wesołego, 

opowiadałem jej o głupstwach. 

Odwracałem uwagę od zdarze

nia przed sklepem. Nie mówili

śmy już o nim, choć sam nie po
trafiłem zapomnieć. Potem znów 

wróciliśmy do zakupów. 

~
. Martę poznałem rok 

wcześniej. Byłem w 

Warszawie w delega

cji. Po niewielkim alkoholu po

szliśmy z kumplami do nocnego 

klubu "Go-Go". Były tańce ero

tyczne. Mnie podobała się wyso

ka blondynka z krótkimi włosa

mi. Pod względem urody zupeł

ne przeciwieństwo mojej pięknej 

żony. To była właśnie Marta. Ob

serwowałem ją w tańcu i chyba 

ściągnąłem wzrokiem do naszego

stolika. Przy nas zrobiła striptiz. 

O mnie właśnie ocierała się pier

siami i brzuchem. Figlarnie krę-

Potraktowałem ją jak towar, który kupuję 

ciła pupą. Patrzyłem na nią, czu

łem, jak ogarnia mnie gorąco od 

stóp po czubek głowy. Podnieci
łem się bardzo. Koledzy przy sto

liku zaczęli ze mnie żartować. 

Chyba odszyfrowali, co się ze 

mną dzieje. Miałem na nią ocho

tę i właśnie w tym momencie. A 

ona raz jeszcze zakręciła pupcią i 

tanecznym krokiem odeszła. Ko

ledzy zamówili kolejny koniak. 

Nabrałem jeszcze większej ocho

ty. Rozmowa przy stoliku doty

czyła jej warunków, żartowali

śmy z jej figury i ciała. Za chwilę 

poszedłem na zaplecze, odszuka

łem ją i zaproponowałem wspól

ne wyjście. Poszliśmy do motelo

wego pokoju. J{.ochałem się z nią, 

niby tak samo, a jednak zupełnie 

inaczej niz z żoną. Ona była inna: 

wyluzowana, wyprzedzająca moje 

reakcje; sprawiała wrażenie, że 

jej się wszystko we mnie podoba. 

To było pierwszy raz. Mówiła do 

mnie "Miśku". Dała mi numer te

lefonu komórkowego. 

Następnego dnia czułem , się 

fatalnie. Kocham żonę i kupuję 

sobie seks! Taka zwykła transak

cja. Brzydziłem się siebie. Mia

łem wyrzuty sumienia, że zdra

dziłem. Jestem wierzący i popeł
niony grzech jeszcze bardziej ob

ciążał. Kupiłem żonie w prezen

cie piękną skórzaną torebkę. W 

ten sposób chciałem zagłuszyć 

wyrzuty sumienia. Jednak dłu

go nie mogłem wrócić do rów

nowagi. 

Kolejne wyjazdy w delegacje 

były zupełnie normalne i bez

grzeszne. Jedynie jakiś koniak w 
męskim towarzystwie. Ale chy

ba po pięciu miesiącach od tam

tego razu, znów będąc w War

szawie, zadzwoniłem do Marty. 

To był trochę zimny prysznic, 
bo ona kazała mi na siebie cze

kać. Po prostu miała poumawia

nych facetów. Ja byłem którymś 

z kolei. To trochę zabolało. Naj

pierw chciałem zupełnie zrezy

gnować, a potem potraktowałem 

ją jak' towar, który kupuję. A po 

niektóre towary czeka się w ko-

IMIONA MIŁOŚCI 

Delegacja 
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lejkach. Nawet głośno powiedzia

łem do siebie, że Marta jest pro

stytutką, którą kupuję na godzi

nę seksu. Zachowywała się spon

tanicznie. Znów mówiła do mnie 

" Miśku". Wszystko mnie w niej 
podniecało. Ona mnie zaspoko

iła ; choć nie czyniła niczego wy

jątkowego, co by mnie zupełnie 

zaskoczyło. Po drugim razie nie 

czułem się już tak fatalnie psy
chicznie jak poprzednio. Ale wy

rzuty sumienia nadal mną targa

ły. Tym razem kupiłem ż~)Ilie dro

gie perfumy. 
Potem spotkałem się z Martą 

jeszcze cztery razy. Płaciłem za 

seks, za rozmowę, bo przecież nie 

za miłość . I wtedy pomyślałem 

sobie, że miłość mam w domu. 

Ostatni raz, gdy rozstałem się z 

Martą, zadzwoniłem do żony. Nie 

odpowiadała na telefon domo

wy, a jej komórka była wyłączona. 

Wpadłem w popłoch i zazdrość. 
Wyobrażałem sobie, że ona w tym 

czasie także mnie zdradza. Nie 

potrafiłe~ o niczym innym my

śleć . Nerwowo ciągle wydzwa

niałem do domu. I ciągle nikt nie 

podnosił słuchawki. Wyobraźnia 

podpowiadała mi tylko jeden ob

raz. Choć nic nie wiedziałem na 

pewno, choć były to tylko przy
puszczenia, czułem się zdradza

ny i poniżany. Nie wyobrażałem 

sobie, żeby moja żona mogła być 

z kimś innym, żeby postępowała 

tak samo jakja. 
Upiłem się mocno. Na kacu 

uświadomiłem sobie, że żonę tyl

ko podejrzewam, a ja przecież 

normalnie regularnie ją zdra

dzam. Postanowiłem z tym skoń

czyć. 

Po powrocie do domu posze

dłem do spowiedzi. Zrobiło mi 

się jakoś lżej i łatwiej. Czułem się 

oczyszczony. Wkrótce dowiedzia

łem się, że żona jest w ciąży. Nig

dy nie powiedziałem jej prawdy, 

jak spędzałem czas w delegacji. 

Nigdy też nie dowiedziałem się 

dokładnie, co robiła moja żona, 

gdy ja wyjeżdżałem. W czasie ko

lejnych pobytów w stolicy nigdy 

więcej nie zadzwoniłem do Mar

ty. Nie ukrywam, że wracała po

kusa. Bałem się jednak, że przez 

godziny spędzane z płatną pro

stytutką stracę moją rodzinę. 

~
. Moją równowagę na 

chwilę tylko zachwia

ło ostatnie zdarzenie 

przed sklepem w Warszawie. Na 

szczęście żona, tak mi się wyda

je, uwierzyła w pomyłkę. Potem 

jeszcze myślałem o całym zajściu 

i o zachowaniu Marty. Po prostu 

wariatka. 

"MISIEK" 



Dwie trzecie z nas jest w stanie zabić innego człowieka 

Dobre i złe święta 
Swego czasu pewnym zaskocze

niem było odkrycie, iż wielka wy

grana w toto-lotka może stać się 

przyczyną nieszczęścia i stresu. 

To dlatego, że na poziomie fizjo

logicznym nasz organizm reaguje 

tak samo na bardzo dobre, skraj 

nie szczęśliwe wydarzenia, jak i na 

wydarzenia bardzo niedobre. Uro

dzenie się dziecka, wesele, wielka 

wyprawa do wymarzonego od daw

na miejsca może stać się powodem 

uczucia przeciążenia, choroby lub 

depresji, takjak utrata majątku czy 

pobyt w więzieniu. Święta wywołu

ją wiele podniecenia, krzątaniny 

oraz oczekiwań, zmuszają do wysił

ku i do wykonywania zadań, które 

są niecodzienne. Napięcie, przeży

wane przy tej okazji, może stać się 

powodem "wyładowywania się na 

inn"ch" i pojawiania się nieoczeki

wanych konfliktów. 

Inne niebezpieczeństwo: wy

obraźmy sobie, że pewna rodzi

na nabyla samochód. Ten właśnie 

samochód zmieni relacje w rodzi

nie, zmusza ją bowiem do przeby

wania wspólnie w jednym miejscu. 

Dzięki temu niektóre rodziny stają 

się bardziej zżyte ze sobą, inne zaś 

o wiele częściej kłócą się i stają się 

sobie bardziej obce. Podobnie jest 

ze świętami, które również skłania

ją członków rodziny do dluższych 

konwersacji (a nie tylko do wspól

n ego oglądania TV), co czasem wy

wołuje różnicę zdań i może stać się 

zaczynem konfliktu. O tym, jak się 

potoczą wydarzenia, w dużej mie

rze decyduje sposób radzenia so

bie z sytuacjami trudnymi w tej ro

dzinie. Czy rozładowujemy napię

cia poczuciem humoru i negocja

cjami, czy raczej obwinianiem się, 

odnawianiem urazów z przeszłości 

i stawianiem żądań? 

Kolejnym niebezpieczeństwem, 

które czyha na nas podczas świąt, 

jest "przegęszczenie". Szczu

ry, na przykład, zaniknięte w jed

nym, zbyt małym, pomieszczeniu 

stają się hiperpobudzone i zaczy

nają się nawzajem zagryźać. Sytu

acja prlegęszczenia zmusza do za

chowań agresywnych (między inny

mi z tego powodu w wielkich mia

stach jest znacznie więceJ prze

stępstw niż w małych miasteczkach 

i na wioskach). Któż z nas nie po

kłócił się z rodziną właśnie pod

czas świąt? Gdy zaczynamy się iry
tować, warto pamiętać, że nasza 

złość jest często zwyczajnym obja

wem stresu, związanego z przeby-

, waniem ze zbyt wielką ilością osób 

w jednym miejscu. Dobrze wtedy 

zarezerwować sobie intymny kącik 

łub godzinę czasu, którą spędzimy 

w samotności. 

Wypada wspomnieć o jeszcze 

jednym, nieświadomym mecha-

nizmie psychicznym, który uru

chamia się podczas świąt. W sy

tuacjach niecodziennych ludzie 

skłonni są do zakładania masek -

zachowują się wtedy jak aktorzy i 

odgrywają różne, bywa bardzo nie 

pasujące do nich role. Im sytuacja 

jest bardziej niecodzienna, czy wy

wołuje poczucie zagrożenia, tym 

bardziej prawdopodobne, że bę

dziemy prezentować jakąś sztucz

ną pozę. Podczas świąt może się 

to zdarzyć, zwłaszcza gdy spotka

my się z takimi osobami, z którymi 

przebywamy nieregularnie; może

my wtedy odgrywać rolę wspania

łomyślnego wujka, nadopiekuńcze

go rodzica, uległego lub zbuntowa

nego dziecka, depresr.jnego rrial

żonka,' człowieka pełnego 'energii 

itd. Takie odgrywanie ról, niestety, 

popsuje nastrój spontaniczności i 

intymności, ponieważ jest postrze

gane jako nieautentyczne. 

Moc autorytetu , 
Jeden z najsłynniejszych ekspe

rymentów w psychołogii; powtarza

ny 'I\1elQkrotnie we wszystkich za

kątkach globu ' (ęk$peryn'ient .. Mil

grania), dowiódł, że dwie trzecie 

łudzi jest w stanie zabić innego 

człowieka. Zrobią to wbre:w swojej 

woli, na żądanie autorytetu, nawet , 

jeśli 'nie stoi za 'tym żadDa groźba, 

a , odmówienie posłuszeństwa po

zostanie bez konsekwe,.cji! Dwie 

trzecie , naszego społeczeństwa to 

potencjalni, zabójcy! 

' ,,(::zy tó , możliwe?, Czy rzeczywi

ście ja hib kt~ś z ' moich przyjaciół 

byłby w stanie zabić innego czło

wieka tylko dlatego, że ktoś tego 

chce? Na pewno nie! Nawet jeże

li żądalaby tego osoba szanowa

na, poważana i godna zaufania". 

Tak myślimy. Cóż, prawdopodob

nie nasza wiara we własną autono

mię, niezależność i zdolność wol

nego wyboru jest w znacznym stop

niu iluzją! 

Skłonność do posłuszeństwa i 

podporządkowywania się autory

tetom jest bardzo silna. Od uro

dzenia jesteśmy pilnie w tym tre

nowani i umacniani w przekona

niu, że sprzeciwianie się autoryte

towi jest złe. I bardzo dobrze, po

nieważ gdyby ludzie nie uczyli się 

słuchać mądrz~jszych od ' siebie, 

światem rządziłaby anarchia, a ' mi

sze życie ,byłoby prawdopodobnie 

"samotne, ubogie, okropne, bru

talne i krótkie", jak pisal wielki fi

lozof Tomasz Hobbes. 

Niestety, w rezultacie tego tre

ningu ślepo podporządkowujemy 

się ludziom, którzy posiadają sym

bole przynależne autorytetom, na

wet jeśli namawiają nas do czyn~w 

głupich czy niemoralnych! 

Co sprawia, że ktoś będzie 

przez innych postrzegany jako au

torytet? 

Uległość wobec innych łudzi 

podwyższają ,różnego rodzaju insy

gnia: krół nosi koronę i berło, na

uczyciel dziennik albo wskaźnik, a 

żołnierz epolety. 

Okazuje się, że bardzo istotny 

jest sam wygląd człowieka! O wie

le chętniej słUchamy tych, którzy 

ubrani są w mundur, fartuch, ja

kiś rodżaj uniformu, sutannę czy 

trzyczęsciowy garnitur: Dlatego ' ci, 

którzy chcą byśmy ich słuchali, po

licjanci, ubezpieczyciele, lekarze, 

kondukto,rzy, księża, często ubie

rają się odpowiednio: zakładają 

garnitury, uniformy, kitle etc. 

Mainy skłonność podporządko

wywać się ludziom pewn~ siebie. 

Podczas kampanii prezydenckiej 

doradcy Andrzeja Olechowskiego 

radzili mu, by w debatach telewi

zr.jnych i na spotkaniach z wybor

cami przemawial stojąc; jest czło

wiekiem słusznego w,lrostu, więc 

wyborcy mieli możliwość widzieć 

go jako osobę godną zaufania i po

siadającą autorytet. Być może jest 

to jeden z powodów jego sukcesu 

wyborczego. 

Automatycznie podporządko

wujemy się ludziom, którzy posia

dają różnego rodzaju tytuły. Zupeł

nie inaczej będziemy się zachowy

wali w stosunku do przedstawio

nego nam jako "pan Kowalski" niż 

jako "profesor Kowalski" czy "hra

bia Kowalski". Uległość wywołu

ją bardzo różne tytuły (minister, 

przewodniczący, inżynier, biskup, 

general, redaktor etc.) 

Bywa że uznajemy za autory

tet osobę, która jedynie zajmuje 

centralne miejsce w pomieszcze

niu (szczytowe miejsce przy stole, 

miejsce na mównicy czy ambonie), 

choć nie posiada żadnych innych 

widocznych oznak autorytetu. 

Warto jeszcze dodać, że jeśli 

trening uległości w dzieciństwie 

jest zbyt surowy, może doprowa

dzić do dwóch skrajnych, nieko

rzystnych postaw. Jedna z nich po

lega na idealizowaniu autorytetu, 

ślepym uleganiu mu i rezygnacji 

z kierowania się własnym rozsąd

kiem na rzecz posłuszeństwa. Tacy 

ludzie na rozkaz autorytetu mogą 

popełnić zabójstwo łub samobój

stwo, jak członkowie niektórych 

sekt. Druga postawa to' tend~n
cja do dewaluo~ia autorytetów 

i buntowania się przeciwko nim 

(czasem nawet wbrew własnym in

teresom; "na złość babci odmrożę 

sobie uszy"). 

MARCIN FLORKOWSKI 

(autor jest psychologiem, 

asystentem 

Uniwersytetu Opolskiego) 
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ko. To anioł wyraźnie tu zadomowio

ny, w sukienczynie prostej bi3łonie

bieskiej i z twarzą, która mogłaby być 

twarzą jednego z mieszkańców Domu. 

Anioły w Zaściankach leczą, strzegą i 

po prostu są. 

Obudziłam się z czterema mężczyznami l 

Czymże jednak byłby anioł bez dia

bła, jaką rację bytu miałyby zastępy 

cherubinów, gdyby nie Książę Ciem

ności i jego świta? Diabłów w Domu 

Opieki Społecznej jest pod dostat

kiem. PieIWszego spotkać można 

P 
ieIWsze piwo wypiłam 

Diabeł w Domu 

, na wakaCjaCh. ' gdy zda

łam do siódmej kla

sy. Byłam wtedy u cio

. . ci. Poznałam tam star

sze od siebie towarzystwo, z' którym 

co wieczór gdzieś wychodziliśmy -

mówi siedemnastoletnia I{asia, która 

od pół roku leczy się z alkoholizmu 

w jednym z ośrodków odwykowych 

dla nieletnich. - Tego wieczoru po 

pieIWszym piwi~ wypiłam jeszcze kil

ka. Bardzo' mi posmakowało. UIWał 

mi się film. Nie pamiętam, jak wróci

łam do' domu. 

Kiedy ' nad Domem Opieki Spo

łecznej w podbiałostockich Zaścian

kach przelatuje .samolot, jego miesz-

rrzed drzwiami do pracowni stolar

sko-rzeźbiarskiej. Jest przysadzisty jak 

pień ulubionej przez niego wierzby, 

~ańcy {cieę~ą si~ .! .. ?:~wet jeśli ),~"sr t(j,.,. ~: ?:uch,~i~,nic~.żrwr.,p.lomień. I w . Po kilku tygodniach nie wyobraża
b~zu~wiee - pFZekraczający barierę b~ach ognia daje się ten dial?ił po-:' ł'a śobie · w.eekeildu be::i iostrej balangi. 

• ,\, _ .. '.~ __ o ~. __ _, ....... _ ',, __ w., , ._ ~ .. _ • . • ___ ••• • __ • A .. . 

dźwiękt't, .~ołuje w nich dobre sko- . dziwiać: czarn~ od spodu, wierzchem Upijała się do niepr'iytoillności. Po-

jarzenia z aniołami, ptakami ,niebie-

skimi, co . to "nie sieją ani żną, a ' Oj

ciec niebieski żywi je". W Zaści.ankach 

bowiem ciągle jeszcze obowiązuje po

dział pa Jo; co .dobre i· złe, na strefę 

anielską i obszar diabła:'Może już tyl

ko w Zaściankach? 

PieIWszego anioła w Zaściankach 

można spotkać na schodach. Jest to 

niewątpliwie ważna figura w anielskiej 

hierarchii, co podkreśla jego purpu

rowa szata i srebrne skrzydła. To ar

chanioł. Który z czterech? Michał, Ga

briel, Uriel czy Rafał? Angeolodzy, ba

dacze natury aniołów, zgodzą się chy

ba, że jest to archanioł Rafał, czyli 

uzdrowiciel. Świadczą o tym jego dło

nie, wyeksponowane jak "ręce, któ

re leczą", i serce wycięte w desce, bo 

archanioł Rafał, CQ stoi na schodach 

w Domu, wycięty jest właśnie w desce. 

Niepokoić może tylko głowa archanio

ła, bo kojarzy się z nagą czaszką, ale 

cóż, niezbadane są losy i charaktery 

aniołów w Zaściankach. 

Nie jest łatwo być aniołem w Domu 

Opieki Społecznej. Poznać to po anie

le stojącym w kącie na końcu długie

go korytarza; widać po jego twarzy 

zrytej zmarszczkami. Jeżeli ten anioł 

o białych skrzydłach wyciętych z bo

azerii jest rzeczywiście tutejszym anio

łem stróżem, to jest to anioł zdecydo

wanie przepracowany. Nie jest łatwo 

sprostać temu, co każe Pan, a co zo

stało zapisane w Ewangelii według św. 

Mateusza: ,,Albowiem aniołom swo

im polecił, aby cię strzegli ua wszyst

kich drogach twoich. Na rękach no

sić cię będą ... ".Wydaje się, że uplecio

ne z pakuł warkocze anioła posiwiały 

tego roku. 

Całkiem inny jest anioł bujają

cy pod sufitem pracowni stolarsko

-rzeźbiarskiej . Całkiem inny, choć tak 

samo drewniany i na drewnianych 

skrzydłach 

uniósł się 

tak wyso-

jaskrawoczelWony a~ do. jasnej żółci, ,. :"··tem budziła się nie wiadomo z kim, 
. . 

jak płomień n~jprawdziwszy. Oczka 

, ~a uważne, świdrujące,.~usta grube, 

łakome; wypis~.wrmaluj: diabeł, auch . 

nieczysty,pokuśnik i czart, czy jaJ:: 

chcą badacze tematu "najbardziej re

prezentatYwna postać demonologii". 

Inny piekielnik z Zaścianek .to 

po prostu brunatna maska osadzona 

wprost na pniu. Ten diabeł uśmiecha 

nie 'wiadomo gdzie . .' .' ! 

P
odobało jej się to, 

jaka była po alkoho-

, lu: odważna, wyluzo-

, . wana, pewna siebie. 

Bała się, że gdy będzie 

trzeźwa, starsi koledzy jej nie zaak

ceptuJą. A bardzo jej na nich zależa

ło. Mieli pieniądze, samochody. Ta-

się złośliwie, kpiąco patrzy spod ro- kich dziewczyn jak ona mogli mieć 

gów na krzątaninę ludzi, a nos ma jak - - na pęczki. Musiała ich jakoś do sie' 

haczyk. Jednym słowem: klasyka. bie przekonać. 

Ciekawe, że diabły w Zaściankach 

w mniejszym lub większym stopniu 

związane są z drzewem, a to właśnie 

znawca demonologii ludowej, Boh

dan Baranowski, skłonny jest uważać 

za charakteIystyczne dła północno

-wschodniej Polski. Autor książki "W 

kręgu upiorów i wilkołaków" pisze: 

" Niewykluczone, że są to jakieś relikty 

walki prowadzonej ongiś przez władze 

kościelne i duchowieństwo ze święty

mi drzewami z przedchrześcijańskich 

wierzeń ludności litewskiej". Tak czy 

owak, diabły w Zaściankąch trzymają 

się nieźle i korzenie mają solidne. Wy

daje się też, że to właśnie one, choć 

zalatuje od nich piekielną siarką, sto

ją na straży etycznego ładu i razem z 

aniołami o drewnianych skrzydłach 

pilnują granicy między tym, co dobre, 

i tym, co złe. 

ANDRZEJ S. KOZIARA 

Rodzice nic nie podejrzewali. 

Była prymuską w klasie. Z przed

miotów humanistycznych dostawa

ła prawie same celujące, z powodze

niem brała udział w olimpiadach z 

polskiego. Nauczyciele ją lubili. Na

wet jak coś nie wychodziło, przymy

kali oczy. I tak jechała u nich na opi

nii do końca podstawówki. 

N
ie piła codziennie. 

Miała wyznaczone 

dni: piątek, sobota 

. i niedziela. W tygo

dniu siedziała kon

sekwentnie nad książkami. Ale powo

li docierało do niej, że coś się dzie

je nie tak. 

- Czułam, że tracę kontrolę nad 

swoim życiem. I nie wiedziałam, co 

robić. Czasem miałam takie przebły

ski, że już nigdy więcej, że jestem zła, 

niedobra, że pewnie nie kocham ro

dziców, skoro tak się zachowuję. 

Ale szybko o tym zapominałam i pi

łam dalej. 

Początkowo trzymała ze starszy

mi kolegami. Na imprezach stawia

li jej drinki, ile tylko chciała. A po

tem... Budziła się z którymś z nich. 

W takich chwilach czuła się okrop

nie. Miała kaca moralnego. Wstydzi

ła się spojrzeć w oczy facetowi, z któ

rym tej nocy była. Po czym znów wpa

dała w kilkudniowy ciąg. 

W ko.ńcu przestała wracać na noc 

'do domu. 

Mama Kasi ma depresję. Nie wie, r 

kiedy córka zaczęła sypil)ć poza do

mem. Najpierw leżała w szpitalu, po- I 

tem jeździła to do sanatorium, to na 

dlużs_zy urlop bez rodziny. W domu 

zostawał ojciec .i jej młodszy osie· 

dem lat brat . 

. - Ojciec zawsze mi powtarzał, że 

jestem naj gorsza, że się puszczam. l 

to moja wina, że mama jest chora. 

Wtedy wychodziłam. Ale o pieniądze 

było coraz trudniej. 

W barach, na dyskotekach pozna

ła kilku starszych panów po 50. Za

bierali na kola"je, kupowali prezen

. ty. Alf najważniejsze~ że stawiali drin

ki, szampana, whisky., Kończyło się 

zawsze tak samo. W hotelu, z dala 

od~~asta. 
ByiaIIi bardzÓ : · przebiegła. 

StraS~ńie ' nimi ' ~anipulowałam. 

Wszyscy myśleli, że są tymi jedyny

mi. A)a byłam z każdym. I tak samo. 

I każdy miał tę samą bajkę. 

,W końcu do alkohol.u doszły leki 

antydepresr.jne i przeciwbólowe. Do

stawała je bez recepty w aptece, gdzie 

pracował jeden zjej adoratorów. 

- Siedząc sobie w barze, łyknę

łaIil jedną, dwie tabletki i czułam się 

dobrze. Czasem przesadzałam. Do

stawałam ślinotoku lub wcale tej śliny 

nie miałam. Traciłam oddech. Drę

twiały mi ręce i nogi. 

Rodzice wiedzieli, co się dzieje. 

Jednak nigdy żadne z nich nie zaj

rzało do jej pokoju. Bali się, że będą 

~ KONTAJaV 



, ,którzy wieczorem stawiali mi drinka 

musieli jakoś zareagować, a nie bar

dzo wiedzieli jak. Czasem tylko brat 

przynosił jedzenie. 

K
tóregoś razu, gdy 

. leżałam zdrętwiała 

i pijana, przyszedl 

brat. Uciekł tego 

dnia z lekcji. Po

gładził mnie po głowie i powiedział: 

"Kasia, ty nie umrzesz, prawda ... ? Ty 

nie możesz mi tego zrobić ... Co ze 

mną będzie ... ?" I zaczął płakać. Nie 

zapomnę tego do końca życia. Bo 

żadne z moich rodziców nie okazało 

mi tyle czułości, co on wtedy. Nigdy ' 

więcej nie wezmę już tych tabletek. 

Zaczęła opuszczać lekcje. , WJ tYm 
czasie zdaia już do liceutn, . !iu:.Ż}'-' 

ciążowym znów tar~ęła się na swo

je życie. Tym razem na serio. Znalazł 

ją brat. Na odtruciu przeleżała półto

ra miesiąca. 

- Prosiłam rodziców, żeby od

dali mnie na oddzial odwykowy, ale 

nie chcieli o tym słyszeć. Ich zdaniem 

za dużo tam starych facetów. Mówi

li: "Nie pojedziesz się p ... Lubisz ~ta
rych ch .... ". Aja wiedziałam, że sama 

sobie nie poradzę. Bałam się wracać 

do domu, do dawnych kolegów i al

koholowego towarzystwa. 

P
ierwszego dnia po wr.j

ściu ze szpitala znik- · 

. .,y-ę'il na kilka nocY. 

.' , , '" ,.f0il ~(i,,?·ocle . p,?~z~jl A' 

'" ~ r d<;> ' I K9Ścioł\ł' . Długo .. 
ła się w klasie .matematyczno-fizycz- się modliła. ~ro~~a o wsparcie i siłę. 

nej. Tu nie było już ' nauczycieli, )<t6- Wyspowiadała się, 'YYPłakala . ~rzed 

rzy by ją chro~iłi. By zwrócić na sie- snem obiecała sobie zmówić pokutę. 
bie uwagę rodziców, p()stanowiła po- Nie zmówiła. Z~dzwoniłi koledzy .... 

pełnić samobójstwo. Potem robiła to Rano obudziła się w obcym mie-

jeszcze kilka razy. Tak dla pokazania, ' ście, w obcym hotelu. W jednym łóż-

że cierpi. 

- W tym czasie bardzo chciałam 

zajść w ciążę. Pomyślałam sobie, że 

wtedy wszystko się zmieni, przesta

nę pić i będę żyła dla dziecka. Że to 

jedyny sposób, by z tego wr.jść. Moja 

mama też urodziła mnie, gdy miała 

16 lat, i dobrze sobie radziła. Nawet 

skończyła studia i szkołę podyplomo

wą. Robiłam wszystko, ale jakoś nie 

mogłam zajść. Nie wtem dlaczego. 

Może przez ten alkohol... 

Po kolejnym negatywnym teście 

ku z czterema mężczyznami, pozna

nymi wieczorem na imprezie. Była 

z nimi sama. Leżała w męskich slip

kach. 

- Pojechałam do mamy do pra

cy. Ledwie trzymałam się na nogach. 

Byłam wycieńczona, skacowana i 

głodna. Śmierdzialam wódką. Mamę 

przeraził mój wygląd. Po raz pierw

szy objęła mnie, przytuliła. Nie wsty

dziła się przed koleżankami z pra

cy i klientami. Rozpłakała się: moja 

biedna ... Tego samego dnia pojecha

ła ze mną do psychologa. Nie stawia

ła oporu, gdy powiedział, że jedyn~ 

ra!"nkiem dla mnie jest zamknięty 

ośrodek o zaostrzonym rygorze. 

To był najtrudniejszy okres w jej 

życiu. Nie mogła dzwonić, palić . Czu

ła się jak w więzieniu. Były chwile, że 

żałowała tej decyzji. Nie była pewna, 

czy odnajdzie się w tym innym, trzeź

wymżyciu. 

Czasami, gdy miala dyżur w kuch

ni, zamykała oczy i przypominała so

bie smak piwa. Czpła jego zapach ... 

To było nie do zniesienia. 

Połowę terapii ma za sobą. Sześć 

miesięcy. Teraz wie, że to ona jest 

panią swego życia, nie alkohol. Jui 

go nie potrzebuje. 

S
zczerze mówiąc, zaczę

łam się tu dużo mo

dlić. Moja mama powie

dziala mi, że co wieczór 

cala rodzina odmawia za 

mnie Koronkę i Anioł Pański. I ja też 

zaczęłam. No i na razie jest dobrze. 

No ijestem. 

AGNIESZKA KAMIŃSKA 

Fot. Zbigniew Ciborowski 

Porucznik Anna Wołoszyn 

Wrona, rzecznik prasowy Podla

skiegl? Oddziału Straży Granicznej 

w Białymstoku: - Z oficjalnych 

przekazów wynika, że ukrywa się w . 

Laponii. To dość daleko od Polski, 

ale i tak nieustannie w czas wigilii 

czuję jego obecność, czyli przekra

cza granice niepostrzeżenie. Pew

nie także za sprawą znakomitych 

pomocników Mikołaja, którzy są 

tuż-tuż i także doskonale znają na

sze wszystkie marzenia. 

Śledztwo w sprawie ob. św. Mikołaja 

Bogusław, Deptuła·, . dyrektor 

Narwiańskieg9 Parku Narodowe

go: ~ Widuję go na pobliskim grą

dzi~u, wśród pięknych lip i dębów 

stoi drewniana chatka. To właśnie 

tutaj Mikołaj od~iera korespon

dencję i cały rok gromadzi prezen

ty. A z pierwszą wigilijną gwiazdką 

wsiada do' sań .. zaprzężonych w ło

sie, i po zamarzniętej Narwi"rusza 

w wielką podróż spełnionych ma· 

rzeń. Już nieraz widziałem go, wy

chodzącego z chatki. Naprawdę! 

Prof. Adam Dobroński, hi

storyk z Uniwersytetu w Białym

stoku: - Mikołaj mieszka nie w 

Laponii, lecz na Suwalszczyźnie, 

gdzie mrozu i ~niegu też nie braku

je. Dzięki temu jest mu do nas bli

żej, więc wszyscy miejmy nadzieję, 

że do każdego w wigilijny wiecżór 
zdąży na czas. 

Roman Świerżewski, dyrek

tor Gminnego Ośrodka Kultu

ry i Sportu w Bogutach Piankach: 

- Nie ma wątpliwości: Mikołaj 

mieszka w niebie, bo tylko stąd naj

lepiej widać Ziemię ijej wszystkich ' 

mieszkańców. Co do tego adresu 

jestem przekonany, odkąd o Miko

łaju usłyszałem. 

Komisarz Maria Kubajewska 

z Zespołu Prasowego Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Białym

stoku: - Oficjalny adres Mikołaja 

to Laponia, ale z mojego policyjne

go rozeznania i własnego doświad

czenia wynika, że ma bardzo wie-

lu braci bliźniaków, którzy miesz- I 

kają blisko nas. Przecież sam riie ' 
. ' ,. if 

byłby ~~stlłril~ 'J?~radi~ć~sobie jed-j 
y. .. ~"~ *" ",,f~ t 

nego wieczofu'z 'dostaw~,~lu pre- . 

zentówP'Na 'pew'iiÓ ihu~'iY'iby wtedy; 

niejednokrotnie przekro~zyć : doe' 

zwoiomi prędkość, co skończyłoby 

się mandatem, pozbawieniem pra-, 

wa jazdy na sanie i jeszcze więk

szym opóźnieniem w dotarciu z po
darkami. I, 

Jacek Cholewicki, prokurator 

rejonowy w Lo~~y: - Gdybyś~y 
wszczęli wobec niego śledztwo, na 

pewno ustalilibyśmy adres precy-.. 

zyjnie. Ale, jak wiadomo, MikołaJ 

niezmiennie słynie z dobroci, więc 

nie przewiduję, byśmy kiedykol-

wiek mieli poznać jego prawdziwe 

miejsce zamieszkania. I to może 

jest właśnie takie piękne. 

Piotr Kondratiuk, dyrektor 

Zakładu Karnego w Czerwonym 

Borze: - Mieszka na pewno na 

północy, ale gdzie dokładnie? Cza

sem wydaje mi się, że mieszka bli

sko, ponieważ w ten najpiękniej

szy wieczór do każdego przycho

dzi z prezentem niemal w tym sa

mym czasie! 

Józef Dymerski, wójt gminy 

Mały Płock: - Mikołaj przyjeżdża . 

saniami, zaprzężonymi w renifery, 

więc na pewno przybywa gdzieś z 

północy. Ale niewykluczone, że tak 

naprawdę jest całkiem niedaleko, 

bo przecież z każdym dniem czuje

my, że jest tuż-tuż. 
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wę: szklanka octu (10 proc.), 
sześć szklanek wody, osolić, lek
ko osłodzić, dodać kilka ziaren 
angielskiego ziela i kilka całych 
listków laurowych. Zagotować i 
ostudzić zalewę, a następnie za
lać nią śledzie. 

RYBA PO GRECKU 

Filety z dorsza lekko roz
mrozić, posolić, posypać pie
przem, obtoczyć w mące ziem-

skie i laskowe oraz rodŻynki. Gdy 
kasza jest ugotowana, odstawić 

do wystygnięcia, a w tym czasie 
utrzeć lub zemleć mak. Mak wy
mieszać z miodem, a później z ka
szą. W zależności od upodobań 
smakowych, można dodać więcej 
miodu albo więcej maku. Moż
na też dodać rodzynki i orzechy. 
Kutię wyłożyć do salaterki i po 
wierzchu polać makiem z mio
dem. 

zakwas przelać przez sito, do
dać' soli do smaku i ugotować. 
Jeśli doda się więcej wody, kisiel 
będzie rzadki, jeśli mniej, gęsty 
jak galareta. 

Kisiel owsiany ma charakte
rystyczny smak. Można z suszo
nych gruszek ugotować kompot 
i wlać do przygotowywanego ki
sielu. Będzie miał smak grusz
kowy. 

Siedź w śmieciach dla premier~ 

A 
~ ~ 

# 

Potrawy wigilijne 

Janina Mioduszewska z 

Lutostani (powiat łomżyń

ski) poleca: 

ŚLEDŹ W ŚMIECIACH 

Solony filet śledziowy lek
ko wymoczyć i pokroić w małe ' 

dzwonki (szerokości palca). -Do 
garnka wl,!ć kilka łyżek wody i 
olej. Do zagotowanego oleju z 
wodą wsypać mieszankę baka
liową (rodzynki, orzechy wło

skie i pistacjowe, morele). Je
śli w mieszance nie ma suszonej 
śliwki, koniecznie dodać, bo być 
musi. Mieszankę podgotować 

kilka minut. Wszystkie owoce 
puszczą sok, sos nabierze kolo
ru ciemnego miodu. Sos wystu
dzić i zalać nim przygotowane 
śledzie. Potrawę należy przygo
tować trzy dni wcześniej. 

ŚLEDŹ W ZIOŁACH 

Zdjąć skórkę z filetu śledzio
wego marynowanego i pokro
ić go na małe dzwonki (na je
den, najwyżej dwa kęsy). Cebu
lę pokroić w grube plastry, zalać 
wrzątkiem i pozostawić w wo
dzie aż do wystygnięcia. Potem 
odsączyć. 'Śledżie posyp~ć sporą 
ilością oregano, dodać cebulkę. 
Wszystko wymieszać i zalać czy
stym olejem. 

ROLMOPSY 

Solone filety śledziowe zwi
nąć w rolmopsy, dodając do 
środka blanszowaną cebulkę, 

słupek kwaszonego ogórka, słu
pek żółtego sera. Rolmopsy uło
żyć w słoju. PrzygotowaĆ zale-

':~ KON1AKJV 

niaczanej i roztrzepanym jaj
, ku. Usmażyć na oleju. Na gru

bej tarce zetrzeć marchew, pie-
, trus;Zkę i s~ler. Wrzucić do garn

ka z rozgrzanym olejem z· kilko
ma łyżkami wody. Warzywa pod
dusić, a gdy są na pół miękkie, 
dodać 'koncentrat pomidórowy 

i pokrojoną ce
bulę. Farsz przy-
prawić do smaku wege-
tą. Przekładać usmażone ryby 
warzywnym farszem. Półmise~ 
udekorować zieloną pietruszką 

lub porem. 

RYBA W OCCIE 

Usmażone na oleju filety ryb
ne (obtoczone w mące ziemnia
czanej i jajku) przekładać blan
szowaną cebulą (pokrojoną ce
bulę zalać wrzątkiem i pozosta-

- wiĆ do wystygnięcia). Ułożoną 
rybę z cebulą zalać Zalewą octo
wą; 'przygotowaną w ten sam 
sposób jak do rolmopsów. 

Janina Grygoruk z Kura
szewa (powiat hajnowskl) 
poleca: 

KUTIA 

W lekko osolonej wodzie go

tować kaszę p~czak. Do ~odgo
towanej kaszy -dodać orzechy wło-

PIEROGI Z KAPUSTĄ 

W wigilijnych pierogach naj
ważniejszy jest farsz. Kwaszoną 
kapustę , usmażyć ' na' olejo. bo
dać ' do niej zesżkloną takz'!:; na - , 
oleju cebulkę. Wymies~aĆ ka-

pustę , z cebulą i grzybami. Do
dać trochę pieprzu do smaku. 
Farsz nakładać na ciasto i zle
piać pierogi. 

BARSZCZ GRZYBOWY 

Grzyby, najlepiej prawdziw
ki, ugotować w osolonej wod~ie. 
Dodać trochę pieprzu do sma
ku i zeszkloną na oleju cebul
kę. Ugotowany wywar zaprawić 
zasmażką' z mąki przygotowa
nej na oleju. 

Halina Anuszkiewicz ' z 
Poddubówka (powiat suwal
ski) poleca: 

ŁAZAN'KI 

Z MAKIEM 

Ciasto na ła~anki przy~oto
wać takjak na pierogi, czyli dość 
luźne z mąki i wody, bez jajka, 
żeby łazanki nie byiy twarde. 
Ciasto rozwałkować, kroić pa
ski na szerokość centymetra i z 
nich skośne łazanki. Ugotować 
w wodzie i pozostawić. 

Mak, mniej lub 
więcej, ile kto lubi, 
wczesmeJ zaparzyć 

wrzącą wodą, a po 
wystygnięciu ze
mleć w misce. Do 

maku dodać ro
dzynki, Cll

kieł' wanilio
wy do zapa
chu i zwykły. 

W ten spo
sób przygo
towany mak 
wsypać do 

zupy z łazankami. Na 
wigilijny stół podać w sa

laterce. 
W czasie łamania się opłat

kiem, opłatek macza się w zupie 
z łazankami. 

BARSZCZ CZERWONY 

K:ISIEL OWSIANY 

Dzi~-ń wcześniej do emalio
wanego albo kamiennego' garn-, 
ka wsypać mąkę owsianą i za
lać ją ciepłą wodą. Można do
dać skórkę od chleba, żeby szyb
ciej zrobił się zakwas. Rozczy
nioną mąkę z wodą trzy~aĆ w 
cieple, w kuchni prży piecu, ale 
nie stawiać na blachę; nie może 
być za gorąco. Następnego dnia 

Buraczki ćwikłowe ugotować 
z suszonymi grzybami. Wywar 
przecedzić. Wyjąć ugotowane 
suszone grzyby i dodać do wy
waru. Barszcz doprawić do sma
ku solą, pieprzem, startymi 'na 
tarce kwaśnymi jabłkami. Moż
na dodać kilka ziaren jałowca i 
angielskiego ziela. Barszcz moż
na podawać czysty, wcześniej 

, pr~ecedzony ' przez gęste sito, 
albo za~ać nim pierożki z kapu
stą i grzybami. 

Na zdjęciu: Janina Miodu
szewska z Lutostani, której pysz
ne śledzie trafiły na wigilijny stół 
przygotowany w Teatrze 'Wielkim 
w Warszawie' i którymi delekto
wał się z innymi wipami wicepre
mier Jarosław Kalinowski. 



Boże 

Narodzenie 
W ten czas, 

świeci Gwiazda 

i schodzi 

na Ziemię. 
I ciemności ro~aśnia, 

że widać, 

jak ludzkie życie 

toczy losu bryłę. 

Ale kto się nad tym zastanawia, 

wpleciony w powszechność? 

Święci 
unieruchomieni 

w witrażach. 

Pastuszków 

farma zatrzymała. 

królom 

nikt nie wysłał e-~aili. 

Szanowny Panie Bunnistrzu! 

Prawda zwyciężyła 

i na fotel burmistrza znów Pana 
posadziła. 

Teatr Form Różnych cieszy się 
z tego, 
jest Pan podporą teatru 
naszego. 

Z taką poetycką dedykacją 
przy dźwiękach kapeli ludowej ak
torzy Teatru Form Różnych z Zam
browa odwiedzili Kazimierza Dą
browskiego, ponownie wybrane
go (w pierwszej turze) na burmi
strza miasta. 

- Często się nie wzruszam, ale 
to powitanie i to poruszenie, ja
kie wywołali aktorzy w Urzędzie 
Miasta, było zaskakujące i niezwy
kle wzruszające - powiedział bur
mistrz Zambrowa. 

Aktorzy, ubrani w ludowe stro
je, muzyka kapeli i śpiewy to coś 
nowego w biuro;wcu. Na piętro 

zeszli się ' pracownicy oraz peten-

ci. Rozległy się oklaski, były gra

tulacje. 

Kilkanaście minut później ak

torzy z muzyką zawitali do gabi

netu Kazimierza Dmochowskie

go, ponownie wybranego (także 

w pierwszej turze) na wójta gminy 

Zambrów. Dla niego też była spe

cjalna dedykacja: 

Szanowny Panie Wójcie! 

Czas tak szybko płynie, 

że kolejną kadencję będzie 

Pan pełnił w zambrowskiej gminie. 

Życzymy Panu dużo dobrego, 

Aby sprawował Pan rządy dla po

żytku publicznego. 

A i dla teatru jeszcze wielokrotnie 

użyczał z radością busa gminnego. 

Na zdjęciu: Teatr Form Róż

nych z wójtem Kazimierzem Dmo

chowskim A Gwiazda 

wyblakła 

i znikła, Przebierańcy u władzy 
nad szałasem 

z kartonów 

obok wysypiska. 

JAROSŁAW 

CHOROMAŃSKI 

*** 

PRZYPADKI ŁOMŻYŃSKIE 

Winszowanie 
W czas śWiąteczny trzeba być akuratnym w życze

niach. Czy rzeczywiście stać nas tylko na powtarzanie 

w kółko: szczęścia, zdrowia, pomyślności? Na szlach

cie panowało przekonanie, że mowa musi być, a szcze

gólnie od wielkiej okazji, gładka i grzeczna zarazem. 

Prostak opędzał się kilkoma słowami, jak krowa od 

bąków, ale asan musiał wygłaszać kwieciste kwestie. 

No to spróbuję, choć mnie trema zżera. 

Panu prezydentowi Łomży gratuluję zwycięstwa 

nad przeciwnikiem trudnym, bo obytym w świecie i 
cieszącym się łaskami samej Hanny Bielickiej. Wszak

że czcigodny włodarzu zważaj, by nie było to zwycię

stwo pyrrusowe, skoro w tym mieście można bardziej 
liczyć na śnieg w czerwcu niż na trwałość wszelkich ko

alicji. Życzę zatem snów miłyc~, ale czujnych, wzroku 

bystrego i języka obrotnego. Życzę baczenia na przr.ja

ciół, bo z wrogami łatwiej można sobie dać radę. 

Panu skarbnikowi życzę spełnienia się cudu nad , 

Narwią w 83 lata f o .cudzie ~ad Wisłą. Oby sprawdzi

ły się opowieści o skarbach zakopanych w czasach kró

lowej Bony, a jeśli nie, to oby wierzyciele splajtowali, 

nim zdążą wyegzekwować dlugi zaciągnięte przez po

przednie władze miejskie. Co to? Słyszę głosy, że tak 
nie można, nie uchodzi katolikowi. To zacytuję ży

czenia, jakie mi onegdaj złożył ksiądz z naszej diece

zji: "Oby twoi wrogowie - Adamie - jak najszybciej 
mogli stanąć przy tronie Pańskim i zaznać radości raj
skich". Amen. 

Towarzystwu Przr.jaciół Ziemi Łomżyńskiej, nim 

zdoła doprowadzić do przeniesienia stolicy Polski z 

Warszawy do swego rodzinnego grodu, życzę, by nie 

zasłynęło z wytworzenia w III Rzeczypospolitej nowe
go stanu: prezesów. I by cmentarz nie był celem pro

gramowym numer jeden, bo brzmi to nieco głupio, 

choć nekropolia łomżyńska jest rzeczywiście wielką 

cennością· 

Łomżyńskiemu Towarzystwu Naukowemu im. Wa

gów życzę (z lekkim zażenowaniem, bom sam nie bez 

winy), by po latach chudych przybył wreszcie ten wy

marzony nowy doktor. Panie Januszu, do pana prze

pijam! 

Działaczom kultury życzę powrotu z emigracji (wy
gnania) do miasta, bo może i lepiej dumać tu, na' bru

ku, ~orem wieszczów, niż przedeptywać piaski kur

piowskie. 

: , Polity.kom wszelkiej maści życzę, by odpocząw~~ 
po kolejnel walce na hasła, więcej uwagi zwrócili na 

stan umysłów. Oby podmuchy zimnego wiatru schło

dziły co poniektóre ambicje i odblokowały uszy, a 

wówczas usłyszycie, panowie kombatanci, co o was są

, dzą zwykli zjadacze chleba (jeśli mają go za ,co kupić). 

Swym kolegom z PSL życzę soczystej, rodzimej ziele
ni na wiosnę. 

Wszystkim zaś życzę tego samego, co i sobie: nor

malności w świątecznym wydaniu! 
ADAM DOBROŃSKI 

PRAWOSŁAWNE 

FRESKI 

Niezwykłego odkrycia doko

nali konserwatorzy prowadz1ł

cy prace w kościele Najświętszej 

Marii Panny w Łomży. Spod kil
ku . warstw farb odsłonili' poii

chromie wykonane na przełomIe 

XIX i XX wieku, gdy świ~tynia 
należała jeszcze do kościoła pra

wosławnego. Mimo to jednak, w 

ocenie ekspertów, malowidła są 

bardziej związane ze sztuką wło- I 

ską, niż z malarstwem ikono

wym. Według wstępnych badań 

polichromie pokrywają wszyst

kie ściany i filary kościoła. Od 

rozpoczęcia 4 lata temu prac fi

nansowanych z funduszu służb 

ochrony zabytków odsłonięta zo

stała tylko część polichromii. 

DO K-INA "MILLENIUM" 
Z "KONTAKTAMI" 

20 grudnia (piątek) - • Lilo 

Stich, godz. 16.30 • Jak to się 

robi z dziewczynami, godz. 18.00 
• The Ring, godz. 20.00; 

21 grudnia (sobota) -...:... • Lilo 

i Stich, godz. 14;30, 16.00 • The 

Ring, godz. 17.30, 21.00 • Jak to 

się robi z dziewczynami, godz. 

19.30; 
22 grudnia (niedziela) - • 

Lilo i Stich, godz. 14.30 • Jak to 
się robi z dziewczynami, godz. 

16.00 • The Ring, godz. 18.00, 
20.00 ; 

23 grudnia (poniedziałek) -

• Lila i Stich, godz. 16.30 • Jak 
to się robi z dziewczynami, godz. 

18.00 • Ręka Boga, godz. 20.00; 
24 grudnia (wtorek) - • Lilo 

i St:ich, godz. 15.30 • Ręka Boga, 

godz. 17.00; 
25 grudnia (środa, pierwszy 

dzień świąt Bożego Narodzenia) 

- kino nieczynne; 

26 grudnia (czwartek) - • 

Lilo i Sdch, godz. 16.30 • Jak ~o 
się robi z dziewczynami, godz. 

18.00 • Ręka Boga, godz. 20.00. 
Drodzy Czytelnicy! Trójka 

spośród Was, która w czwartek 

pierwsza zgłosi się do kina "Mil

lenium" w Łomży z tym nume

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

Bliższe informacje o repertu

arze i przedsprzedaży biletów: 

tel. 216-75-19. 

KONTAKJY ' ;~ i 
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DO MARSZAŁKA SEJMU 
Obserwując wystąpienia niektó

rych posłów podczas obrad Sejmu, 

odnoszę wrażenIe, że czasami oglą

dam scenki z prymityWnego "ka
baretu politycznego", dozwolone

go od lin czterdziestu. Współczu

ję Panu Marszałkowi, że musi do

wodzić okrętem, na pokładzie któ

rego znajduje się tak wielu poli

tycznych . rozbitków, uratowanych 

przez różne tratwy i platformy z 

tonącej koalicji minionej kaden

cji i wybranych w wyniku głębo

kiej depresji -niektórych grup spo

łecznych. 

Jako byłego nauczyciela prze
raża mnie zachowanie niektórych 

posłów. Oburza zgłaszanie pro

jektów ustaw, które są z góry ska

zane na odrzucenie w pierwszym 

czytaniu. Myślę w tym momencie 

o prqjekcie ustawy, dotyczącej re

ferendum na temat wejścia Pol

ski do Unii Europejskiej, zgłoszo

nym przez posłów LPR. 

Aktualna jest parafraza: "Taki 
będzie polski parlament, jakie po

słów i senatorów wychowanie". Czy

li ich zachowanie, wiedza, toleran

cja, umiejętność współżycia spo

łecznego, kultura osobista. Ojciec 

Święty Jan Paweł II w homiliach 

nawołuje do pojednania i przeba
czania. Mówi o poparciu dla Unii 

J<:uropejskiej. Podobne stanowisko 
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zajmuje Episkopat. Ale posłowie 

z ugrupowali opozycJjnych są tak 

glęboko skażeni nienawiścią do 

rządzących z nadania wyborców, że 

nie trafiają do nich żadne slowa. 
Zacietrzewienie, pałanie niena

wiścią do p rzeciwników politycz
ny€h , wrogość , kołtuństwo niektó

rych posłów będzie chyba naj trud

niejsz}'lll rozdziałem do zaliczenia 

w konsultacjach z Unią Europej

ską . Nąjbardziej krzykliwi i hałaśli

wi są ci, którzy przez ostatnie cztery 

lata siedzieli najwyżej na rufie to

nącego okrętu. Widzieli, jak polski 

statek tonie i go nie ratowali. Dziś 

wszystko krytykują. Nie wiadomo z 

jakich powodów chcą zatrzymać cy

wilizacJjny rozwój Polski na peryfe

riach Europy. 

" Gdy do opozycyjnego progra

mu dołączy się totalną krytykę, 

obrzucanie polityków stekiem wy

zwisk, oskarżeniami z trybuny sej

mowej o przJjmowanie łapówek 

oraz blokadę tej trybuny to widać, 

że do Sejmu trafiło wielu podej

rzanych o schorzenia układu ner

wowego. 
Zgłaszam kilka propozycji, któ

re mogą uleczyć warcholstwo w 

polskim Sejmie. Pienvsze : zainsta

lować przy mikrofonie tybuny sej
mowej wykrywacz kłamstw i urzą

dzenie reagujące na niecenz~ral

ne słowa. Drugie: powołać komi

sję do spraw uposażeń posłów, któ

ra po ocenie wkładu pracy w two

rzenie prawodawstwa i aktywności 

ustali wysokość wynagrodzeń. Trze

cie: powołać sejmowy uniwersytet 

wieczorowy i kierować tam posłów 

dotkniętych wtórnym analfabety

zmem. Zaobserwowałem, iż dotyka 

to nawet posłów z tytułami profe

sorskimi. Czwarte: zmniejszyć o po

łowę liczbę jaśnie oświeconych wy

brańców narodu. 

Życzę panu Marszałkowi 

wszystkim posłom sukcesów w two

rzeniu polskiego prawodawstwa. 

Aleksander Jankowski 
Łomża 
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Stabilna egzotyka 
Koalicja chrześcijańsko-lewico

wa, skupiona wokół prezydenta Je

rzego Brzezińskiego, zdobyła prze

wagę w Radzie Miejskiej Łomży. 

Mimo prób destrukcji ze strony 

opozycji, składąjącej się ze stron

ników byłego prezydenta Jana Tur

kowskiego i pojedynczych przed

stawicieli kilku innych klubów od 

Ligi Polskich Rodzin po SLD, nie 

doszło do zerwania drugiej sesji 

samorządu nowej kadencji. Udało 

się wybrać wiceprzewodniczących 

Rady; zostali nimi Lech Kołakowski 

z Prawa i Sprawiedliwości oraz Ze

non Piechociński z SLD (przewod

niczącymjestJanJarota z LPR) . 
Radni uchwałili, że prezydent 

Brzezitiski otrzymywać będzie co 

miesiąc 9464,8 zł brutto, o około 

600 złotych więcej niż poprzedni 

prezydent. 

Worki biedy 
- Jest bardzo dużo, dużo bied

nych. Aby pomocą świąteczną ob

jąć jak najwięcej dzieci, żeby niko

go nie pominąć, współpracujemy 

z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci 

i Caritas Diecezji Łomżyńskiej -
mów'qanlna Picęwicz -Znosko, dy

rektor Miejskiego Ośrodka Pomo

cy Społecznej w Łomży. 

Ponad pół tysiąca dzieci otrzy

mało paczki ze słodyczami, rodzi

ny węgiel, choć Ośrodek zalega w 

składzie opałowym, bo w kasie nie 

ma pieniędzy. 

- Ubóstwo dotyka prawie ty

siąca rodzin w mieście. Bezrobo
cie, długotrwała choroba w rodzi~ 
nie orazni.epełnosprawność, bez

radność opiekuńczo-wychowaw-

cza, a dopiero na dalszych mIeJ
scach jest alkoholizm i bezdom

ność - wylicza dyrektor- Janina 
Picewicz -Znosko. 

Do drzwi Ośrodka pukają co

raz to nowi proszący. Na ·zasiłki 

czeka 332 ludzi z końca paździer

nika i połowy listopada. Ośrodek 

otrzymał z budżetu wojewody do

datkowe 40 tysięcy złotych, ale i 

tak zalega. 

Dzieci uczące się w szkołach 

podstawowych i gimnazjach ko

rzystają z dożywiania. W tym roku 

szkolnym objętych jest 822 .. Wor

ków biedy przybywa. (m) 
Na zdjęciu: wydawanie świą

tecznych paczek dzieciom przez 
wolontariuszy 

Strażak z bandażem 
Strażacy z Ochotniczej 

Straży Pożarnej przy każdym wy

padku w terenie są szybsi od pań

stwowych jednostek. Mają bliżej, 

znają realia, bardzo szybko się 

mobilizują. Cieszymy się, że do

strzegają to i wspierają nas wła

dze gminne oraz KRUS - mówi 

Piotr Grabowski, zastępca ko

mendanta OSP w Zawadach. 

- Teraz strażak jest od 

wszystkiego. Dlatego bardzo nam 

się przyda ten medyczny zestaw: 

bandaże, kołnierze usztywniają

ce szyje; wszystko, co potrzebne 

w pierwszej chwili po wypadku. 

- mówi Jan Romanowski, czło

nek Ochotniczej Straży Pożarnej 

wRut~ach. 

Zestaw ratownictwa przedle

karskiego PR l. strażacy z OSP w 
Rutkach i Zawadach otrzymali od 

Oddziału Regionalnego KRUS w 

Zambrowie. 

OSP w Zawadach skupia 50 

rolników, którzy natychmiast re

agują, gdy potrzebna jest po

moc. Mają dwa samochody, łącz

ność radiową. Na budynku urzę

du gminy zostanie zainstalowa

na stacja przekainikowa, co po

zwoli na szybką łączność z jed

nostkami w całym powiecie bia

łostockim o'raz z jednostl-ą pań

stwowej straży. 

W mijającym roku w Zawa

dach straż jeździła do wypadków 

około czterdziestu razy. Ponad 

sześćdziesiąt interwencji mieli 

strażacy w Rutkach. 

Oddział Regionalny KRUS 

w Zambrowie przekazał zesta

wy medyczne dziesięciu jednost

komOSP. 



CHOROSZCZ 
• Utworzone z początkiem 

roku szkolnego 2001/2002 li
ceum ogólnokształcące liczy 
jedną klasę, ale wszystko wska
zuje na to, że z nowym rokiem 
edukacji przybędzie kolej
na. Trudne czasy sprawiają, że 
część młodzieży rezygnuje z na
uki w Białymstoku. 

GRAJEWO 
• Prawie 2 miliony złotych 

bezzwrotnej pomocy przekaże 
miastu EkoFundusz na moder
nizację oczyszczalni ścieków. 

Starania o dotację trwały dwa 
lata. Na inwestycję, której kosz
ty szacowane są na blisko 4,4 
miliona złotych, samorząd zdo-

'. IZBA BEZ ROLNIKÓW 

Przy nikłej frekwencji (od 
jednego do kilku procent) 04by

ły się w województwie wybory de
legatów do powiatowych izb rol
niczych. O sukces nie było trud

no: o 215 miejsc ubiegało się 322 
kandydatów, a do zwycięstwa wy- . 

starczały w skrajnych przypad

kach nawet głosy rodziny. W gmi
nach Gródek i Supraśl w ogóle 

. głosowanie się nie odbyło z bra

ku zainteresowanych. 
Wielu rolników twierdziło, iż 

mieli za daleko do lokali wybor

czych. Głosowanie odbyło się w 

jednym punkcie gminy (stano
wiła okręg wyborczy). O ilości 

okręgów decydowała Podlaska 

Izba Rolnicza, a samorząd gmin 

nie miał na to żadnego wpływu. 
Z powiatu kolneńskiego o 

mandaty ubiegało się 26 mlni
ków. Po sześciu kandydatów w 

gminach Stawiski i 'rurośl i po 
czterech w gminach Grabowo, 

Kolno i Mały Płock. Z Kolna wy
startowało tylko dwóch kandyda
tów. Największą frekwencję za

notowano w Stawiskach: do urn 

przybyło tam 15,7 proc. upraw
nionych. 

Mandaty przedstawicieli gmi

ny Grabowo uzyskali: Antoni Do
brzycki z Grąd Możdżeni i jaro

sław Skrodzki ze Skrody Wiel

kiej; gmina Kolno: janusz Wiel

but z Borkowa i Waldemar Nie
brzydowski z Tyszk Wądołowo; 

gminy Mały Płock: janusz Kur

piewski z Popek i jan Popkow

ski ze wsi Chludnie; gminy Sta
wiski: jan Zelkowski ze Skro

dy Małej i jarosław Rogalski za

mieszkały w Rogalach; gminy 
Turośl: Kazimierz Sokołowski z 

Turośli i Andrzej Rydel z Charu
bina; Kolna: Kazimierz Wygnał. 
Spośród nich, na pierwszym po
siedzeniu, które odbędzie się 

jeszcze w grudniu, wybrany zo

stanie przewodniczący i delega

ci do Zgromadzenia Podlaskiej 
Izby Rolniczej. 

był także 1,6 mln zł (1 ,2 mln po
życzki i 0,4 - dotacji) z Woje
~ódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Resztę pieniędzy 
miasto będzie musiało wyłożyć 
ze swojego budżetu. Moderniza
cję wymusiło zaostrzenie norm 
związanych z ochroną środowi
ska, a zwłaszcza przekraczania 
wskaźników dotyczących zawar
tości fosforu w wodzie odpro
wadzanej z oczyszczalni do rze
ki Ełk. Miasto płaci z tego powo
du około 10 tysięcy złotych kar 
miesięcznie. 

KOLNO 
• Chociaż minął miesiąc od 

wyborów, burmistrzowie Kolna 
i Stawisk oraz wójtowie z Grabo
wa, Kolna, Małego Płocka i Tu
rośli nie podjęli decyzji o wska
zaniu swoich zastępców. Niewie
le się też mówi o nazwiskach po
tencjalnych kandydatów. 

• Tradycyjnie, w grudniu, 
Kolneński Dom Kultury orga
nizuje turniej szachowy, uwa
żany za mistrzostwa miasta. W 
walce o mistrzowski tytuł zmie
rzyło się dwudziestu szachistów 
od 10 do 45 lat. Po ~ilkugodzin
nych zmaganiach zwyciężył Ma
rek Kmieć. Dalsze miejsca zaję
li: jan Żubrowski, Paweł Kmieć i 

/t 

Robert Izbicki. Fundatorami na
gród byli Kolneński Dom Kultu
ry i Inspektorat PZU SA. 

KUŹNICA 

• Bieżącą wodę ma w gminie 
~aledwie około 30 proc. gospo
darstw. Brak wody odczuwany 
jest w całej gminie, nie tylko la
tem. Kanalizacja to też problem; 
z tego dobrodziejstwa korzysta
ją jedynie mieszkańcy Kuźnicy. 
Pilna jest także naprawa dróg 
gmiimych i powiatowych. 

• Miesięczny kosiŁ dowozu 
uczniów wynosi 12 tysięcy zło
tych. To spore obciążenie gmi
ny, która ma 4 podstawówki i 
gimnazjum. 

MIASTKOWO 
• W projekcie-pl'zyszłoroczne-

. , go budżetu gminy uwzględnio
ne zostały: kontynuacja budowy 
wodociągu, budowa sali sporto
wej przy Szkole Podstawowej w 
Miastkowie i. drogi do wsi Choj
ny Naruszczki od krajowej trasy 
nr 61. Sala znajduje się na liście 
Urzędu Marszałkowskiego, co 
oznacza dofinansowanie z Urzę

du Kultury Fizycznej i Sportu. 
Na drogę gmina otrzymała pro
mesę (50 pr~c.) z unijnego fun
duszu Sapard. 

Wiesław Ochman, słynny tenor, gość wydania świątecznego 
"Kontaktów" 

NOWOGRÓD 
• Nowoczesny zakład prze

twarzania surowców wtórnych 
powstaje w dawnych budynkach 
SKR. Firma chce we współpra
cy z samorządami Łomży oraz 
pobliskich miast i gmin prowa
d:iic przerób odpadów z two
rzyw sztuczny~h, szkł'a, papieru 
i sprzedawać zakładom, które 
potrafią je wykorzystać. Warun
kiem jest jednak wprowadzenie 
selektywnej zbiórki śmieci, co 
zresztą gminy będą musiały zre
alizować, dostosowując się do 
wymogów prawa. Ich zyskiem 
będzie dłuższy czas eksploatacji 
"tradycyjnych" wysypisk. 
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PIĄTNICA 

• Zawody strzeleckie 
VIP-ów (z angielskiego - Bar
dzo Ważnych Osób) zorganizo- , 
wali żołnierze zawodowi z łom
żyńskiego garnizonu. Na strzel
nicy wśród zabytkowych car
skich fortów w Piątnicy cel
ność oka i pewność ręki .spraw
dzali samorządowcy, szefo
wie instytucji, przedsiębiorcy. 

Wśr'ód pań wygrała Elżbieta Ga
domska, właścicielka piekarni 
"Okruszek" w Łomży. W rywali
zacji panów gprą byli lekarze ze 
Szpitala Wojewódzkiego, dyrek
tor Marian Jaszewski wyprze
dził dr. Telesfora Saracyna. 

RAJGRÓD 
• Władze powiatu grajewskie

go i Yacht Clubu "Arcus" pod
pisały porozumienie !' współ

finansowaniu dokończenia bu
d.owy Ośrodka Przygotowań 

Olimpijskich Żeglarzy Niepeł
nosprawnych nad jeziorem Raj
grodzkim. "Arcus" otrzymał na 
ten 'cel 300 tysięcy złotych od 
Państwowego Funduszu Rehabi
litacji Osób Niepełnosprawnych 
i 21 tysięcy ze starostwa. Mimo 
zastrzyku finansowego, całości 
prąc nie uda się jeszcze zrealizo
wać. Konieczne jest jeszcze oko
ło 150 tysięcy zł. 

SZCZUCZYN 
• Urząd Miejski w Szczuczy

nie organizuje w dniach 7-10 
stycznia 2003 roku bezpłatne 

badania słuchu w Przychodni 
, Rejonowej przy ul. Krzywej 2. 

Zapisy w recepcji Przychodni. 
Można również zarejestrować 

się telefonicznie, tel. 272-50-21. 
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Po świętach żenię się. Pragnę 

mieć dobre i satysfakcjonujące 

pod każdym względem małżeń

stwo. I w związku z tym chciał

bym dowiedzieć się, czy istnieje 

jakaś uniwersalna zasada na to, 

ile seksu potrzeba partnerom. 

Czy, żeby żona była zadowolona, 

należy kochać się trzy razy dzien

nie, raz dziennie, czy może tyl

ko raz w tygodniu. Jak to wyczuć, 

żeby było dobrze, i jak sprostać 

wymaganiom? 
Marek 

Częstotliwość kochania się 

małżonków nie jest dowodem 

ich miłości. Jeśli będą darzyć się 

uczuciem, będzie rosło ich pra

gnienie i pożądanie. Błędem na

tomiast jest robienie ze współży

cia prawie zawodów sportowych 

i bicie rekordów. Małżonkom po

winno zależeć najakości, a nie tyl

ko na ilości. 

Każdy ma jakieś własne predys

pozycje. Zwykle pary mieszkają

ce osobno i młodzi małżonkowie 

kochają się częściej i dłużej. Mał

żeństwa .ze stażem czynią to rza

dziej, ale i jakość seksu jest inna. 

Przez bycie ze sobą wiele się od 

siebie nauczyli, poznali swoje cia

ła, swoje doznania i pragnienia. 

Rzadziej wcale nie znaczy 'mniej 

idtensywnie . 

, Nie ma jednoznacznej zasa

dy, że małżeństwo będzie dobre, 

jeśli para będzie się kochać trzy 

razy w ciągu dnia albo trzy razy 

w tygodniu lub w miesiącu. Seks 

według planu byłby nudny. Choć 

częstotliwość zależy od indywidu

alnych preferencji, musi się zna

leźć miejsce na spontaniczność. 

Nie ma też takiej zasady, kiedy 

najlepiej się kochać. Mężczyźni z 

reguły wolą ranne współżycie, ko

biety wieczorne. Wszystko jednak 

zależy od wzajemnego zrozumie

nia. Przekonacie się także, że nie 

zawsze z różnych przyczyn, a to 

choroby, a to jakiegoś stresu, bra

ku humoru, kłopotów, będziecie 

mieć ochotę na seks. Wtedy wza

jemne uczucia okażecie sobie w 

inny sposób, przez przytulenie się 

do siebie, czy nawet tylko przez to, 

że będziecie razem. 
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Dość często boli mnie głowa, a 
właściwie pół głowy, bo najczęściej 
z jednej strony. Ból jest tak inten
sywny, że zupełnie nie wiem, jak 
sobie z nim poradzić: Truchlo mi 
też określić, co jest jego przyczy
ną. Pojawia się dość nagle i mnie 
zaskakuje. Właśnie ostatnio, w cza
sie damskiego wieczoru, gdy sie
działam z przyjaciółkami, sączyły
śmy winko i omawiałyśmy wspól
nego sylwestra, znów pojawił się 
ostry ból. Bałam się przr.jmować 
leki przeciwbólowe, bo kiedyś po 
nich wymiotowałam. W takiej sytu
acji nie potrafię złagodzić cierpie
nia. Co robić? 

Renata 

Nawracający ból głowy z jed

nej strony może wskazywać, że jest 

to migrena . Atakowi migreny czę

sto towarzyszą mdłości i nadwraż

liwość na ś.wiatło. Opisana reakcja 

wymiotna po zażyciu środka prze

ciwbólowego nie musiała być re

akcją na te tabletki, bq wymioty są 

jednym z objawów migreny. 

Najlepiej byłoby ustalić, co wy

wołuje migrenę. Przyczyny mogą 

być różne: napięcie, stres, a tak

że czerwone wino, czekolada, ba

nany i -dojrzewające sery, również 
niedobór magnezu i wapnia w or

ganizmie. Jeśli przyczyną jest zde-

POD PARAGRAFEM 
W Łomży nie ma żadnej szan

sy na pracę. Znałazłam ją w Bia

łymstoku. Ze względu na odległość 

wahałam się przed podjęciem de

cyzji. Była to jednak konieczność. 

Najpierw zostałam zatrudniona tyl

ko na trzy miesiące, a od lutego na 

stałe. Do Białegostoku dojeżdżam, 

bo tam nie mam gdzie się zatrzy

mać i nie stać mnie na wynajmo

wanie mieszkania. Czy w związku z 

tym, przy rozliczaniu podatkowym 

za mijający rok, będę mogła sko

rzystać z jakiejś zniżki? 
Krystyna 

Opisaną kwestię reguluje Usta-

POZNAJMY SIĘ 
Cześć! Jeżeli chcesz poznać po

rządnego chłopaka bez nałog6w, 

napisz do mnie. Jestem wysokim 

(32/185) kawalerem spod Łomży. 

Szukam milej i czułej dziewczyny, 

kt6ra zamieszkałaby w molm ser

cu. Napisz, podaj numer telefonu, 

przyspieszy nasz kontakt. Może to 

właśnie my jestdmy sobie prze

znaczeni? 

Tadek 

• 
Jest tak: z codziennością daję 

sobie świetnie radę. Kiedy jed
nak nadchodzą święta, odczu

wam brak bliskiej osoby; czuję się 

bardzo samotna. Jeżeli masz oko

ło 40 lat, jesteś wysoki, wolny i od
powiedzialny, i miałbyś ochotę na 

wsp61ne spędzenie Sylwestra, ode

zwij się ... 

Liza 

wa o zmianie ustawy o podat
ku dochodowym dla osób fizycz
nych, zawarta w Dzienniku Ustaw 
z 2001 roku, nr 134. Zgodnie z nią 
zniżka przysługuje w określonych 
warunkach. Najważniejszy: trze
ba być zatrudnionym na umowę 
o pracę. Stałe (albo też czasowe) 
miejsce zamieszkania pracowni
ka musi znajdować się poza miej
scowością, w której pracuje. Pra
cownik nie może otrzymywać do
datku za rozłąkę . Przy spełnianiu 
tych warunków, trzeba złożyć w 
zakładzie pracy stosowne oświad
czenie i zaświadczenie o stałym 
meldunku . Wówczas księgowość, 
naliczając zaliczkę na podatek, 

• 
Biznesmen po rozwodzie (lat 

47), miły i delikatny, pragnie ob

darzyć miłością, sympatyczną i· 

"nieprzemijają()~", ładną i inteli
gentną Panią (do łat 38) , Dziecko 

i foto mile widziane. 

• 

J.M. 
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Łomża 5 

Jestem wysokim kawalerem 

(34/182), brunetem, bez nało

g6w, uczciwym i lojalnym. Pragnę 

poznać milą Panią, wrażliwą na 

ludzką krzywdę (mam problemy 

ze wzrokiem, jestem na rencie), 

kt6ra jest samotna i pragnie ko

chać i być kochaną. Być we dwoje 

w słońcu, w deszczu i w śniegu, na 

dob;e i na złe, na wszystko, co los 

przyniesie ... 
Andrzej 

• 
Jestem brunetem spod znaku 

Skorpiona (38/174), o miłym uspo

sobieniu, bez nałog6w. Rozwiedzio

ny (nie z mojej winy), pogodnie pa

trzę w przyszłość. Pracuję i miesz

kam w Łomży. Brakuje mi tylko uro

czej Pani mego serca. WdQWY i pa-

'o. nie z dziećmi mnie nie interesują. 

Marcin 

nerwowa nie , pomoże relaks, ak
tywny wypoczynek, spacer. Jeśli 
jest to reakcja na jakieŚ produk
ty, także alkohol , trzeba je wyeli
minować z jadłospisu . Korzyst
nie działa spożywanie ryb oraz 

magnezu. Magnez znajdt* się w 
orzechach, a wapń w jogurtach. 

Aby przerwać dokuczliwy atak, 
konieczne są środki przeciwbólo
we. Nawet jeśli organizm najedne 

zareagował wymi0.tami, są inne, 
dostępne w aptekach bez recep
ty. Gdyby nie pomagały dostęp
ne, konieczny jest kontakt z leka
rzem , który po zbadaniu ' i wnikli

wym wywiadzie może . przepisać 

silniejsze środki. Bo nawracające 
dokuczliwe bóle głowy mogą być 
też objawem jakiejś choroby. 

uwzgłędni podwyższony koszt 
przychodu. 

Jeśłi tego nie uczyni zakład 

pracy, pracownik może wpisać 

w rocznym rozliczeniu podatko
wym podwyższony koszt uzyska
nia przychodu. 

W tym roku podwyższony 

koszt uzyskania przychodu wy
nosi 120,33 zł miesięcznie; rocz
ny limit wynosi 1443,90 zł (lub 
2165,92 zł jeśli ktoś jest zatrud
niony na podstawie dwóch umów 
o pracę) . 

Przy rozliczeniach podatko
wych nie ma znaczenia odległość 
między miejscem zamieszkania i 
miejscem pracy ani środek loko
mocji, którym dojeżdża pracow
nik. 

••• 
Oferty podpisane imieniem, 

nazwiskiem łub pseudonimem 

(ale wówczas również imieniem 

i nazwiskiem zastrzeżonym do 

wiadomości redakcji) oraz peł

nym adresem zamieszczamy bez

płatnie. 

List do "Serce szuka serca", 

ofertę lub odpowiedi na anons 

należy przesłać do redakcji. W 

przypadku odpowiedzi na koper

cie trzeba napisać, dla kogo jest 

przeznaczona (np. dla Jana, czy 

Beaty) i podać numer "Kontak
tów", w którym ukazał się anons. 

Nazwisk i adresów nikomu nie 

przekazujemy. Pierwsza wymia

na korespondencji następuje za 

pośrednictwem redakcji. 
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- Dzielą się na dwie grupy: 
tych, którzy bez dysk~sji przyznają 
się do wypicia nawet najmniejszej 
ilości alkoholu, i tych, którzy na

tychmiast stają się agresywni, udo

wadniają swoje racje, choćbyśmy 
nawet wyciągali ich zza kierownicy 

- mówi aspirant Stanisław Dmo
chowski z Sekcji Ruchu Drogowe

go Komendy Powiatowej Policj i 
w Wysokiem Mazowieckiem. - A 

wszyscy uważają się za niewinnych, 
bo "przecież nic się nie stalo"! 

Za kierownicę siadają zarówno 

pijani mężczyźni, jak i kobiety. 
. Zatrzymany kierowca autobusu 

(~,6 p!,.om. ~koh~l!:l) najpiery'..la
pewnial, że wypił tylko jedno piwo 
i to poprzedniego dnia, a pcj'tem 

-rostraszył .funkcjonariuszy p~~ą. 
Pewna. kobieta, która kierując sa

mochodem, uderzyła w drugi, aro

gancko odmówił~ sprawdzenia sta
nu jej trzeźwości (późniejsze bada
nie krwi wykazalo około 2 prom. 

alkoholu), a kiedy zabrakło argu

mentów, oznajmiła: jechała wła-

- Chodzi o to; by ludzie za 
kratami nauczyli się dostrze

gać coś, obok czego dotychczas 
przechodzili .obojętnie. Wrażli
wość wobec przyrody uwrażli
wia także na człowieka. I dlate

go taka forma resocjalizacji ma 

sens - mówi Grzegorz Błachow
ski z Biebrzańskiego Parku Na

rodowego, który więźniom Za
kładu Karnego w Grądach ,Wo

niecku zaprezentuje ślady i tro
py zwierząt. 

- Z początku myśleliśmy o 
takiej, fOrmie resocjalizacji, któ
ra . zmusiłaby osadzonych do za

staJ;lowienia się nad drugą stro

ną medalu ich czynu. Ale pomysł 
spotkań z ofiarami przestępstw 

ostatecznie uznaliśmy za zbyt ry

zykowny: jeżeli komuś niezmien
nie mówisz o tym samym, w koń

cu zobojętnieje - wspomina dy
rektor Zakładu Karnego w Grą
dach Woniecku Piotr Wycik. -
Któregoś dnia z Krzysztofem 
Milewskim, kierownikiem Dzia

łu Penitencjarnego, doszliśmy 

do wniosku, żeby wykorzysta€; 
to, co podpowiadają sami więź

~l,Qwie! Kiedy przybywają z du-. 
~, l 

~N~h miast, są osz?!e"rieni ci
szą, niezwykłym spókóje:ID ,tego I 
ili,iejsca. Nie muszą już d~: sie
bie krzyczeć, ponieważ cele są 
ot'farte. W czasie spaceru nie 
widzą · muru, lecz siatkę, za któ

rą jest zielono. Naokoło! Pierw
sŻ,e wrażenia komentują krótko: 
,.,To Ciecnocinek!". Postanowi
liśmy więc spróbować "ude~źe
iiia"z i~nej strony: ,res~~Jaliza-

śnie... odebrać dziecko z przed
szkola. 

Młodzi kierowcy wpadają naj

częściej, wracając z dyskoteki. TIu

maczenie zwykle to samo: "Mial 
jechać ktoś inny, ale gdzie$ po
szedł, więc musieliśmy radzić so
bie sami". 

- Kiedyś, odbierając pijane
mu kierowcy prawo jazdy, usłysza

łem: "Przejechałem półtora milio
na kilometrów i nikt mnie nie za

trzymał" - wspomina Stanisław 

Dmochowski. - Żadnego poczu

cia winy! 
- Często tłumaczą się przysłu

gą, o którą nagle ktoś ich popro
sił; żeby kogoś. gdzieś zawieźć, czy

li "stanem wyższej ko-

oniewski z Re

feratu Ruchu 
Drogowego 

Komendy Po

wiatowej Po
licji w Hajnów-

cja przez poznawanie przyrody. 

Obcowanie z naturą sprzyja re
fleksji nad własnym życiem. 

Powstało Koło Przyrodni
cze. Problem w tym, że w Grą
dach więźniowie nie odsiadują 

długich wyroków, więc w Kole 

nieustannie panował ' ruch. Nie 
było też cyklicznych spotkań, nie 

było specjalistów. Lecz wędrów
,ki do lasu lub nad Narew też ro

biły wrażenie. " Członkowie Koła 

p.:acowali także przy organiza
cji Międzynarodowego Festiwalu 

"Filmów PrzYl'odniczych w Wiź
nie, przygotowując sale i posiłki. 
Ale wciąż to nie było to! 

- Wybraliśmy się z Krzysz
tofem Milewskim do Biebrzań

skiego Parku Narodowego, by 

poprosić pracowników o spotka
nia z więźniami choćby od cza

su do czasu - wspomina Piotr 
Wycik. - Dyrektor Adam Sień-

ce. - Są też uwagi: "Nie macie 
kogo ' zatrŻymywać?, Przestępców 
pełno, a wy czas tracicie!'" A każ

dy zapewnia, że wypił jedno piwo, 
chociaż alkomat wskazuje ponad 2 
promile. 

Zaczyna się też straszenie: wuj

kiem z Komendy Głównej Poli

cji lub Komendy Wojewódzkiej w 
Białymstoku, znajomym prokura
torem, ,sądem. 

Bywają też argumenty zaska
kujące. 

- "Wypiłem jedno małe grza
ne piwo, ale noszę protezę i to 
piwo musiało gdzieś w protezie zo

stać i jak dmuchałem, to wyszło, 
że ... ", tłumaczył się podczas prze-

słuchania zatrzymany pi-

jany'ki.e;owca - wspo~ina 'ko
misarz Adam Fabian, na-

, czelnik Sekcji Krymi

nalnej Komendy Po
wiatowej Policji w 
Zambrowie, do któ-' 

rego trafiają i takie 

sprawy. 

ko nie pozwolił nam zasiąść w fo

telach: natychmiast wywiózł nas 
nad Biebrzę! Wędrowaliśmy kil

ka godzin. Wróciliśmy zmęcze
ni, ale zachwyceni. I tak zaczęła 

się współpraca z Parkiem. Tak

że dzięki Stowarzyszeniu "Edu
katol''' w Łomży, a Ministerstwo 
Sprawiedliwości przekazało do

tację. 

Juliusz, lat 25, ,odsiaduje wy
rok za h~ndel narkotykami. Silny 
z niego facet. Ale na pewno nie 

• tak,jak pr~yroda .. 
- N!gdy dotąd tym się nie in

teresowałem. Leci bocian, to leci. 

.Ptaki śpiewają, to śpiewają . . Lato 
to lato. Zima to zima - mÓwi. -

Przed pierwszym spotkaniem po

myślałem: "Co mi załeży? ' Pójdę, 

czas szybciej zleci". A teraz znowu 
czekam na czwartek. Przyroda jest 

nie do poprawiania; przyroda jest 
do naśladowania. 

Zatrzymany dwukrotoie w cią

gu dwóch dni pijany mieszkaniec 

pobliskiej wsi tłumaczył się pilnym 
zakupem pampersów dła dziecka. 

Inny był chory na prostatę, dru- I '-_",,"..oi"" 

gi ,na nerki, więc zacytowali poli
cjat}tPm zalecenie lekaFza: ,Jedno 

piwo. dziennie obowiązkowo" " 

.. NieJ.-tórzy ni5! ukrywają, że po 
prostu mi",li pecha: "Myślałem, że 
nikt mnie nie zatrzyma, bo W}je
chałem tylko kawałek" . 

Kawalek może kosztować kalec

two lub życie; własne, pasażerów, 
innych uczestoików ruchu. Polska 
wciąż należy do światowej czołów

ki śmiertelnych ofiar wypadków 

drogowych. 

Piotr, lat 23, ma na sumieniu 
handel narkotykami i kradzież. 

- Od małego lubiłem ob
serwować zwierzęta, a .szczegól
nie ptaki, czytałem książki. Ale 

później, jakoś tak, zainteresowa
ło mnie całkiem co innego... -

wspomina. - Teraz, 'mam nadzie
ję, znajdę się w wybranej grupie 
na wycieczkę do Osowca, a w Par
ku Biebrzańskim zobaczę na wła· 
sne oczy te zwierzęta i rośliny,- któ

re widziałem na slajdach. 
Marcin, lat 24, siedzi za na

. pad na policjanta. 

- Wiele razy wyjeżdżałem z 

żoną w Bie~zczady - wspomi

na. - Natura zawsze uspokaja. 
Ale do głowy:mi nie przyszło, 
że jeśli kręcisz się .koło ptasie

go gniazda, bardzo przyrodzie 

szkodzisz. I jeszcze jeden wnio

sek: cudze chwalicie, swojego 

, nie znacie . .. ', 
- A mnie nie przyszło dogło

wy, że zniszczenie kładki na szla

ku turystycznym to strata, bo 

; ktoś musi za to zapłacić - doda
je Paweł, lat 23, skazany za kra
dzieże z włamaniem. 

- Jeśl~ nawet któryś z więź
n iów przychodzi na te zajęcia 

z nudów, to lepiej niż gdyby po 
raz setny opowiadał "pod celą" o 
tym samym "skoku" na ten sam 
sklep - mówi Piotr Wycik. 

EDYTAWITT 

Na zdjęciu: spotkanie z bie

brzańską przyrodą w więziennej ł 
stołówce Zakładu Karnego w Grą-
dach Woniecku 

KONTAJOY. !~ ! 
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- Czy te ziemniaki i zsiadłe 
mleko są z Polski czy z Unii -
pyta klient w łomżyńskiej restau
racji. 

- A o co panu chodzi? - pyta 
kelner. - Będzie pan je jadł, czy 
chce pan z nimi porozmawiać?! 

- Jaka jest różnica między 
Casanovą a napastnikiem ŁKS 
Łomża? 

- Casanova nie zmarnował 
żadnej okazji! 

• 
Do gabinetu chirurga wcho

dzi młody mężczyzna i mruczy 
pod nosem: 

- Dużo dzieci... kocham 
żonę ... dużo ... 

- Słucham pana - mówi dok
tor. 

- Panie doktorze, chciałbym 
się wykastrować. 

- Co? Czy pan się zastano
wił, czy pan naprawdę jest zde
cydowany? 

- Tak, doktorze! 
Po udanym zabiegu lekarz 

pyta pacjenta: 
- Co pana zmusiło do tak 

drastycznego kroku? 
- Przed tygodniem ożeniłem 

się. Bardzo kocham moją żonę i 
chcemy mieć dużo dzieci. A po
nieważ ona jest Żydówką, ja rów
nież chciałem wyglądać jak praw
dziwy ... 

-To pan chciał się obrzezać, a 
nie wykastrować. 

- No właśnie, doktorze, tyl
ko to słowo jakoś mi z głowy ucie
kło!! 

• 
Poproszę dowód osobowy 

- mówi policjant. 
- Ależ mówi się dowód ... 
- Poproszę dowód osobowy 

- przerywa groźnie policjant. 
- Ale mówi się dowód os ... 
- Poproszę osobowy! - prze-

rywa wyraźnie zirytowany poli
cjant, sięgając po pałkę. 

Kawal Roku 2002 
A niech Was, Kpiarzel W poniedziałek, wtorek, środę, piątek, so

botę, a nawet w niedzielę nosy na kwintę, bo rzeczywistość skrzeczy. 
(W czwartek nie, gdyż ukazują się "Kontakty"). I po co? Okazuje się, 
że w głębi duszy jesteśmy pogodni, skorzy do żartów i chichów. Bo 
tak tylko można ocenić plon konkursu na Dowcip Roku 2002 • 

Niech Was! De można się śmiać! Godzinę, dwie, trzy. Ale nie pra
wie cały dzień! A tyle jedrioosobowe jury chichrało się nad setkami 
Waszych dowcipów. Przed zaśmianiem się na śmierć uratowało je głę
bokie poczucie spoczywającego na nim obowiązku dokonania wnikli
wej oceny i podjęcia rzetelnej decyzji. I oto jedriomyślnie orzekło, że 
nagrody otrzymują: 

I czyli 150 zł - Agnieszka Lesiewicz z Rostek (gm. Jedwabne). 
II czyli 100 zł - Anna Boguska z Bronowa (gm. Wizna). 
III czyli 50 zł - Marian Gawroński z Łomży. Gratulujemy . 
Nagrody prześlemy pocztą przed Nowym Rokiem. 

- Ale mówi się osobisty -
kończy wreszcie zatrzymany. 
· - Nie f'Jlozuj - gromko ucina 

policjant . 

Dwóch gospodarzy ze wsi Supy 
jedzie na targ do Jedwabnego. 

- Antek, mućka się na przycze
pie nie mieści - mówi Heniek. 
· - To będzie za nami biegła. 
Jadą 10 km na godzinę, kro

wa biegnie; jadą 30 km na godzi
nę, biegnie. Na zakręcie przed Je
dwabnem Heniek zauważył, że kro
wa mruga lewym okiem. 

· - Zjedź na bok, ona chce nas 
wyminąć. Pewnie pędzi do Unii! 

Kasia postanawia zarobić na 
swoje kieszonkowe. 

! - Mamo, daj mi jakieś zajęcie 
na dzisiejszy wieczór! 

- Niestety, nie mam dla ciebie 
żadnej pracy - stwierdza mama. 

- W .takim razie proszę o zasi
łek dla bezrobotnych. 

• 
Pod blokiem namiętnie . całuje 

się para. Podchodzi mężczyzna i 
natarczywie im się przygląda. Ob
chodzi wkoło i znowu się patrzy. 
Gałujący się mężczyzna nie może 
tego znieść. ' 

- Co pan, jakiś zboczeniec, 
\, 

czycb? 
- Ależ skąd. Widzi pan, żona 

ma klucze do domu... . 

W cyrku piękny, przystojny tre
ser bierze kostkę cukru do ust, z 
których lew wr.jmuje ją straszliwy
mi zębiskami. 

- Czy ktoś z widzów chciał-

by powtórzyć ten numer? - pyta 
konferansjer. 

- Ja to zrobię - odpowiada 
młoda dziewczyna. - Tylko za
bierzcie tego lwa. 

• 
,- Panie doktorze, zaraziłam 

się bardzo wstydliwą chorobą, 

czy to przejdzie? 
- Taaak ... na męża i dzieci. 

• 
- Tato, mama przygotowała 

dwanaście potraw wigilijnych, a 
. ty robisz zacier z cukru! 

- To na pamiątkę tego trzyna
stego, co został judaszem. 

• 
- Przyszedł kolega do sąsiada 

i patrzy, że u niego choinka wisi 
pod sufitem. 

- Dlaczego u was choinka nie 
stoi jak wszędzie? 

- Nie słuchałeś Radia Bia
łystok? Cały czas mówili: "zielo
nym do góry". 

• 
Pyta Kurp handlarza ze wscho

du pod kościołem w Kuziach, dla
czego w Rosji Boże Narodzenie 
mają dwa tygodnie później? 

- Gdy Jezus rodził się w Pa
lestynie, nie było NKWD i wiado
mość dotarła z opóźnieniem. 

, . 
Bogaty wujek pisze list do sio

strzeńca: "Mój drogi, przesyłam 
ci 10 zł, o które mnie prosiłeś. 
I pamiętaj,. że 10 pisze się przez 
jedno zero". -

• 
- Alkohol, papierosy, narko

tyki? - pyta celnik na granicy tu
rystkę. 

- Jeśli pan taki miły, to P9pro
szę nliżankę kawy z mlekiem. 

Pewien Kurp przez pomyłkę 

położył w kościele na tacy banknot 
o nominale pięćdziesięciu złotych. 
Przez cały rok, gdy ksiądz przecho
dził obok niego z tacą, mruczał: 
,,Abonament" . 

• 
Rozmawiają dwa ślepe konie. 
- Może weźmiemy udział w 

Wielkiej Pardubickiej? - pyta je
den. 

- Nie widzę przeszkód - od
powiada drugi. 

• 
- Słyszał pan 'akt oskarżenia? 

Czy włamanie przebiegało dokład
nie tak, jak przedstawił je prokura
tor? - pyta sędzia. 

- Nie, wysoki sądzie, .ale jego 
pomysł też nie jest zły. 

• 
Przyjeżdża baba do apteki na 

rowerze. Kupuje dwie prezerwaty
wy. Obie zakłada na nogi. 

- Co pani robi z tymi prezer
watywami? - pyta zdziwiona ap
tekarka. 

- Słyszałam, że od pedałów 
można się AIDS zarazić. 

Jezus jest na weselu w Kanie Ga
lilejskiej. Jeden z uczniów mówi: 

- Jezu, wino się skończyło! 
- To co my tu jeszcze robimy? 

• 
Wszystkim za udział w naszym 

konkursie (także "Kurpiom" z Ka
nady i USA) serdecznie dzięku

jemy. 

'J ., 
l 
i 
~ 



PROWOKACJE 

Skazani na sukces 
Komunisty były zawsze cwane. Teraz jed

nak przebiegłość komuszego rządu sięgnę
ła -zenitu. 

Szczwany lis premier Miller, z powodu 
manifestowanego kultu sutanny zwany ostat
nio Leszkiem Pobożnym, wykorzystał mo
ment tuż przed ostateczną decyzją w Kopen
hadze o wchłonięciu nas przez Unię Europej

ską. Pod pretekstem zaproszenia Ojca Świę
tego do Ppl ski poleciał do Watykanu. Tam, 

sobie tylko znanymi, szatańskimi sposoba
mi udało mu . się nakłonić papieża do wygło

szenia orędzia, wzywającego narody europej
skie, by utworzyły jedną rodzinę. 

Tak więc, w wyniku podstępnych machina

cji Leszka Pobożnego, partie będące przeciw 
integracji, straciły możliwość powoływania 

się w swych poglądach na poparcie Najwyż
szego Autorytetu. 

Wiadomo, że Europejczycy to w większości 
rzymscy katolicy. Wiedzą, że papież jest nie

omylny. Apel ze Stolicy Piotrowej to dla nich 
rozkaz. Tym samym Polska i inne kraje puka
jące do wrót Unii skazane zostały na sukces. 
Oczywiście, o ile sukcesem można nazwać 
otwarcie bram Zachodu, z których zieje stę

. chlizna zepsucia i moralnej zgnilizny. 
Europejska rodzina to brzmi ładnie. Ale 

któż, jak nie Liga Polskich Rodzin wie le
piej , że z rodziną dobrze wychodzi się tylko 

na zdjęciach. A poza 
może czekać naszą 

wielopokole
niową, prze
siąknię

tą od

wiecz

nymi 
tra-

dy-

, cjami i patriotyzmem familię ze strony zde

prawowanych do ·cna rodzin europejskich? 
Na pewno będą namawiali nas do życia w 

związkach nieuświęconych, masowej likwida

cji jeszcze niepoczętych i eutanazji starusz-
. ków. • 

Miejmy nadzieję, że będąc już w Unii, 
damy temu godny odpór. Już teraz trzeba się 
do tego przygotować. Cały rząd, a także par

lament powinny udać się niezwłocznie na pie
szą pielgrzymkę do Częstochowy w intencji 
uniknięcia zakażenia europejską zarazą. Ko

nieczne będzie przeszkolenie dużej liczby ka

płanów-egzorcystów w sztuce wypędzania 
diabła. Jest pewne, że zawód ten, jako nasz 

naj istotniejszy wkład w rozwój Europy, stanie 
się najbardziej 'poszukiwaną i najlepiej płat

ną profesją. 

Jeżeli będziemy działali prężnie, to będąc 
już w Unii, uda nam się ją rozsadzić od we
wnątrz. Tylko wtedy będziemy mogli zacho

wać swoją tożsamość narodową, któryś z ko
lei raz odzyskać niepodległość i żyć szczęśli
wie, jak nasi pradziadowie, wśród wierzb pła

czących, dziewiczego piękna polskich pól i la
sów niepokalanych złowrogim piętnem cywi
lizacji. 

WIESLAWWENDERLICH 

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 GSI, tel. 0602 27 94 06; Grajewo - Wojska Polskiego 49, tel. 272 33 44;.Kolno - Wojska Polskiego 46, 
tel. 474 04 09; Łomża - Kierzkowa 1, tel. 21644 66; Maków Maz. - Kop,ernika 4, tel. 717 02 40; Mońki - Wyzwolenia 13A, tel. 716 48 69; 
Ostrołęka . - Żeromskiego PKp, tel. 769 07 90, Inwalidów Wojennych 5, tel. 764 47 52; Ostrów Mazowiecka - Sikorskiego 28, 
tel. 74 525 64, Krótka 3, tel. 745 3959; Rudka - 3 Maja 28, tel. O 608 402695; Wysokie Maz. - 1000-lecia 4, tel. 275 2316; Zambrów 
- Wilsona 10, tel. 2716907. 

www.stihl.pl 

f. 7082 
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; KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA 

:(-iter,y z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, ustawione od l do .32, utworzą dodatkowe hasło. 

PbZIOMO: .• '. i . 
. ~i ,,'.' _,'\ • 2 .. ,,' , , . ~~ .. ,I,~ .'., 1'f' l~ 
" 2)'\zh,iornik na paliwo, 4) imię prowadzącego "Familiadę", 6) nazw3\prQstego .komputera, 7) rozbija ~ię} o :~.z~ic~; ą~ 1~jdręźszy meta,l, 10) stoi 
lłca stanu GeQ'igia, 11) słynna pustynia chilijska, 15) ,zabawa, 16) niewil~oma.z 'równania matematycznego, lS-r bii zylijski taniec, 19)~kuzynk" 
pszczoły, 20) zna~a ka~a brazylijska, 21) rodzaj ~okrM, 24) Iwan Gro~~y, 26) bezmyślny obserwator, 28) kres karnawału, 29) obiekt sporu iv 
,;Zemście", 3~) mieszanie kart, 31) stan w {,JSA, 32) hodowca bydła w Mongolii, 34)/~kazówka, pouczenie, 37) kontur, sylwetka, 40) znak Zodia" 
~u, 41) piecze w przełyku; 42) zbrojna gromada, zgraja, 43) napój bogów, H) stolica Wenezueli. 

PIONOWO: 
l) kościół parafialny, 2) bitwa, bój, 3) materiał do obszycia, 4) sportowa nazwa gokartu, 5) przesyłka pocztowa, 7) przyprawa kuchenna, 9) 

atrybut czyścibuta, 12) narzędzie ką!=hennę, 13) biały, k?ścielny strój, 14) bierze j, kr~wi.ec, 15) kręc~ją szyja, 17) budynek gospodarski, 22) s~~ a siad Polaka, Łotysza, 23) słoneczny w tytule znanego serialu telewizyjnego, 24) obłok, 25) wczesna msza adwentowa; 26) instrument Erica CIapto· 

.. na, 27) etat, 32) największY'kontynent, 33) statek Noego, 35) trullek zryźu, 36) z Ziel~nego Wzgórza, ~Ił) me.bel na libra.nia, 39) wy~alana na zna~ 
pokoju, 40) przestępcza grupa. "HCL" 

:~ KOHTAIOY 



OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMO- CI 

Bank Spółdzielczy w Tychach oferuje do sprzedaży 

kompletny młyn zbożowy o pow. użytkowej 
778,2 m kw. wraz z działką o pow. 7300 m kw., 
w miejscowo2ci Kombornia woj. podkarpackie 

tel. (O 32) 219-38-30 do 34 wew. 36 lub 59 

lak.7954 

Restauracja "PARKOWA" Jedwabne 
zaprasza na 

BAL SYLWESTROWY 

Rezerwacja: tel. (086)217-20-28 
0-504-056-142 

ATRAKCYJNA CENA! 
, , 

. Szpital Miejski w Zambrowie 
zatrudni 

PIELĘGNIARKI 

Podania proszę składać na adres: 
18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 14 

Informacja telefoniczna: . 
Sekcja Służb Pracowniczych 271-36-01 wew. 301 

lak.7983 

OKAZJA !!! 

l1li 25 
a 

ul. Partyzantów 31. 
18-400 Łomża & 
tel. 215-00-50 ...... 

www.lemfax.com •••• ••• 

. :; . ,,'. 

. .' 

Kopiarka cyfrowa Kyocera-Mita KM-1525: 
, 

} . Format A3 i A4 

} 15 kopii A4 / min 

w rewelacyjnie niskiej cenie poniżej 5 000 zł. 

Życzymy wszystkim spokojnych i wesołych Świąt 

NTERNET A 

-# 

lak/kn 

Instalacja 249 zł 
Abonament 49 zł 

Dostęp do Sieci Osiedlowej GRATIS! 
Instalacja na raty 

1ST s.c. 25złwpłata+l0ratpo25zł/mies. 

Mazowiecka 6H 
Tel •. 219~08·41 

30% ZNIŻKI NA INSTALACJĘ 
PRZY ZAKUPIE KOMPUTERA 

• 

KONTAJaY J ~ . 



Motolotniowe Mistrzostwo Pol
ski oraz I Międzynarodowy Rajd 

Motolotniowy. Decyzja o przy

zn.aniu " Kontaktom" i TL "Cu
mulus" organizacji Mistrzostw 
Polski j est świeżutka : KOJ;nisja 

Mikrolotowa podjęła ją w czwar
tek, 12 grudnia, a Zarząd Aero
klubu Polskiego zaakceptował w 
piątek, 13 grudnia na posiedze
niu w Górskiej Szkole Szybowco

wej na Żarze. 

Mistrzostwa Polski w Łomży 
Dwie wielkiej rangi impre- O szczegółach, szansach 

zy sportowe zorganizują w 2003 przeszkodach w numerze nowo-

roku "Kontakty" i Towarzystwo rocznym. 
Lotnicze "Cumulus" w Łomży: WŁADYSŁAW TOCKI 
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* samolotem ultralekkim 
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Litery z p61 oznaczonych czarnymi kropkami w prawym dolnym rogu, czy

tane z g6ry na d6ł, utworzą dodatkowe hasło. 

POZIOMO: l) rewia, parada, 6) państwo z Kopenhagą, 9) część uli
cy przeznaczona dla pojazdów, ~O) ktoś bliski z rodziny, 11) telewizyj

ny wąż, 12) ganek, 13) sztuczny materiał ubraniowy, 16) ciastkQ z kre
mem, 19) pasza dla zwierząt, 21) posąg, 22) waleń, 23) niejedna w dia

, gramie krzyżówki, 24) bezmyślnie niszczy, 25) uroda, piękno, 28) 

zgiełk, wrzawa, 31) część węgierskiej stolicy, 34) obrabiarka, 35) w my-
delniczce, 36) miasto z siedzibą "Kontaktów", 37) z proboszczem na 

czele, 38) opłacone oklaski, 39) diabe~, szatan. 
PIONOWO: l) spożywanie płynów, 2) niejedna w talii, 3) senne wi

dziadło, 4) naczynie do alkoholu, 5). list tchórza, 6) stolica Senegalu, 

7) r~krutacja, 8) imię autorki poczytnych kryminałów, 14) kieszonko

we źródło światła, 15) krótka wzmianka na łamach "Kontaktów", 17) 
szata', strój, 18) straganiarz, 19) kurtka dżokejska, 20) zespół muzycz

ny Marka Grechuty, 26) najlepszy wynik sportc;>wy, 27) zwrotka, 28) wi
szące łoże, 29) część nogi, 30) dolna część dolnej kończyny, 31) kró

lewska siedziba, 32) taniec rodem z Brazylii, 33) droga bita, gościniec. 

"HCL" 

Rozwiązanie (tylko' hasło) prosimy nadsyłać do 30 grudnia ("Kon

.takty", al. Legionów 7,18-400 Łomża, z dopiskiem "Krzyżówka"). 

Nagrody 
* Lot balonem * lot motolotnią * lot samolotem ultralek

kim * 10 białych kruków (bibliofilski a,lbum "Maksymy i au-

Wybierasz Si, do 
NOWEGO JORKU 
do pracy? 
Będziesz pracować: 
na budowie, przy rozbiórkach 
lub usuwaniu azbestu? -
Jeśli ulegniesz WYPADKOWI możemy w 1\voim imieniu 
wnieść sprawę sądową i masz szansę dołączyć do licznej grupy 
naszych polskich klientów, dla których wywalczyliśmy: 

ODSZKODOWANIE 

PRZEKRA~~ĄJ4CE 
MILION DOLAROW 

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

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

• W JAKI SPOSÓB OPŁACISZ NASZE HONORARIUM? 
Honorarium zapłacisz dop~ero 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. 

Piłsudskiego 6, Łomża, czynny: 

14.00-18.00. Specjaliści radio

lodzy: lek. med. Grażyna Nie

rodzińska, wtorek, środa, tel. 

0-604-437-386; Dr n . med. Wie

sław Wenderlich, poniedziałek, 

czwartek, piątek, tel. 0-604-43-

60-76 

fak.7663-0 

ZDJĘCIA RTG ZĘBÓW 

ZATOK, PANTOMOGRAFIA, 

Al. Piłsudskiego 6, Łomża, godz. 

13.00-17.00 

fak. 7663-0 

USG - Dr n .med. RYSZARD 

WAGNER SPECJALISTA 

RADIOLOG, Łomża, Aleja 

Legion6w 94. Tarczyca, brzuch, 

prostata, piersi, narządy rodne, 

biopsja, (086)218-88-98, 0-602-

584-466. RTq. ZĘBÓW. 

7218-0 

BADANIA USG, specjalista 

radiolog Henryk Korolczuk, 

"ACER", ul. Kazańska 2. Reje

stracja: (086)218-16-47 

7029-0 

MASAŻ LECZNICZY - sauna; 

solarium,. manicure-pedicure, 

ul. Hipokratesa 5, 218-90-63 

7712-00 

ORTOPEDIA , i REHABILITA

CJA lekarze specjaliści Ewa i 

Stefan Iwanowscy, Łomża, Hipo

kratesa 32, wtorek, środa po 

16.00; tel. (086)218-30-40, 0-

606-232-276,0-606-117-153 

7944-0 

"Spieszmy się kochać ludzi, 
tak szybko odchodzą ... " 

MOTORYZACJA 

AUTO-SZYBY najtaniej, 

Łomża, Kraska 78, (086) 2184-

123; 0604-491-522. 

f-221-0 

AUTO - GAZ - montaż ul. 

Bema 39. 

f-2974-0 

AUTO GAZ, Łomża, ul. Rybaki 

57 - fjliasiedlecka, 473-02-72, 

0-502-516-915 

7886-0 

MONTAŻ, SERWIS SAMOCHO

DOWYCH INSTALACJI GAZO

WYCH. Systemy tradycyjne i peł

nego wtrysku gazu. Jarnuty k. 

Janowa, 216-97-03; 503-010-038. 

f-7395-00 

OPEL ASTRA 1.6 (1992), 219-

30-97 

7929 

SPRZEDAM MERCEDES 123 

200D, stan dobry, tel. 2187-834 

7932 

PASSAT SEDAN (1989) poj. 1,6 + 

gaz, 2160-916, 0606 384 832. 

f-7956 

CARO VEKTRA, (086) 217-86-

04. 

f-7961 

SPRZEDAM FSO 1500 (1988), 

tel. 4720-869. 

f-7967 

FIAT 126p, 216-23-18. 

f-7984 

HONDA CIVIK 1,4 16 V (1996), 

0606 335 735. 

f-7987 

SPRZEDAM FORD Eskord l.4i 

kat. (1990),4731-760. 

f-7988 

126p (1995) 39 tys. km, 

(086)215-34-03 

7993 

STANISłAWOWI ZAGÓRSKIEMU 
ZOSI I RADKOWI 

szczere wyrazy wsp6łczucia i głębokiego żalu 
z powodu śmierci żony 

ALICJI 

składa 

Zesp6ł "Kontakt6w" 

Agila - Corsa -Astra II 

70/30 
Wyjedź nowym Oplem 
za 70% jego ceny .. 
Szczegóły w salonie 

Opel. Twórcze myślenie - lepsze samochody. 

Dostępny w salonie Opel: 

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

SPRZEDAM LUBLIN II, furgon 

(1998r), cena do uzgodnienia, 

po 16.00 (086)216-05-14 

8002 

OPEL VECTRA 1.6i (1992), 

Opel Vectra 1.8i (1994), 0-501-

769-295 

8017 

PEUGEOT BOXER 3lOC (1999); 

uszkodzony dach, 0-604-244-

420, (086)473-08-62 po 17.00 

8022 

RENAULT 19 diesel, I rej. 1994r, 

2160-849,0-602-796-239 

8027 

OPEL ASTRA l.4i, przebieg 26 

tys., rocznik 20m, wersja cięzaro

wa, biała, tel. 0-606-723-425 

8025 

DAEWOO NEXIA 1.5, przebieg 

60 tys.km, (1998), granatowa, tel. 

0-606-723-425 

8025 

SPRZEDAM FORD Trans

it (1995r), kontener, bliźniaki z 

pracą, tel. 0-693-646-756 

8023 

SPRZEDAM 

ZBIORNIKI DO MLEKA, doja r

ki, (029)77-21-236, 0-608-634-

~72 

5019-0 

SPRZEDAM sianokiszonkę, 

siano, O 503- 311-770. 

f-6966-0 

www.opeltopauto.com.pl 

Ostrołęka, ut Warszawska 36, 
teVfax 029760-41-18 

f. 7687 

DREWNO OPAŁOWE z Nad

leśnictwa . Dostawa, 216-00-10, 

0-608-412-919 

7348-00 

MAGIEL (086) 2160-741. 

f-7737-00 

DZIAŁKI NAD Biebrzą, 

(086)2188-919,0-501-473-339 

7802-00 

GARAŻ, 0-604-26-16-74 

7880-00 

SPRZEDAM CHŁODZIARKĘ 

do mleka 400 L, 0604-402-041. 

f-7868 

ZETOR 7745 (1991), C-360 

(1980), beczkow6z 3000L, 

" polski,jał6wki krowy hodowlane, 

0-608-864-438 

7939 

SPRZEDAM PRZYCZEPĘ 1-

osiową 8t do dłużyc, Łomża, 

Kwiatowa 45 

7952-0 

WYDZIERŻAWIĘ ŁĄKĘ J edna

czewo, Kupiski, tel. 216-96-58 

7964 

GOSPODARSTWO 9ha z budyn

kami (nowe). Radził6w, Łomżyń

ska 37, 273-60-29 

7970 

SPRZEDAM KROWY, jał6wki 

wysokocielne, (086)278-59-42 

7982 

I 
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KROWĘ CIELNĄ - termin sty

czeń,474-23 -26 

8015 

GARAŻ ul. Przykoszarowa 27, 

219-13-49 

8024-0 

DVD PANASONIC, 0-505-027-

187 

8026 

SPRZEDAM SKLEP z odzieżą 

używaną, 216-64-30 

8032 

KUPIĘ 

AUTA POWYPADKOWE, 

ZNISZCZONE, (085)711-71-54 

NIERUCHOMOŚCI 

"TYTAN". Kredyt hipotecz~ 

ny. Polowa 45 (Dom Technika 

NOT), (086)216-62-26, www.tysz

ka.pneLpl. Oferty przyjmujemy 

nieodplatnie. 

7769-0 

STANCJA,0-609-766-548 

7867-0 

"MERITUM" - NIERUCHO

MOŚCI, Legionów 7, (086)218-

93-98, www.nieruchomoscLhLpl 

7902-00 

MIESZKANIE 2 paniom, tel. 

47-31-394 

7928 

M-5 sprzedam, (086)2160-624 

7930 

f-p8ł3.0 ,MIESZKANIE WŁASNOŚCIO-

AUTO SKUP SKOR06.6wt\NE . W~',i2m (lOMzł-lm), II piętro 
do remontu, 0-607-515-770; 

f-6813 ~0 

na ul. Przykoszarowej 37, telefon 

218-99-11 (od godz. 17.00) 

7933 

.ROZBITE SAMOCHODY, 0- LOKAL DO WYNAJĘCIA na 

603-050-603 gabinety lekarskie, bank, ubez-

f-209-0 pieczalnię - tanio --'. centrum, 
L--_________ ----I 218-88-45 

KUPIĘ ZIEMIĘ 2-3ha przy trasie 

Jeziorko - Piątnica, 216-56-36 

7755-00 

KUPIĘ TOPOLĘ, 0.605-247-361. 

f-7358-00 

7936 

STANCJA,473-24-17. 

f-7940-0 

MIESZKANIE Nowogród 60 

m2 - sprzedam, 23 tys. 0608-

524-514. 

STANCJA, 216-36-63, 2160-268 

7969-0 

SPRZEDAM DOM 300m2 stan 

surowy zamknięty, budynki 

gospodarcze, działka 82 ary w 

Drozdowie, (086)2185-241 

8004-0 

SPRZEDAM M-3 na KsięciaJanu

sza, tel. 473-04-68 

8016 

M-3 UMEBLOWANE w Łomży 

do wynajęcia, (085)739-43-20 

8030 

SPRZEDAM MIESZKANIE 

42m2 lub 52m2 z ogródkiem Sta

wiski - Smolniki, tel. (086)474-

25-78 

8031 

USŁUGI 

STUDNIE (086) 2i8-59-91, 0-

600-550-109. 

f-7664-0 

KOMPUTEROPISANIE, oprawa, 

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

f-7067-0 
.' 

AUTO - GAZ montaż, tel. 215-

LOKALE f-7941 35-31. 

"ARKADIA" - NIERUCHOMO

ŚCI, (086)218-77-79 

7447-0 

SPRZEDAM DOM dwurodzinny, 

(086)216-02-34 

7537-00 

DO WYNAJĘCIA DOM na wsi, 

2198-062 

7684-00 

WYNAJMĘ · LOKAL . 100m2, 

·centrum Ośiedla. Idealne ' pod 

aptekę, gabinety lekarskie, 218-

67-47, 0-502-397-810 

7716-00 

LOKAL DO WYNAJĘCIA, cen

trum .Łomży - bardzo dobra 

lokalizacja: 0-605-050-390 

" , . 7765-0 

KAWALERKA DO wynajęcia, 

219-82-07. 

f-7942 

LOKAL DO wynajęcia (086) 

216-93-21. 

f-7949-0 

STANCJA,218-50-70. 

f-7953 

WYNAJMĘ M-4, tel. 2160-597. 

f-7961 

PILNIE POSZUKUJĘ do wynaję

cia lokal do 100 mkw. w centrum, 

tel. 0604-500-581. 

f-7986 

KUPIĘ M-4 lub dom w Łomży -

lub okolicy, 0-692-204-396 

7992 

M-3 DO WYNAJĘCIA, 2160-104 

po 1.~.00, 0-692-232-775 

7994 

.r---~----------,----, .,'~--------~--------~ "' . HURTbWN,IA Radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego 

Nowego Roku 2003 

życzy swoim Klientom 

Firma 

~. MIUSZKiEWlCZ 

~ fak.8007 

~ . KOHTAIOY 

'"GlAZURA KRÓLEwSKA" 
- fachowe doradztwo, 

dowóz gratis, sprzedaż ratalna 
Duży wybór tanich płytek, 
prz}jmujemy zamówienia 

indywidualne. 
Łomża, Al. Legionów 52 

(dworzec PKS), 
218-05-86 

U nas można się targować! 

lak.7795 

f-2974-0 

NAPRAWA: lodówki, pralki, 

218-07-07 

4508-0 

WYPOŻYCZALNIASAMOCHO

DÓW, 216-32-42, 0-604-430-889 

5365-0 

VIDEOFILMOWANIE, 0-503-

135-694, 0-606-480-237 

6887-0 

RTV NAPRAWA, 473-01-90 

7339-00 

PIŁOWANIE DREWNA, 0-501-

82-90-94,216-02,-10 

7348-00 

RTV - SERWIS, 216-93-79, 

Wesoła 18b 

7469-0 

KOMINKI, 0-605-660-801 . . 
7523-0 

ZESPÓŁ NAJfANIĘJ profesjo-

nalnie, 0; 5.92-038-944 . 
, , r,~'\, 1("... .; 

7571-00 

WYWÓZ GRUZU usługi kopar

ką ;,Ostrówek". Malowanie, szpa

chlowanie, panele, sufity podwie

szane, 0-602-828-318, 2160-625 

7630-00 

"CHROBRY~ KREDYTY: 

kOI:zystne warunki, bez zbędnych 

form;lności, opłat, (086)218-01-

61. Zatrudnię . 

7727-0 

DREWNIA~E SCHODY wyrób, 

montaż , tel. 216-78-97, kom. 

0605 821 460. 

f-7364-00 

FIRMA "MILISZKIEWICZ" pro

fesjonalnie produkuje dużo 

wzorów elementów kowalskich 

balustrad, przęseł ogrodzenio

wych , tel. kontakt. 218-25-05 

7728-00 

REMONTY, WYKOŃCZENIA 

mieszkań i domów, tel. 0"501-

652~662 

7731-00 

NAPRAWA AGD, 219-03-33, 0-

604-280-538 

.t 7776-0 
BIURO RACHUNKOWE, 0-602-

620-652 

7800-0 

KOMPUTEROPISANIE, 0-600-

971-921 

7891-0 

PODŁOGI, SCHODY, finish par

kiet, 0-694-667-041 

7906-0 

ZESPÓŁ "ASTER", 218-29-15, 

218-74-79 

7931 

KSIĘ9-0WA,0-694-27-12-12 

7943 

SZPACHLOWANIE, MALOWA

NIE, glazura, panele, 216-62-88, 

0-608-014-410 

CZYSZCZENIE 

7967-0 

DYWANÓW, 

tapicerek, 0-504-274-384 

7995 

KOMPLEKSOWE REMONTY 

wnętrz . W ofercie: drzwi, okna, 

parapety, żaluzje, rolety. Faktury 

VAT, 473-08-77, 0-609-65-24-41 

8003-0 

HYDRAULIKA, 2188-508 

8010 

UKŁADANIE GLAZURY, tera

koty, rygi psy, 219-26-33 

8021 

, TRANSPORT 

~ .J " , 

HANNOVER - każda niedziela, 

215-76-17,215-75-34. 

f-5478-0 

ROBIN MIKROBUSY 8-17 osób. 

Wynajem ul. Bema 37, tel. 215-

35-31. 
ł 

f-2974-0 

BUSEM NIEDROGO, 216-24-20 

6827-00 



POTRZEBUJĘ PRZEWOŹNIKA 

NIEMCY, BELGIA - sprinte- do drewna na stałe, (086)271-

rem, 2188-223, 0602 595 964. 80-12 

[-6674-00 7823-0 

MYJNIA - ZATRUDNIĘ , 2188-

TRANSPORT OSOBOWO-baga- 030 

żowy, 0-602-403-936 7877-00 

7481-00 ZATRUDNIMY ELEKTRONI-

BELGIA, NIEMCY, Holandia, KA, 2180-001 

(086)218-53~89, 0-603-396-731 7917-00 

7574-00 

NIEMCY BUSEM, tel. 217-62-15, 

0-608-778-708 

HANNOVER, 

7719-0 

BREMEN 

- każda sobota," tel. 215-76-25, 

0-608-611-628 

7719-0 

BUSEM - LOTNI~KO, impre

zy, 2188-223 

7847-0 

"MISTRAL" - BUSY 8-17 osób, 

217-90-48 

7927-0 

BUSEM NAJTANIEJ, 218-30-88, 

FIRMA ZATRUDNI główną księ

gową, tel. 218-27-20 

7976 

PRZEDSIĘBIORSTWO "The' 

World" zatrudni licencjono

wanych pracowników ochrony 

fizycznej. Wymagane odpowied

nie warunki psycho-fizyczne, 

prawo jazdy min . kat. B. Przyjmu-
• ł., ,.' 

jeII:1Y zg}g~zenia osobiste: Łomża, 

ul. Szkolna 3, godz. 8.00-15.00 

7985 

SZWAJCARSKIE TOWARZY

STWO Ubezpieczeniowe zatrud

ni Agentów Ubezpieczeniowych. 

0-608-576-544 Możliwo~ć przeszkolenia, wiek 

7937-0 powyżej 25 lat, tel. 219-00-67 

WARSZAWA - STADION (co- 7989 

dziennie), 0-608-576-544 FIRMA MILISZKIEWICZ' 

7937 zatrudni emerytów, (086)218-

PRACA 
25-05 

8008 

ZATRUDNIĘ SPRZĄTACZKĘ, 

KOSMETYKI - możesz dorobić. 0:6.06-416-991 po 18.00 

telefon 2184-198 8008 

fak.7070-0 

ZWROT PODATKU z pracy 

- Niemcy, Europa Zachodnia, 

tel. (071) 385-20-18. 

ZATRUDNIĘ KRAWCA i kroj

czego z długim stażem pracy, 

(086) 216-55-36, 0-600-345-290 

8011 

f-6913-0 TRAKOWEGO, 0-602-688-896 

PIEKARNIA "OKRUSZEK" 8014 

zatrudni doświadczonego pieka

rza i cukiernika oraz kierowcę z 

własnym samochodem dostaw

czym do stałej współpracy, tel. 

(086)218-00-52 

FIRMA ZATRUDNI pracowni

ków pełnoetatowych do pracy w 

domu od 6 stycznia, 0-600-805-

811 

8018 

7379-00 PRZYJMĘ DOŚWIADCZONE-

ZATRUDNIĘ LEKARZA i tech

nika weterynarii, 0-602-497-927 

7628-00 

GO fryzjera, tel. ~19-88-11 

8019-0 

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z wła-

(I fA1 iM.nW .Lider W branży tkanin meblowych 

zatrudni sekretarkę IM~m" ".:.j Yi'\M". ~1'8L;o"I'I'~~1-I 

Wymagania: 
obsługa komputera, znajomość języka angielskiego, komunikatywność, 

dyśpozycyjność, miła aparycja, zdolności organizacyjne, odpowiedzialność. 

Oterty pisemne, CV, zdjęcie i list motywacyjny proszę kierować na adres: 

FARGOTEX 
Al. Piłsudskiego 82, 18-402 Łomża 

tel. 0·86 218·53·90 
e-mail: fargotex@fargotex.pl 

PANELE ŚCIENNE MDF 6,99* 
PANELE ŚCIENNE PCV 10,99* 

PANELE PODłOGOWE HDF 14,99* 

, . 
GLAZURA 

SIDING 
16,49* 
14,99* 

FARBA SNIEZKA ULTRA·BIEL 28,49** 

snym samochodem 20 T, tel. 0-

604-530-997 
8028 ' 

ZATRUDNIĘ KOSMETYCZKĘ, 

tel. (086) 218-90-63 

8029 

NAUKA 

MATEMATYKA - KOREPE

TYCJE uczniom i studentom, 

(086)2187-463,218-77-79 

7447-0 

KOREPETYCJE - ANGIELSKI, 

218-05-85 

CHEMIA, 
7509-0 

MATEMATYKA, 

fizyka, 216-62-94 

7740-0 

JĘZYK POLSKI - korepetycje, 

wypracowania, tel. 216-48-68 

7934 

ANGIELSKI - ·do matury, 218-

13-26 

7990 

ANGIELSKI - KOREPETY

CJE, indywidualny tok naucza

nia, 215-75-90 

8009-0 

ZWIERZĘTA 

SPRZEDAM: - OWCZARKI 

niemieckie, - labradory, 2188-

25.4,0-602-747-368 

SPRZEDAM 

2188-254 

7827-0 

PEKIŃCZYKI, 

7945 

BERNARDYNY, (086)2157-513 

7962 

SPRZEDAM PEKIŃCZYKI, 279-

15-99 

7967 

SZCZENIĘTA OWCZAREK nie

miecki, 216-38-84 

8006 

PEKIŃCZYKA, (086)216-58-81 

8020 

UNIMEDIATOR 
KREDYTY· UBEZPIECZENIA· LEASING 
Autoryzowany Przedstawiciel PTF 

Oferujemy niskoop.'ocentowane kredyty 
samochodowe I hipoteczne, leasing 

Łomża Al. Legionów .... (Centrum Handlowe 4+) 
Tel. (0*S6) 21~6·961 www.ptf.pl 

Nie jesteśmy jedyni ale takich warunków ... 
. Nie proponuje Niktl 

f.7688 

MEDVCVNA TVBETAŃSKA 
,Lekarze - specjaliści leczą skutecznie ziołami 
, I 

choroby, schorzenia, bóle • . 

Stosują sprawdzone metody diagnozowania 

na podstawie tęczówki oka (irysdiagnostyka) oraz badania pulsu. 

Chcesz poprawić swój stan zdrowia i samopoczucia 

zapraszamy do naszego gabinetu: 

10 stycznia 2003 r. w godz. 11.00-13.00 
Regionalny Ośrodek Kultury, Łomża, ul. Małachowskiego 4 

tel. 0·602·742·796 

f.7818 
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HURTOWNIA 

"KOMAX" 
ŚWIAT GlAZURY 

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

• ekspozycje łazienkowe 
na trzech poziomach 

OFERTA SPECJALNA: 
• największy wybór tanich płytek do dojowni mleka 

fak.7686 

~':'L KOMAX i 
'.' Spokojna 

~łF 
FACHOWE DORADZ1WO 
, RAlY - DOWÓZ 
Łomża, ul. Spokojna 190a 

tel. 218-03-78 
0-600-824-256 

USŁUGI KOMUNALNE 
"B ŁYS ł(" 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH ' 

Z POJEMNIKÓW: 120 litrów 
3 

1,1 m · 

Kp-7 m3 

tel. 218-25-26 

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

SETERY IRLANDZKIE, 

(086)473-08-62, Łomża 

8022 

ODDAM MAŁEGO dobrze uło

żonego kotka, tel. 218-97-05 

k.z 

INNE 

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIO-

ŚWIĘTY MIKOŁAJ - zamówjuż 

dziś! 473-24-69, 0-502-414-735 

7935 

AMERYKAŃSKI POTOMEK 

rodziny Kalinowskich z miejsco

wości Niziołki - Dobki, Kali

nowo-Czosnowo szuka znacze

nia, genezy ' przydomku STA-

WE, wesela, spotkania bizne- BADA używanego przez ojca 

sowe, ceny promocyjne! Hotel 

"BARANOWSKI", tel. (086)215-

25-00 

józefa i dziadka Stanisława. Kon

takt: 0-607-07-27-97, genealogy

@pro.onet.pl 

. 7938 3118-0 

SIŁOWNIA, SAUNA, SOLA

RIUM, hydromasaż - od ponie

działku do niedzieli w hotelu 

"Baranowski" w Piątnicy. Moż

liwość wykupienia karnetów 

wstępu, tel. 215-25~00 

PRZENIESIONO Zespół Usług 

Projektowych, Stary Rynek 6 

(Hala Targowa) pokój 17g, tel. 

215-00-90, kom. 0-504-78-20-50 

7956-0 4598-0 

BIURO MATRYMONIALNE 

"Katarzynka", (086)473-16-50, 

0-607-191-070 
ŚWIĘTA TUŻ-TUŻ Mikołaja 

zamów już!, 2184-841 

7998 
7715-0 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ, 218-80-4~, 

0-506-99-17-07 ZGUBIONO prawo jazdy i dowód 

7810-00 osobisty na nazwisko: Ryszard 

jan Ćwikliński, Łomża, Kazań-

ŚWIĘTY MIKOŁAJ, 216-92-45 ska 8/21. Znalazcę proszę o kon-

7853-00 ' takt: 2180-150 

7999v 

I F~-t-~----..· 
partner 
Pełen zakres usług fotograficznych 

• l'otogroflo studyjno (~Iuby. chrztl,l. itp.) 
• fotogrollo reklamowo 
• ' re.portoże z uroczl,Istoscl 
• z~'JęCi<'1 do do!iumenlów 
• Wl,lwolywoflle filmów, obróbko zdJęt 
• SI)W?<:loż e,lbumów. romek i aparatów 

f'otogrclfiallych 

fak. 3 177 

fak.7947 

'I 
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"Jest w moim kraju zwyczaj; że w dzień wigilijny 
, 

wzejściu pierwszej gwiazdy wieezornej, na niebie, 
, 

udzię gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, 
Najtkliwsze przekazując uczucia w ~m chlebi " 
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x~~ wląt B02ego Narodzenia oraz szczęśliwego 

Nowego Roku wszystkim swoim klientom I kontrahentom 
tyczy , ~l/~_ 
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Przedsiębiorstwo Ochrony" THE WORLD' " ~\,}II~ 
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www.toyota.p l 

@TOYOTA 

Wyjątkowa 

jakby 

nie patrzeć 

NOWA TOYOTA COROLLA MOŻESZ BYĆ DUMNY 

I .. ·· .. ···· W Wf'" '' 
lj:':;iU"'''~ . 

-------
ASD TOYOTA EŁK G.P. AUTO, ul. Łukas iewicza 10, tel./fax (0-87) 621-07-70 

w.:fi!'2LU..x 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 57 
L-Z t .... ,§iiQJ ~ ~ r tel. (0-86) 216-00-52, teL/fax (0-86) 216-98-65 

Al. Legionów tel. (0-86) 212-50-90 

~.-Nar?Jltienł-a 
a w Nowym 2003 Ro~u w marzeniach 

. .dwagi w ich realizacji 
oraz 

satysfakcji i sukcesów naszym Klientom i Partnerom 
życzą 

Właściciele i Pracownicy 
Salonów Meblowych "MEBLUX" 

ł> Hendrix 
\;\11 

2:d (O \/\/Y c: 
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Janusz Zawadzki 
ul. Przykoszarowa 14a 

18-400 Łomża 
tel. 218-27-20, 216-42-99; fax 216-45-94 
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pogoanyoń i , oifilgoń tLI p~ezenlg 

10.000 zł 
20.oooz1 
50.000 zł 

217 zł/m-c 
263 zł/m-c 
371 zł/m-c 
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Łomża, ul. Giełczyńska 10, tel. (0-86) 216-33-90 

Białystok , ul. Sienkiewicza 79a lok.101 I piętro , tel. (0-85) 664-21-73 , 654-58-27 

Suwałki , ul. Noniewicza 85C lok. 5, tel. (0-87) 56-30-806 
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DELTA SUPER PROMOCJA/ 
Tylko do 31 grudnia 2002 10 rat na 0% Zapraszamy do zakupów! 

Nie przegap okazji - OSTATNI rok ulgi budowlanej. Kup okna i odpisz od podatku. 

(J bez odsetek 

(J bez prowizj i 

(J bez pierwszej wpłaty 

FABRYKA BL.ACHODACHOWK I 

fax (085) 676 1344, www.trafflc.edo.pl 

SALON FIRMOWY: 

Łomża, Al. Legionów 52 
tel. (0-86) 473-05-62 

Krzysztof Musiński 
Authorized dealer No 026 

15-124 Białystok, ul. Gen. Andersa 87 
tel. (085) 653 9747, 6525150, fax (085) 6525050 

Zapraszamy do salonu i serwisu 
f. 7668 

codziennie w godz. 9-17 

I 

602 666 111 
603 050 603 

WIELE RADOŚCI, SPOKOJU 
I ZDROWIA W CZASIE ŚWIĄT 
BOŻEGO NARODZENIA 

ORAZ SAMYCH SUKCESÓW 
W NOWYM 2003 ROKU 

WSZYSTKIM KLIENTOM I ZNAJOMYM 
ŻYCZY WŁAŚCICIEL STACJI PALIW 

PBYMJI 
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MEBLE. 
RUMlIiISKI 

RADOSNYCH ŚWIJłT BOŻEGO NARODZENIA 
W CIEPl. YM ODMOWYM ZACISZU 

ORAZ SZCZĘŚCIA W NOWYM 2003 ROKU 
ŻYCZY 

FIRMA MEBLE RUMIŃSKI 

N iechaj nadchodzące ŚWi,ta Bożego Narodzenia 
i Nowy 2003 Rok .b,dą dla Mieszkańców Gminy Stawisk i 
czasem pojednania i duchowej radości! 

PROMOCJA 
wybranych modeli pilarek 

STIHL 
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·-·~-.-~SPRZEDAŻ- SERWIS 
. - Autoryzowany dealer: _ 

SKLEP QGRODNIC~Y PHU "DANUTA" 
Łomża, ul. Kierzkowa 1, tel. 216-44-66 



Infoli nia : 0·801 666 999 . interne t: www. seat. pl 

Cała moc prezentów 
Zbli ż a się trudny czas dla samochodów. 

Jeszcze przed świ ątecznym i wyjazdami dokonaj 

wszelkich napraw, przeg l ądów, wymia ny oleju. 

Niespodzianki w serwisie 
09 - 21.12.2002 

Skorzystaj z zaproszenia SEAT·a i Shella i odwi edź nasz 

serwi s, a zaskoczymy Ci ę szybką, profesjona ln ą o b sługą, 

św i ąteczną atmos fe rą L .. prezentami od Św . Mi koła j a ! 

SEAT 
service 

Ekstremol na ochrono 

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

MARGO OSTROŁĘKA 
AUTORYZOWANY PARTNER ul. Hallera 22 

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

test-gol 
~ ktC9UJ&1M .. 

ŁOMŻA GRAJEWO EŁK 
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sdosnYrJh Swiąt BoŻ'e a 
pełnyoh rrodzinrnego ciepła, spokoju, życzlVttJio'Ści ri nl!tifzriei. 

N~eok śwti;qte~y nastrój pozostanie % Państwem jak najdłużej 
i da silę do realizacji planów i zamierzeń 

w Nowym 2003 Roku 
Najlepsze życzenia wszystkim naszym Klientom, 

Partnerom i Przyjaciołom 

składają Pracownicy i Zarząd firmy 
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