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Spotykamy się na Kiermaszu i Targach 19 maja
– na odwiedzających stoiska czekają atrakcje
i promocyjne ceny sprzedawanych wyrobów i usług!
W sobotę, 19 maja w Wyższej
SzkoleAdministracjiPublicz-
nej w Ostrołęce (róg ul. Go-
worowskiej iKorczaka)wgo-
dzinach12.00-18.00odbędzie
siękiermaszdlamieszkańców
połączony z targami i galą
podsumowującą konkurs
„Czas na Kurpie - Kupuj Lo-
kalne Produkty”. Tego dnia
poznacie Państwo produkty
nagrodzonewtymkonkursie,
będziecie mieli też okazję ku-
pić je lub zamówić.

Organizatorzy zadbają o at-
rakcje dla dzieci. Będą dmu-
chanezjeżdżalnie, zamekbaj-
docja, basen chiński (z ku-
leczkami) oraz oczywiście
mnóstwo lizaków i innych
upominków, a także poczęs-
tunek przygotowany z regio-
nalnych potraw. Wszystko
gratis dla przybyłych dzieci.
Nie zabraknie także atrakcji
dla smakoszy, a wśród
nich m.in. pieczony prosiak,
serwowany bezpłatnie po za-
kończeniu gali konkursowej.
Na licznych stoiskach targo-
wych będzie można skorzys-
tać z porad ekspertów oraz
kupić produkty w atrakcyj-
nych cenach. Jakie produkty
lub usługi będzie można ku-
pić lub zamówić po niższych
cenach? Miody z pasieki Ka-
liszewskich i Niedzwiedzkich,
sery kozie z Gospodarstwa
Eko-Agroturystycznego
w Gralach, chleb z Piekarni
Kurpiowskiej Serafin, „węd-
liny z gospodarstwa” w tym
Szynkę Łęgowską, która
otrzymała najwięcej głosów
w konkursie „Czas na Kurpie

– Kupuj Lokalne Produkty”,
potrawy z linii „Smaki Kur-
piowszczyzny” oferowane
przez Karczmę Kurpiowską
Ostoja, usługi prania i ozono-
wania,oknaPCVz montażem
na stoisku Dom/Vetrex, usłu-
gi turystyczne na stoiskach
biur podróży Atest Tour Bis
i Kurpiowskiej Organizacji
Turystycznej, drzwi i meble
firmy Wega, projekty domów
energooszczędnych Pracow-
ni Architektonicznej - Prze-
strzeń Kreowana, kupony ra-
batowe do wykorzystania na
zakup artykułów budowla-
nych Silka i Ytong, lustra
i patery firmy Lus-Ar, oświet-
lenie firmy Marta, biżuterię

artystyczną firmy Ambra-
Art oraz odzież z kolekcji
dziecięcej pracowni Dorisz.
Poszczególnestoiskawewłas-
nymzakresiezorganizują tak-
żedegustację i konkursyz na-
grodami. Swoje stoiska będą
mieli również Muzeum Kur-
piowskie z Wachu oraz lokal-
ni twórcy ludowi,będziemoż-
na tu kupić wyroby regio-
nalne, a wśród nich: burszty-
ny, wycinanki, hafty, koronki,
piwo kozicowe, literaturę re-
gionalną, rzeźby, żurawinę
kurpiowską itp. Na targach –
kiermaszu swoje stoiska roz-
stawiąteżKredytBankiBank
BPS, z których przedstawi-
cielami można będzie poroz-

mawiać o kredytach i po-
życzkach. Niektóre wyższe
uczelnie z Ostrołęki również
zaprezentują swoją ofertę.
W programie targów każdy
znajdzie dla siebie coś cieka-
wego.Natargach–kiermaszu
będzie można kupować po
niższychcenach,poznaćofer-
ty firm, posmakować pro-
duktów, spędzić miło czas
z dziećmi i co najważniejsze
docenićprodukty i usługiofe-
rowane przez lokalne firmy
produkcyjne,handloweiusłu-
gowe.Krótkomówiąc,czasna
Kurpie - kupujmy nasze pro-
dukty i wzmacniajmy nasze
firmy i budżety gminne.
W.K

Miasto Ostrołęka

17.05.2012
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Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

• Kupuj dobre, lokalne produkty i usługi
w lokalnych sklepach.

• Wzmacniaj lokalne firmy, które dzięki tobie
zatrudnią więcej pracowników i zapłacą więcej

podatków do budżetów gmin.

• Twój patriotyzm gospodarczy przekłada się
wprost na więcej inwestycji w firmach lokalnych

oraz w samorządach.

• Dzięki tobie region kurpiowski będzie
szybciej się rozwijał.

WYDANIE SPECJALNE
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Czesław Niedźwiedzki,
wspólnie z żoną Teresą od
1975 roku prowadzą pa-
siekę pszczół. – Do 1983
roku była to pasieka ama-
torska, a od 1983 roku
przeszliśmy na zawodow-
stwo i utrzymujemy się wy-
łącznie z pszczół – mówi
Czesław Niedźwiedzki.

Małżeństwo specjalizuje-
my się w pozyskiwaniu na-
turalnych produktów
pszczelich z pasiek roz-

mieszczonych wśród łąk,
pól i lasów Kurpiowsz-
czyzny, regionu uznanego
za jeden z najczystszych
w Polsce. Państwo Nie-
dźwiedzcy dbają o zacho-
wanie tradycyjnego smaku
i najwyższej jakości ofero-
wanych produktów pszcze-
lich co potwierdzają liczne
certyfikaty i wyróżnienia. –
Otrzymaliśmy Certyfikat
nagrody Perła 2007 roku
w konkursie „Nasze kuli-
narne dziedzictwo” na naj-

lepszy polski regionalny
produkt żywnościowy,
I miejsce o Laur Marszał-
ka Woj. Mazowieckiego dla
mazowieckich producen-
tów żywności w kategorii
mazowiecki produkt żyw-
nościowy, certyfikat oraz
statuetkę „Czas na Kur-
pie” za produkt – miód lip-
cowy w konkursie Kupuj
Lokalne Produkty w 2010
roku – wymienia z dumą
pan Czesław. Podstawą
oferty produktów z pasieki
Państwa Niedźwiedzkich
są nektarowe miody wielo-
kwiatowe z maja, czerwca
i lipca. Miód akacjowy, li-
powy, gryczany, rzepako-
wy, miód nektarowo - spa-
dziowy oraz wiele innych
odmian. – Do konkursu Ku-
puj Lokalne Produkty zgło-
siliśmy miód pszczeli wie-
lokwiatowy z czerwca,
w którego skład wchodzi
nektar z akacji, maliny, kru-
szyny oraz ziół i innych ro-
ślin kwitnących w miesią-
cu czerwcu – mówi właści-
ciel pasieki „Kurpik“. –

Jest to miód o bardzo wy-
sokich walorach smako-
wych i wysokich paramet-
rach jakościowych.
Miód nektarowy wielo-
kwiatowy dostarcza orga-
nizmowi odpowiednie ilości
biopierwiastków i enzy-

mów korzystnie wpływa-
jących na przemianę ma-
terii. Zawiera bogaty ze-
staw składników komple-
ksowo oddziałujących na
organizm człowieka (osła-
bienia fizyczne i psychicz-
ne). Miód ten szczególnie

polecany jest przy aler-
giach i katarze siennym. –
Zapraszamy na nasze stoi-
sko targowe. Przewidujemy
degustację naszych mio-
dów oraz ich sprzedaż –
zachęca Czesław Nie-
dźwiedzki.

Miód nektarowy wielokwiatowy
z pasieki „Kurpik“ państwa Niedźwiedzkich

Karczma Kurpiowska „Osto-
ja“ kultywuje tradycje kuli-
narne Kurpiów. – Kuchnia
kurpiowska na tle Polski
bardzo się wyróżnia – mówi
Mariusz Kleczkowski - pre-
zes zarządu Przedsiębior-
stwa Wielobranżowego For-
ty w Ostrołęce. – Kur-
piowszczyzny to kraina, któ-
rą zarządzali bartnicy. Po-
trawy przygotowywano z
tego co pozyskali, czyli mio-
du, dziczyzny i ryb – arty-
kułów dziś luksusowych, tak
zrodził się szereg tradycji
kulinarnych tej kuchni.

Karczma Kurpiowska
„Ostoja“ stara się pielęg-
nować tradycje kurpiow-
skie, zarówno jeżeli chodzi

o architekturę, wystrój
wnętrza, jak i, jeśli nie prze-
de wszystkim, tradycje ku-
linarne.
Do tegorocznej edycji kon-
kursu „Czas na Kurpi - Ku-
puj Lokalne Produkty”
karczma zgłosiła linię re-
gionalnych produktów spo-
żywczych pod nazwą „Sma-
ki Kurpiowszczyzny”. W jej
ramach oferuje przysmaki
dobrze znane na Kurpiach
oraz osobom, które intere-
sują się kulturą kurpiowską,
np. jedyne w swoim rodza-
ju, niewystępujące w in-
nych regionach Polski piwo
kozicowe, fafernuchy, ła-
godniak czy rejbaka. – Jeśli
chodzi o rejbaka to posia-
damy Rekord Guinnessa w

jego pieczeniu – mówi Ma-
riusz Kleczkowski. – W 2004
roku przygotowaliśmy rej-
baka długości 105 m, do
jego zrobienia zużyliśmy
600 kg ziemniaków, 300 kg
mięsa, kilkaset jaj.
Pan Mariusz zaprasza na
stoisko, gdzie na zwiedzają-
cych czeka degustacja. Pro-
wadzona będzie także sprze-
daż artykułów spożywczych.
Atrakcją ma być również
pieczony prosiak.

„Smaki Kurpiowszczyzny” - linia
artykułów spożywczych i gastronomicznych

Z hodowli kóz i produkcji
ekologicznej znane jest
gospodarstwo eko-agrotu-
rystyczne przepięknie po-
łożone na kolonii wsi Gra-
le w gminie Kadzidło, oto-
czone lasami, pół kilomet-
ra od rzeki Szkwa.

Pan Mieczysław Mąka pro-
wadzi je razem z żoną Sa-
biną. – Pomysł hodowli kóz
podsunęli nam nasi goście,
którzy zainteresowani byli
zdrową żywnością. Odjeż-
dżając z naszego gospo-
darstwa, chcieli zabierać ze
sobą nie tylko zebrane w
okolicznych lasach grzyby,
ale także sery, mleko czy
inne przetwory z naszego
gospodarstwa – mówi Mie-
czysław Mąka. Teraz ho-
dowla liczy 38 kóz dojnych.
Z ich mleka gospodarze

produkują pięć rodzajów
sera. Wszystkie z atestem.
– Nasze sery zgłosiliśmy do
tegorocznej edycji konkur-
su Kupuj Lokalne Produk-
ty – mówi pan Mieczysław.
– Sery twarogowe i masło
naszej produkcji mają
mniejszą zawartość tłusz-
czu niż te z mleka krowie-
go, są także delikatniejsze.
Jak mówi właściciel gos-
podarstwa w Gralach, sery

kozie zalecane są osobom
ze skazą białkową, diabe-
tykom, można je podawać
również dzieciom w wieku
4 - 5 miesięcy. – Serdecznie
zapraszamy do gospodar-
stwa eko - agroturystycz-
nego, gdzie można miło
spędzić czas i spróbować
naszych wyrobów – mówi
Mieczysław Mąka. – Za-
praszamy także na nasze
stoisko, 19 maja.

Gospodarstwo eko – agroturystyczne
poleca ekologiczne sery kozie

Wszystkie
rodzaje serów
produkowa-
nych przez
Państwa Mąka
posiadają
atesty

Mieczysław Mąka
zaprasza do odwiedzin
gospodarstwa, które
prowadzi wraz z żoną

Karczma Kurpiowska „Ostoja“ zaprasza do spróbowania produktów z linii „Smaki Kurpiowszczyzny”

W skład miodu pszczelego wielokwiatowego z czerwca wchodzi nektar z akacji, maliny,
kruszyny oraz ziół i innych roślin kwitnących w tym miesiącu

– Zapraszamy na nasze stoisko targowe –
mówi Czesław Niedźwiedzki
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Państwo Urszula i Andrzej
Kaliszewscy z Białobieli od
20 lat zajmują się pszcze-
larstwem, prowadzą Gos-
podarstwo Pasieczne w Dłu-
gim Kącie.

– Pasieka nasza liczy 85 ro-
dzin, jest usytuowana wśród
rozległych łąk, lasów, pól z
czego czerpią korzyści
pszczoły, a zarazem i my –
mówi Urszula Kaliszews-
ka, współwłaścicielka gos-
podarstwa pasiecznego.
Państwo Kaliszewscy ofe-
rują wiele produktów ze

swojej pasieki, m.in. miód
wielogatunkowy tj. miód
mniszkowy, wiosenny, aka-
cjowy, miód lipcowy, wielo-
kwiat lipcowy, propolis
pszczeli, a także pyłek kwia-
towy, który chętnie spoży-
wany jest przez ludzi oraz
miód wielokwiatowy –
czerwcowy, który zostanie
zaprezentowany na targach
organizowanych w Ostro-
łęce 19 maja. Produkt ten
został też zgłoszony do kon-
kursu „ Czas na Kurpie -
Kupuj Lokalne Produkty”.
Miód wielokwiatowy czerw-

cowy charakteryzuje się
specyficznym smakiem i
konsystencją. Jest ciemnej
barwy, po „zasiadnięciu”
staje się drobnoziarnisty,
mało drażniący, mało żarli-
wy, ale słodki jak każdy
miód. Ma on szerokie za-
stosowanie w lecznictwie,
profilaktyce, ponieważ jest
odżywczy, a dzięki zawarto-
ści pierwiastków i witamin
jest potrzebny dla każdego
organizmu. Zawartość do-
mieszek spadzi sprawia, że
jest też silnym środkiem,
który odtruwa organizm z

toksyn dostarczanych np.
poprzez picie kawy, alko-
hol czy palenie tytoniu. –
Stosując codziennie miód
wielokwiatowy - czerwcowy
wzmacniamy układ odpor-
nościowy – mówi Urszula
Kaliszewska. – Zapraszamy
państwa do spożywania

miodu z naszej pasieki, po-
nieważ jest dobry dla zdro-
wia. Na wspomnianych tar-
gach - kiermaszu poczęstu-
jemy gości ciastem miodo-
wym oraz naszymi mioda-
mi. Będzie można także ku-
pić nasze miody po promo-
cyjnych cenach.

Miód wielokwiatowy czerwcowy z gospodarstwa
pasiecznego w Długim Kącie

Masarnia w Nowym Pod-
osiu powstała z zapotrze-
bowania rynku na zdrowe
produkty wyrabiane w tra-
dycyjny sposób. – Produk-
cje prowadzimy raz w ty-
godniu. - mówi January
Marulewski – jeden z sze-
ściu pracowników masarni.
– W asortymencie mamy:
szynki, balerony, polęd-
wiczki, boczki, żeberka, sło-
ninkę oraz kiełbasy: szyn-
kową, żywiecką, drobiową,
ze strychu i łęgowską.

Masarnia tygodniowo pro-
dukuje ok. 1,5 tony wędlin.
Aby nie były gorzkie, wę-
dzone są one przeważnie

olchą okorowaną. Do kon-
kursu „Czas na Kurpie –
Kupuj Lokalne Produkty”
firma zgłosiła pyszną szyn-
kę łęgowską przyprawianą
naturalnymi przyprawami
i wędzoną w tradycyjny
sposób. – Nasze wędliny
można kupić w sieci skle-
pów Zielony Market na te-
renie woj. mazowieckiego
np. w Ostrołęce i Makowie
– mówi January Marulew-
ski. – Zapraszamy na nasze
stoisko targowo - kierma-
szowe, 19 maja, gdzie bę-
dzie można spróbować na-
szych wyrobów i kupić je
oraz wziąć udział w kon-
kursie.

Szynka Łęgowska

– Oferujemy bardzo szero-
ki asortyment pieczywa –
mówi Andrzej Żubrowski -
współwłaściciel Piekarni
Kurpiowskiej „Serafin“. –
Nasza firma specjalizuje
się w wyrobach regional-
nych: fafernuchy, chleby
swojskie, kołacze razowe,
chleby, które niektórym
przypominają dzieciństwo.

Piekarnia produkuje pie-
czywo na naturalnym za-
kwasie, według staropol-
skich receptur, bez kon-
serwantów i polepszaczy.
Do konkursu „Czas na Kur-
pie — Kupuj Lokalne Pro-
dukty” zgłosiła: pączki w
pudrze, łopatkę wieprzo-
wą w chlebie, chleb koło-
dziej i fafernuchy. Pączki z
pudrem wyrabiane są wed-
ług babcinej receptury, bez
barwników, z naturalnymi

jajami. Łopatka wieprzo-
wa w chlebie – to surowe
łopatka wieprzowa wkła-
dana w surowe ciasto i ra-
zem wypiekana. Jest to wy-
rób regionalny, można po-
wiedzieć kurpiowski. Chleb
kołodziej to bardzo wilgot-
ny chleb wieloziarnisty na
bazie maki żytniej – pytlo-
wej. Malutkie ciasteczka
nazywane fafernuchami
kurpiowskimi wypiekane
są z ciasta chlebowego z
dodatkiem marchwi, miodu
i odrobiny pieprzu. – Wy-
roby można kupić w na-
szych sklepach firmowych
w Ostrołęce oraz wybra-
nych sklepach w gminach
Łyse, Baranowo, Kadzidło,
Lelis – mówi Andrzej Żub-
rowski. – Zapraszamy do
odwiedzenia naszego sto-
iska na Targach - Kierma-
szu, które odbędą się 19
maja w Ostrołęce. Będzie
można spróbować naszych
produktów.
Piekarnia zapowiada rów-
nież tego dnia liczne kon-
kursy z nagrodami dla
mieszkańców, każdy bę-
dzie mógł także kupić wy-
roby piekarni po promo-
cyjnych cenach.

Wyroby regionalne z Piekarni
Kurpiowskiej „Serafin“

UUrrsszzuullaa  
KKaalliisszzeewwsskkaa:
Stosując 
codziennie
miód
wielokwiatowy
- czerwcowy
wzmacniamy
układ
odpornościowy 

Na targach będzie można
kupić miody z pasieki
państwa Kaliszewskich po
promocyjnych cenach

Szynka łęgowska przyprawiana jest naturalnymi
przyprawami i wędzona w tradycyjny sposób

January Marulewski jest jednym z sześciu pracowników
masarni w Nowym Podosiu

SKLEPY FIRMOWE PIEKARNI SERAFIN
Ostrołęka: ul. Sikorskiego 17, ul. Hallera 1, ul. Denisiewicza 4,
ul. Piłsudskiego (przy dworcu PKS), ul. Prądzyńskiego lokal
27 (na ryneczku miejskim )

Andrzej Żubrowski: Wyroby można kupić w naszych sklepach
firmowych w Ostrołęce oraz wybranych sklepach w gminach
Łyse, Baranowo, Kadzidło, Lelis

Pączki z pudrem

Chleb kołodziej

Łopatka w cieście

Fafernuchy
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Firma Polskie Szyby Ter-
moizolacyjne została zało-
żona w 1995 r., przedmio-
tem jej działalności jest
produkcja termoizolacyj-
nych szyb zespolonych, po-
wszechnie stosowanych w
stolarce drewnianej, alu-
miniowej oraz w innych
elementach budownictwa
mieszkaniowego.

– Zakład zaczynał od pro-
dukcji 170 szyb dziennie
przy obsadzie 15 pracow-
ników – wspomina Czesław
Przepiórski - prezes zarzą-

du firmy. – Dzisiaj produ-
kujemy 3 tys. szyb na dobę,
zatrudniając 110 pracow-
ników. Jesteśmy liczącą się
w branży firmą, a biorąc
pod uwagę zakłady tylko z
polskim kapitałem, znaj-
dujemy się w ścisłej czo-
łówce w kraju.
Długoletnia obecność na
rynku pozwoliła zakładowi
zdobyć niezbędne do-
świadczenie. Moce pro-
dukcyjne pozwalają na wy-
konanie 600 tys. mkw. szyb
zespolonych rocznie. Ter-
min realizacji zamówień
na szyby standardowo wy-
nosi 24 – 48 godzin. W sy-
tuacjach bardzo pilnych
firma jest w stanie zreali-
zować zamówienie tego sa-
mego dnia. – Do konkursu
Kupuj Lokalne Produkty
zgłosiliśmy naszą szybę
PST QUATTRO THERMO
– mówi Czesław Przepiór-

ski. – Szyba ta składa się z
czterech tafli szkła, z któ-
rych trzy to tafle niskoe-
misyjne. Do budowy tej
szyby użyto ciepłej ramki
dystansowej, zaś prze-
strzeń międzyszybowa zos-
tała wypełniona argonem i
kryptonem. Całość szyby
uszczelniono dwustopnio-
wo. Szyba PST QUATTRO
TERMO jest najlepszym
wyrobem w sytuacji, gdy
wymagane jest osiągnięcie
maksymalnie niskiego
współczynnika przenika-
nia ciepła, stosunkowo wy-
sokiej transmisji światła i
neutralności koloru. Zasto-
sowanie ciepłej ramki dys-
tansowej w szybie TST
QUATTRO THERMO
praktycznie eliminuje wy-
stępowanie wyroszenia
pary wodnej na krawędzi
szyby wewnątrz pomiesz-
czenia. Korzyści jakie pły-

ną z zastosowania szyby
TST QUATTRO THERMO
to: skuteczna bariera przed
stratami ciepła, stabilna
temperatura w mieszka-
niu, minimalne wroszenia
pary wodnej, bariera dla
promieniowania ultrafio-
letowego, lepsze rozpro-
szenie światła, zmniejsze-
nie poziomu hałasu docie-
rającego z zewnątrz, tech-
nologia przyjazna naturze.
– Dewizą naszej firmy jest
nie tylko zysk, ale również
zadowolenie klienta – pod-
sumowuje Czesław Prze-
piórski. – PST to pewność,
solidność i trwałość.

Szyba zespolona PST QUATTRO THERMO

Informujemy, że przed-
siębiorcy mogą nadal nad-
syłać materiały do opub-
likowania w „Wiadomo-
ściach Gospodarczych”
lub na stronę internetową
www.czasnakurpie.com.pl.
W najbliższym czasie pla-
nowana jest akcja promu-
jąca ww. stronę interneto-
wą wśród mieszkańców
regionu i poza nim. Macie
więc Państwo niepowta-
rzalną okazję do skutecz-

nej i bezpłatnej promocji
produktów czy też firm.
W szczególności oferta
skierowana jest do mikro
i małych firm z Ostrołęki
i powiatu ostrołęckiego.
Materiały należy przesy-
łać elektronicznie na ad-
res  rgprojekt@um.ostro-
leka.pl.

Dodatkowe informacje,
tel. 692 695 300 .

Ważne dla firm!

Dwa namioty firmy Xella
staną 19 maja przed bu-
dynkiem Wyższej Szkoły
Administracji Publicznej
w Ostrołęce. 

Będzie można w nich sko-
rzystać m.in. z porad eks-
perta budowy SILKA
YTONG. Będzie on dora-
dzał jak najlepiej przygo-
tować się do budowy
domu, na co zwrócić uwa-
gę przy wyborze gotowego
projektu. Podpowie także
jakie formalności należy
załatwić przed rozpoczę-
ciem inwestycji, jak i w jej
trakcie. Udzieli także in-
formacji dotyczących wy-
boru materiałów budow-
lanych. Poza ekspertem na
stoisku będą obecni do-
radcy techniczni i przed-
stawiciele handlowi oraz
instruktorzy, którzy prze-
prowadzą pokazy muro-
wania. Nie zabraknie rów-

nież konkursów zarówno
dla dorosłych jak i dzieci
np. cięcie bloczków lub
wznoszenie najwyższej bu-
dowli w jak najkrótszym
czasie. Zwycięzcy po-
szczególnych konkursów

zostaną nagrodzeni. Pod-
czas pokazów murowania
zostaną zaprezentowane
wszystkie produkty Xella:
SILKA, YTONG i YTONG
MULTIPOR.  Firma prze-
widuje także rozdawanie

ulotek rabatowych. Szcze-
góły dotyczące realizacji
rabatu odwiedzający targi
będą mogli ustalić z
p. Marcinem Ochrymiu-
kiem - przedstawicielem
handlowym. 

Xella zaprasza do odwiedzin swojego stoiska
na targach - kiermaszu 19 maja

Firma Xella
zaprasza do
odwiedzin
swojego 
stoiska

Czesław Przepiórski: Jesteśmy liczącą się w branży firmą, a biorąc pod uwagę zakłady tylko z
polskim kapitałem, znajdujemy się w ścisłej czołówce w kraju.

Firma Polskie Szyby Termoizolacyjne wykonuje 600 tys. mkw. szyb zespolonych rocznie
Szyby TST QUATTRO THERMO składają się z czterech tafli
szkła, z których trzy to tafle niskoemisyjne



Firma WEGA z Ostrołęki
jest rodzinną firmą, działa-
jącą od 1991 roku. Od po-
czątku skupiała się na pro-
dukcji mebli. Meble produ-

kowane przez firmę WEGA
są meblami twardymi. 

Wśród bogatej oferty każdy
znajdzie coś dla siebie, by

modnie i wygodnie urzą-
dzić kuchnię, pokój, biuro
czy gabinet. Firma ostatnio
poszerzyła swoją działal-
ność. – Od ponad roku jes-
teśmy producentami drzwi
wewnętrznych – mówi An-
drzej Kowalczyk, współ-
właściciel firmy WEGA. –
Linia drzwi wewnętrznych
została zaprojektowana spe-
cjalnie dla naszej firmy
przez wziętego designera,
projektanta mebli i drzwi z
Olsztyna. Pod ten projekt
sprowadziliśmy z Austrii
całkowicie nowy park ma-
szynowy służący do pro-
dukcji drzwi wewnętrznych. 

Drzwi wykonane są na ba-
zie drewna, MDF, forniru. –
W zasadzie tę gamę drzwi
można podzielić na drzwi
wewnętrzne z forniru i la-
kierowane – mówi Andrzej
Kowalczyk. – Do konkursu
Kupuj Lokalne Produkty
zgłosiliśmy drzwi pod na-
zwą LUPUS – są to drzwi
pełne i przeszklone. Do ich
wykończenia używamy
produktów krajowych, któ-
re są bardzo dobrej jakości.
Zapraszamy do odwiedze-
nia stoiska na targach -
kiermaszu, 19 maja,
gdzie każdy będzie
mógł zapoznać się z

ofertą firmy
i zamówić
meble w
atrakcyj-
nych ce-
nach.
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Firma Lus - ar mieszcząca
się przy ul. Przemysłowej 1
w Ostrołęce zajmuje się
produkcją wyrobów ze
szkła i luster. W jej ofercie
można znaleźć szklane, a
także metalowe elementy
wyposażenia wnętrz uży-
teczności publicznej jak i
budynków indywidualnych. 

– Naszym sztandarowym
produktem są kabiny
prysznicowe, w tej chwili
wykonujemy ich najwięcej
– mówi Paweł Malinowski,
właściciel firmy Lus-ar. –
Następnie będą to drzwi
szklane montowane w prze-
różnych systemach.
Mogą być one montowane
na zawiasach, czyli być
drzwiami uchylnymi bądź
przesuwnymi.
Często występują w całych
kompletach, czyli drzwi po-
łączone ze szklaną ścianą.
Całość stanowi element
przestronny, wpuszczają-
cy światło do pomieszcze-
nia i jest jednocześnie no-
woczesny. – Wyjątkową ce-
chą naszej firmy jest
świadczenie usług dla
klientów indywidualnych,
według ich życzeń i po-
trzeb przy czynnym na-
szym udziale w fazie pro-

jektowania – mówi Paweł
Malinowski. – Mówiąc krót-
ko: doradzamy, projektu-
jemy, montujemy.
Firma do konkursu „Czas
na Kurpie - Kupuj Lokalne
Produkty” zgłosiła linię lu-
ster kryształowych, grawe-
rowanych, których charak-
terystyczną cechą jest ma-
teriał z jakiego zostały wy-

konane. – Na co dzień spo-
tykamy się z lustrami zwy-
kłymi, te natomiast są wy-
tworzone ze szkła wyższej
jakości – mówi właściciel
firmy Lus-ar. – Lustra
kryształowe, grawerowane
są widocznie jaśniejsze i
bardziej wyraziste w po-
równaniu z innymi lustra-
mi. Część z nich jest bar-
dziej klasyczna o harmo-
nijnych kształtach i wyżło-
bionych deseniach, inne są
bardzo nowoczesne i nie-
konwencjonalne. Wszyst-
kie są jednak piękne, bo
proste i eleganckie. – Za-
praszamy do odwiedzin na-
szego stoiska, podczas tar-
gów - kiermaszu 19 maja –
mówi Paweł Malinowski. –
Przewidujemy sprzedaż na-
szych luster i innych wyro-
bów m.in. pater, po promo-
cyjnych cenach. Planuje-
my także organizację kon-
kursu dla odwiedzających
nasze stoisko.

Kryształowe, grawerowane
lustra z Lus - aru

Firma „Marta” z siedzibą
w Ostrołęce przy ul. Le-
nartowicza 5, od ponad 20
lat zajmuje się produkcją
oświetlenia na rynek kra-
jowy i zagraniczny.

Firma produkuje oprawy
oświetleniowe, które uży-
wane są głównie bezpo-
średnio do luster, bądź też
są montowane przy kom-
pletach łazienkowych.
Wszystkie produkty wyróż-
nia wysoka jakość mate-
riału i powłok galwanicz-
nych oraz bogata gama
wzorów i możliwości za-
stosowania. – Powłoki gal-
waniczne preferujemy w
kolorach: chrom, nikiel,
mat, patyna i satyna – mówi
Paweł Malinowski, współ-
właściciel firmy „Marta”. –
Ponadto w naszej ofercie
dostępne są kinkiety ścien-
ne, galerie obrazowe i lam-
py.
Oprócz podstawowej linii
produktów firma wykonuje
indywidualne projekty
oświetlenia na zamówie-
nie. Oferowane przez „Mar-
tę” wzornictwo opraw
oświetleniowych daje moż-
liwość dopasowania do sty-
lu wnętrza przy zachowa-

niu pełnej funkcjonalności.
– Do konkursu Kupuj Lo-
kalne Produkty zgłosiliś-
my kinkiety ledowe do
oświetlenia luster – mówi
Paweł Malinowski. Ekolo-
giczne, punktowe i wyra-
ziste oświetlenie LED stało
się jednym z nieodłącznych
elementów modnej łazien-
ki, toaletki czy sypialni.
Diody świecą dłużej niż ża-
rówki, są energooszczęd-
ne, w przypadku tych sto-
sowanych przez firmę
„Marta” zużycie energii
waha się w granicach 10
lub 20 WAT. Technika LED
zapewnia także długi okres
użytkowania od 30 do 50 ty-

sięcy godzin w cyklu 8 go-
dzinnym to około 10 lat
użytkowania. – Kinkiety le-
dowe do oświetlania luster
charakteryzują się cieka-
wym wzornictwem – mówi
Paweł Malinowski. – Jest to
wzornictwo bardzo mini-
malistyczne, zgodne z obec-
nymi trendami.
Dzięki źródłom światła le-
dowego można dowolnie
aranżować wnętrze, pod-
kreślając jego indywidual-
ny wystrój. – Zapraszamy
do odwiedzin naszego sto-
iska na targach, które od-
będą się 19 maja – zachęca
współwłaściciel firmy
„Marta”.

Kinkiety ledowe 
do oświetlania luster

Wśród bogatej oferty kinkietów, każdy znajdzie coś dla siebie

Siedziba firmy „Marta” znajduje się przy ul. Lenartowicza 5
w Ostrołęce

Paweł Malinowski: Wyjątkową cechą naszej firmy jest
świadczenie usług dla klientów indywidualnych, według ich
życzeń i potrzeb przy czynnym naszym udziale w fazie
projektowania

Lustra kryształowe, grawerowane są jaśniejsze i bardziej
wyraziste w porównaniu z innymi lustrami

– Linia drzwi
wewnętrznych została
zaprojektowana
specjalnie dla naszej
firmy przez wziętego
designera, projektanta
mebli i drzwi z Olsztyna –
mówi Andrzej Kowalczyk

Do wykoń-
czenia drzwi 
firma używa
produktów
krajowych

Drzwi wykańczane krajowymi produktami wysokiej jakości
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Muzeum Kurpiowskie
w Wachu zostało założone
w 2009 roku przez Laurę
i Zdzisława Bziukiewiczów.
Przez ten czas małżeń-

stwu udało się zgromadzić
ok. 3 tys. eksponatów, do-
tyczących dawnego życia
Kurpiów, które zostały po-

dzielone na działy: tkac-
two, bursztyniarstwo, sto-
larstwo, szewstwo, ple-
cionkarstwo, w domu, w za-
grodzie, bartnictwo, strój,
stajnia, rzemiosło.
W 2010 r. państwo Bziukie-
wiczowie odtworzyli XIX
w. kopalnię bursztynu.
Oprócz zwiedzania w ofercie
muzeum znajdują się także
pokazy i warsztaty, m.in. ko-
panie i obróbka bursztynu,
robienie kwiatów z bibuły,
palm wielkanocnych, ozda-
bianie pisanek, obróbka
lnu czy robienie pierogów.

Państwo Bziukiewiczowie
proponują także cało-
dzienne bloki zajęć tema-
tycznych: „Kartoflany
dzień” czy „W polu i za-
grodzie”. Muzeum Kur-
piowskie zaprasza do od-
wiedzenia stoiska podczas
targów, które odbędą się 19
maja. - Na naszym stoisku
będzie można kupić wyro-
by z z bursztynu, koronki
frywolitkowej i szydełko-
wej oraz pisanki, a także
przepiękną biżuterię, pre-
zentowaną na www.kur-
pie.com.pl

Muzeum Kurpiowskie zaprasza do swojego stoiska 

W ubiegłym roku Stowa-
rzyszenie Unikat - Przy-
jazna Gmina wydało pierw-
szą ostrołęcką monetę lo-
kalną - 1 Dukat Ostrołęcki.

– Moneta wydana została z
okazji 180. rocznicy Bitwy
pod Ostrołęką – mówi
Adam Kilimon, prezes Sto-
warzyszenia Unikat - Przy-
jazna Gmina. Na jej re-
wersie oprócz nazwy, wid-

nieje też m.in. herb Ostro-
łęki oraz trzy fale symboli-
zujące flagę miasta i rzekę
Narew. Z kolei na awersie
zamieszczono postać
Czwartaka na tle bryły
Mauzoleum Powstania Lis-
topadowego. – Drugim na-
szym produktem lokalnym
jest 1 Talar Kurpiowski
wydany z okazji roku księ-
dza Skierkowskiego – mówi
Adam Kilimon. – Na re-

wersie tej monety znajduje
się motyw wycinanki kur-
piowskiej wraz z logo po-
wiatu ostrołęckiego i no-
minałem 1 Talar Kurpiow-
ski, na awersie umieszczo-
ny został wizerunek księ-
dza Skierkowskiego, zna-
nego społecznika i zbiera-
cza pieśni kurpiowskich.
Zarówno dukat i talar mają
swoją świąteczna wersję. –
Jest to unikalny produkt,

wydany w nakładzie 150
sztuk – mówi Stanisław No-
wak z Agencji Nowa Kur-
piowska. - Na rewersie mo-
net zostały zamieszczone
życzenia świąteczne. 
Głównym celem tak wyda-
nych monet jest promocja
firmy. - Firmy mogą dołą-
czyć tak wydana monetę do
swojej oferty, jako upomi-
nek – mówi Stanisław No-
wak. – Jest to forma rekla-
my i promocji, bardzo tania,
chcielibyśmy sprowadzić
koszt tej monety do 10 zł.
Taka moneta promowała
by nie tylko firmę, ale prze-
de wszystkim miasto i re-
gion kurpiowski.

Monety okolicznościowe wydane przez Stowarzyszenie Unikat —
Przyjazna Gmina

– Idea strony Kartkonosz
narodziła się około rok
temu – mówi Aleksandra
Kozicka, reprezentująca
portal internetowy Kart-
konosz. – W gronie rodzin-
nym szukaliśmy kartek in-
ternetowych, które można
wysłać z okazji Świąt Wiel-
kanocnych. Nie mieliśmy
wtedy pojęcia, że robimy
nasz pierwszy research.

I tak grupa znajomych z
Ostrołęki założyła portal,
dzięki któremu można w
szybki i miły sposób obsy-
pać bliskich serdeczno-
ściami nie zwracając uwa-
gi na odległości geogra-
ficzne. – Założenie naszej

strony Kartkonosz Polska
jest proste – mówią twórcy
portalu. – Brzmi ono: dzień
bez miłego gestu jest dniem
straconym. 
Dlatego od początku ist-
nienia Kartkonosz oprócz
kartek świątecznych i oka-
zyjnych, oferuje również
te z hasłem miłego dnia. –
Zaczęliśmy się również po-
sługiwać kalendarzem nie-
typowych świąt i od tego
czasu celebrujemy święto
kota jak i dzień metalowca
– mówi Aleksandra Kozic-
ka.
Założyciele portalu dbają,
aby każdy znalazł kartkę,
którą może wysłać szefowi
lub bardzo konserwatywnej

cioci. Śledzą także trendy w
sieci, aby na bieżąco uak-
tualniać swoją ofertę. Za-
rejestrować się na portalu
i wysłać kartkę internetową
można całkowicie bezpłat-
nie. Płatne jest wysyłanie
kartek drukowanych. –
Kartki Kartkonosza można
zamówić w drukowanej
wersji np. z logo firmy –
mówi Aleksandra Kozicka.
– Projektujemy również za-
proszenia, a także różne
materiały firmowe na spe-
cjalne zamówienie. 
Do plebiscytu „Czas na
Kurpie - Kupuj Lokalne
Produkty” Kartkonosz
zgłosił linię voucherów. –
Voucher w naszym wyko-

naniu i rozumie-
niu to prezent, to
pewnego rodzaju
obietnica, zobo-
wiązanie, które
dajemy bliskiej
osobie na piśmie:
np. zabiorę Cię na
romantyczną ko-
lację, przez naj-
bliższy tydzień

będę wykonywał prace do-
mowe, których nie lubisz
itd. – mówi Aleksandra Ko-
zicka. Największe grupa
tego typu kartek to vou-
chery romantyczne: obiet-
nica gorącego pocałunku,
romantycznego spaceru,
wspólnie spędzonego cza-
su. Wiele dotyczy sprząta-
nia i wykonywania prac
domowych, np. voucher na
wyrzucanie śmieci, na
przewijanie dziecka itp.
Jako zaproszenia na im-
prezę można używać vou-
chera na dobry melanż, na
którym nadawca zobowią-
zuje się dobrze imprezo-
wać. Jest też kolekcja ero-
tyczna zaadresowana do
osób pełnoletnich. – Jeśli
masz własny pomysł na
voucher możesz go zamó-
wić e-mailem lub za po-
średnictwem Ostrołęckiej
Galerii Życzeń przy ul. Ki-
lińskiego 31 – mówi Ale-
ksandra Kozicka. Zapra-
szamy 19 maja na targi,
gdzie będzie można odwie-
dzić nasze stoisko.

Vouchery prezentowe Kartkonosz – obietnica dana na piśmie

Podczas
targów -
kiermaszu 
na stoisku
muzeum
będzie można
kupić wyroby
z bursztynów

Stowarzyszenie Unikat - Przyjazna Gmina zaprasza w każdą pierw-
szą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 11 do klubu „Lokator” przy
ul. Hallera 13 w Ostrołęce na spotkania tzw. giełdy kolekcjonerskie,
podczas których kolekcjonerzy mogą wymienić, sprzedać lub wyce-
nić swoje zbiory.

Adam Kilimon zaprasza kolekcjonerów i nie tylko na spotkania
do klubu Lokator

Przykład wykorzystania monety świątecznejDukat Ostrołęcki 

Aleksandra Kozicka zaprasza do odwiedzania 
strony kartkonosz.pl
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Marta Ambroziak prowadzi
pracownię artystyczną Am-
bra Art, która zajmuje się
produkcją biżuterii z ręcz-
nie formowanego srebra
Art Clay Silver.

Srebro, z którego wykony-
wana jest biżuteria składa
się z mikronowych cząste-
czek przemysłowo odzyski-
wanego srebra, do którego
po oczyszczeniu i sproszko-
waniu dodawany jest orga-
niczny środek wiążący, prze-
ważnie papier oraz woda. W
rezultacie powstaje mate-
riał o wyglądzie przypomi-
nający glinę, który po ufor-
mowaniu i wysuszeniu, wy-
pala się w specjalnym piecu,
bądź też ręcznym palnikiem
gazowym. W trakcie wypa-
lania woda wyparowuje, śro-
dek wiążący wypala się, a
cząsteczki srebra łączą się
ze sobą. Powstaje w ten spo-
sób wyrób z czystego sreb-
ra. – Swoim klientom oferu-
ję biżuterię wykonywaną na
zamówienie, na którą mogę
nanieść wymyślony przez
klienta wzór – mówi Marta
Ambroziak. – Oferuję rów-
nież wykonanie biżuterii
personalizowanej, na której
można umieścić sentencję
ułożoną przez klienta, czy
np. odcisk paluszków czy
rączek dziecka. Biżuteria
personalizowana doskona-
le nadaje się na prezent i sta-

nowi niepowtarzalną pa-
miątkę. 
Pracownia Ambra Art do
konkursu „Czas na Kurpie –
Kupuj Lokalne Produkty”
zgłosiła  komplet biżuterii
inspirowany kurpiowską
wycinanką. Biżuteria zos-
tała wykonana z Art Clay
Silver, cyrkonii oraz lnu. –
Inspiracją do powstania tego
kompletu była wycinanka z
motywem gołąbków – mówi

Marta Ambroziak. – Moje
wyroby można kupić bez-
pośrednio w pracowni, któ-
ra mieści się w Ostrołęce
przy ul. Słowackiego 18,
można również obejrzeć
przykładowe wyroby na
stronie www.ambra-art.blog-
spot.com
Marta Ambroziak zachęca
także do odwiedzenia jej sto-
iska na tragach, które odbę-
dą się 19 maja w Ostrołęce .

Kolekcja srebrnej biżuterii
inspirowana wycinanką
kurpiowską

W Studiu Kosmetycznym
„Lecher” w Ostrołęce wy-
soki poziom oferowanych
usług idzie w parze z naj-
wyższą jakością i bogatą
ofertą stosowanych kosme-
tyków. Salon współpracuje
z wieloma renomowanymi
firmami kosmetycznymi
m.in. Dermika, Natinuel,
Suda, Jansen, dr. Tempt.

– Staramy się, aby każdy
czuł się u nas miło i kom-
fortowo – mówi Katarzyna
Grzyb, właścicielka Studia
Kosmetycznego „Lecher”. –
Używamy materiałów jed-
norazowych, więc podczas
zabiegów zachowana jest
pełna sterylność i higiena
ich wykonywania.
Po każdym zabiegu klient
otrzymuje wskazówki do-
tyczące pielęgnacji domo-
wej, a także próbki kosme-
tyków odpowiednie do ro-
dzaju cery. Wykwalifikowa-
ny personel odpowie na każ-
de pytanie dotyczące pie-
lęgnacji, ochrony skóry, kos-

metologi upiększającej itp. –
Zawsze w miarę możliwości
służymy dobrą radą – mówi
Katarzyna Grzyb. W boga-
tej ofercie salonu znajdują
się m.in.: laseroterapia, mi-
krodermabrazja, oczysz-
czanie kosmetyczne, zabie-
gi kwasowe, peeling kawi-
tacyjny, masaż kosmetyczny,
manicure hybrydowy, zdob-
nictwo paznokci, tipsy,
akryl, żel, przekłuwanie
uszu, bioptron, depilacje
woskiem czy zabiegi para-
finowe. – Klientom, którzy
decydują się na skorzystanie

z kilku zabiegów udzielamy
od 10 do 15 proc. rabatu –
mówi Katarzyna Grzyb. –
Stali klienci otrzymują kar-
ty, dzięki którym zabieg jest
o 15 zł tańszy. 
W Studiu Kosmetycznym
„Lacher” można kupić tak-
że bony upominkowe, które
doskonale sprawdzą się jako
prezent. Dodatkowym atu-
tem salonu jest jego poło-
żenie w centrum miasta,
dzięki czemu dojazd nie
sprawia większych trudno-
ści. 

Studio Kosmetyczne „Lecher”
dba o komfort i samopoczucie
klientów

Pracownia projektowo -
krawiecka „Dorisz” istnie-
je od 2010 roku. Firma spe-
cjalizuje się w szyciu od-
zieży ciężkiej i lekkiej, od-
zieży roboczej, a także
ubrań dla dzieci (kurtki,
bluzki, spódnice, spodnie,
sukienki itp.)

– Posiadam bogaty park
maszynowy i wykwalifiko-
waną załogę – mówi Doro-
ta Szczęsna, właścicielka
firmy. – Oferujemy szycie
na miarę, szycie małose-
ryjne, projektowanie i od-
szywanie wzorów odzieży.
Współpracujemy z partne-

rami z Anglii, Niemiec, Ho-
landii, Irlandii i polskimi
przedsiębiorcami.
Pani Dorota ukończyła stu-
dia magisterskie z zarzą-
dzania na warszawskiej
uczelni, dzięki nim stała się
bardziej pewna, zdobyta
wiedza pomaga jej w pro-
wadzeniu firmy i wcielaniu
w życie pomysłów, których
jej nie brakuje. – Pasja
z jaką tworzyłam autorskie
kolekcje zaowocowała
stworzeniem własnej mar-
ki DiSz – mówi Dorota
Szczęsna. – Zastosowałam
ją w tworzeniu ubranek
dla dzieci, tym samym po-
kazałam dziecięcy styl
i piękno jakie w nich ist-
nieje.
Ubrania nowej marki od-
zieży dla dzieci DiSz wy-
konane są w szczególności
z tkanin naturalnych. Ko-
lekcja jest bardzo elegan-
cka, a zarazem sportowa
w niektórych modelach. –
W naszej ofercie znajduje

się odzież dla chłopców
i dziewczynek w rozmia-
rach od 116 do 158 (w za-
leżności od modelu) –
mówi Dorota Szczęsna –
W ofercie znaleźć można
sukienki, spódnice, spod-
nie, rybaczki, szorty, bluz-
ki, koszule, bolerka, mary-
narki oraz stroje wizytowe.
Kolekcję można było zo-
baczyć w marcu na pokazie
mody zorganizowanym
w Zespole Szkół Zawodo-
wych nr 2. Ubrania zapre-
zentowały dzieci z TPD.
Ubrania można obejrzeć
na stronie www.disz.pl. –
Zapraszamy także do za-
kupu ubranek na stronach
Allegro lub w Pracowni
Dorisz znajdującej się
w Ostrołęce przy ul. 11
Listopada 17 – zachęca
właścicielka firmy. Ubran-
ka będzie można też zoba-
czyć i kupić podczas tar-
gów - kiermaszu19 maja,
na stoisku pracowni Do-
risz.

Ubrania marki DiSz – elegancki, dziecięcy styl

Marta Ambroziak prowadzi pracownię artystyczną Ambra
Art, która zajmuje się produkcją biżuterii z ręcznie
formowanego srebra

Kolekcja biżuterii inspirowana kurpiowską wycinanką

Studio Kosmetyczne 
„Lecher”
Ostrołęka, 
ul. Gorbatowa 7c/15
tel. 29 764-63-81 
lub 502-616-332
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9-18
sobota 9-15

Kosmetyczka Magdalena Tyc wykonuj manicure

Mikroderma-
brazja
diamentowa
to jeden
z wielu
zabiegów
oferowanych
przez Studio
Kosmetyczne
„Lecher” 

Dorota Szczęsna: Oferujemy szycie na miarę, szycie
małoseryjne, projektowanie i odszywanie wzorów odzieży

Pani Dorota (na zdjęciu druga z lewej w górnym rzędzie) z dziećmi
z TPD podczas pokazu swojej kolekcji w ZSZ nr 2 w Ostrołęce
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Jeszcze do niedawna nie
miałem swojego ulubione-
go sklepu spożywczego. Ale
to się zmieniło. Moim ulu-
bionym sklepem stała się
„Wiejska wędzarnia” przy
ul. Goworowskiej w Ostro-
łęce. Kilka lat temu napi-
sałem w „Tygodniku Ostro-
łęckim”, że brakuje mi
sklepu, w którym mogę ku-
pić żywność o wysokiej ja-
kości bez chemii i dodat-
ków. Zawsze mnie dener-
wowało, że najwięcej

miejsca na półkach skle-
powych zajmowały chipsy,
słodkie napoje  gazowane,
wyroby masłopodobne
i imitacje wędlin. Wolę
zjeść mniej a lepiej. Re-
klamy zachwalające niskie
ceny artykułów spożyw-
czych budziły we mnie de-
likatnie mówiąc – nie-
ufność. W „Wiejskiej wę-
dzarni” jest duży wybór
wyrobów mięsnych o świet-
nej jakości, pyszne konfi-
tury, chleb, własna garma-

żerka o domowym smaku.
Nie wszystko jeszcze pró-
bowałem,  ale robię postę-
py. W dodatku miła, facho-
wa i uśmiechnięta obsługa.
Czego brakuje mi w tym
w sklepie? Świeżych soków
z krótkim okresem spoży-
cia oraz naszych specja-
łów kurpiowskich – mio-
dów, chlebów, serów ko-
zich itp. W sumie świetny
pomysł na sklep inny niż
wszystkie. Będę tam za-
glądał często. Wacław Karolak

„Wiejska wędzarnia” 
- mój ulubiony sklep

• Stowarzyszenie Rozwoju turystyki i Rekreacji, Kurpiowska
Organizacja turystyczna
• Atest tour Bis
• Stowarzyszenie Unikat – Przyjazna Gmina grupa „Ra-
dosna twórczość” (Pani Czesława Lewandowska)
• Agencja Nowa Kurpiowska 
• Pasieka Pszczela KURPIK teresy i Czesława Niedźwiedzkich
• Gospodarstwo Pasieczne Andrzeja i Urszuli Kaliszewskich
• Gospodarstwo Eko – Agroturystyczne Sabiny i Mieczy-
sława Mąka
• Przestrzeń kreowana – pracownia architektoniczna
• www.kartkonosz.pl
• RECORD - MR
• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 
• Polskie Szyby termoizolacyjne
• Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
• Pracownia projektowo - krawiecka DORISZ
• Czesława Kaczyńska (twórczość ludowa) 

• Wędliny z Gospodarstwa
• Piekarnia Kurpiowska Serafin
• Karczma Kurpiowska Ostoja
• Dom Maciej Rataj
• Pracownia Artystyczna Ambra-Art
• Lus-ar
• Wega
• Xella Polska
• Janina Krzyżewska (twórczość ludowa)
• Muzeum Kurpiowskie w Wachu
• Restauracja „Pod Jemiołami” w Łodziskach oraz produ-
cent indywidualny Henryk Kulesza 
• Kredyt Bank S.A.
• Gospodarstwo Agroturystyczne – Garncarstwo Janiny 
i Adama Murach
• Credit Agricole Bank Polska SA
• Organizatorzy

Lista stoisk na targach
– kiermaszu - 19 maja Warszawska Grupa Do-

radców PR rozstrzygnęła
plebiscyt „Urząd Przyjaz-
ny Mediom i Społeczeń-
stwu”. W kategorii „Pre-
zydent Roku 2011 na Ma-
zowszu” trzecie miejsce
zajął prezydent Ostrołęki
- Janusz Kotowski. Nagro-
dę główną otrzymał An-
drzej Nowakowski z Płoc-
ka, a drugie miejsce zajął

Roman Smogorzewski
z Legionowa.

Plebiscyt miał na celu
zwrócenie uwagi na istotę
sprawnej komunikacji po-
między samorządami a me-
diami lokalnymi i obywa-
telskimi oraz na komuni-
kację społeczną z miesz-
kańcami. Jurorami byli
dziennikarze lokalni oraz

obywatelscy pracujący na
terenie województwa. Zda-
niem WGD PR dzięki ta-
kim inicjatywom w społe-
czeństwie wzrasta świado-
mość roli, jaką odgrywa
sprawna wymiana infor-
macji dająca satysfakcję
zarówno dziennikarzom jak
i urzędnikom. Na dobrej
komuni-
k a c j i

społecznej urzędów ko-
rzystają przede wszystkim
mieszkańcy gmin Mazow-
sza. Nagrodzenie dobrych
przykładów pomoże też in-
nym urzędom w poprawie-

niu swojej
pol i tyki
informa-
cyjnej.

Ostrołęcki prezydent w pierwszej trójce

WYDAWCA: URZĄD MIAStA OStROŁęKI, WSPÓŁPRACA MERYtORYCZNA — StOWARZYSZENIE 
PRZEDSIęBIORCÓW „OStROŁęCKIE FORUM GOSPODARCZE“ ORAZ StAROStWO POWIAtOWE W OStROŁęCE

Firma Dom z Ostrołęki bę-
dzie uczestniczyć w tar-
gach 19 maja w Ostrołęce
i zaprezentuje wspólnie z
producentem Vetrex okna
PCV o najwyższej jakości.

Już po raz czwarty Vetrex
został nagrodzony godłem
„Jakość Roku”. Tym ra-
zem nagrodę w kategorii
Produkt zdobyło okno V70
Optimal Black, ze względu
na unikalne cechy: niespo-
tykaną trwałość, energo-
oszczędność, wyjątkowe
walory estetyczne i atrak-
cyjną cenę. Ponadto firma

otrzymała nagrodę „Jakość
Roku Złoto 2012” ze wzglę-
du na skuteczną realizację
przyjętej polityki jakości i
wysoki stopień zaangażo-
wania kadry w osiąganie
celów jakościowych. Są to
niezwykle prestiżowe wy-
różnienia, ponieważ ple-
biscyt organizowany jest
we współpracy z czołowy-
mi dziennikami opinio-
twórczymi „Rzeczpospoli-
tą” i „Dziennikiem Gazetą
Prawną” oraz Polskim Cen-
trum Badań i Certyfikacji
S.A. Jest największym kon-
kursem projakościowym w

Polsce. Nagroda „Jakość
Roku” jest przyznawana
firmie co roku. Fakt ten
potwierdza skuteczną rea-
lizację priorytetu marki ja-
kim jest dostarczanie do-
skonałego technologicznie
produktu, zachowującego
swoją funkcjonalność przez
wiele lat. Vetrex buduje
swoją markę w oparciu o
najwyższe standardy dzia-
łania i znakomitą jakość
produktów. Cieszymy się,
że nasze starania są doce-
niane zarówno przez na-
szych Klientów jak i nieza-
leżnych ekspertów. Na sto-

isku targowym będzie moż-
na uzyskać specjalny upust
targowy i porozmawiać z
ekspertami o stolarce.

Okna firmy Vetrex już w Ostrołęce!

„Wiejska wędzarnia” 
oferuje żywność 
wysokiej jakości

Wyniki w pozostałych kategoriach: Najlepszy Burmistrz Roku 2011 na Ma-
zowszu: Nagroda Główna –Grzegorz Benedykciński z Grodziska Mazowiec-
kiego, II miejsce - Władysław Dariusz Łokietek z Karczewa, III miejsce - Dariusz
Gizka z Warki; Najlepszy Starosta Roku 2011 na Mazowszu: Nagroda Główna
- Bogumiła Więckowska z Otwocka, II miejsce - Sławomir Morawski z Ciecha-
nowa; III miejsce - Jan Mączewski z Płońska; Najlepszy Wójt Roku 2011 na Ma-
zowszu:
Nagroda Główna – Paweł Kownacki z Wieliszewa, II miejsce – Anna Zwier-
chowska z Sochocina, III miejsce – Marian Kuś z Przyłęku; Rzecznik Prasowy
Roku 2011 na Mazowszu: Nagroda Główna –Michał Smoliński z UG Jab-
łonna, II miejsce - Katarzyna Piechota-Kaim z UM Radom, III miejsce - Elżbieta
Wiśniewska z UM Płońsk; Najlepsza Strona WWW Roku 2011 na Mazowszu
Nagroda Główna – strona internetowa UG Kowala, II miejsce – strona inter-
netowa UM Mszczonów, III miejsce – strona internetowa UG Pniewy


