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Szybko w cień historii odchodzi pseudoludowa 
Rzeczpospolita, nadchodzi nowa samorządna 
i wolnorynkowa,a przede wszystkim brutalnie rze
czywista. Bczrobocie-slowo tak nam dotychczas 
obce jest faktem, którego nie dostrzegamy lub 
myśleć o nim nic chcemy.

Odwiedziłem Rejonowe Biuro Pracy 
w Łapach, które obejmuje swym zasięgiem miasto 
i gminę, n także gminy Suraż., Poświętne i Turośń. 
Oto relacja. Zarejestrowanych jest 1043 bezro
botnych. W ostatnich dniach 14 przedsiębiorstw 
dokonało 213 zwolnień. Wkrótce nastąpi likwi
dacja lilii Białostockich Zakładów Wyrobów 
Galanteryjnych i pracę utraci 149 osób. Kosztem 
Łap zakład macierzysty w Białymstoku przedłuży 
swoje Istnienie. Do likwidacji został zgłoszony 
Zakład Tclcradiomcchaniczny z 40-osobową 
załogą. Jak wynika ze zgromadzonej dokumenta
cji ogólna liczba bezrobotnych wzrośnie o dalsze 
402 osoby.

W SPRAWBE 
HANDLU ULICZNEGO

Mamy wolny rynek i „wszystko co nic jest 
zabronione, jest dozwolone". W konsekwencji 
pojawił się i całkiem nieźle prosperuje tzw. „han
del uliczny", inaczej „obwoźny". Zjawisko to moż
na już nazwać typowym dla polskich miast i mia
steczek. Istnieje także w Łapach - uliczni handla
rze okupują przejście przed Hermesem i plac 
przed Delikatesami. Problem ten budzi sporo 
emocji - jednym inki handel się podoba, innych 
denerwuje, jeszcze innym przeszkadza. Co dalej 
z handlem ulicznym? Odpowiedź na to pytanie 
leży w gestii Rady Miasta i Gminy i jest aktualnym 
zadaniem dla referatu do spraw handlu i komisji 
gospodarczej. Co już uczyniono w lej sprawie? Na 
sesji w dniu 27 czerwca 199U r. ustalono opłaty 
targowe dla handlu ulicznego w Łapach. Bur
mistrz miasta czuje się zobowiązany do wyznacze
nia na terenie Łap placu - minilargowiskn, specjal
nie przeznaczonego dla handlu lego rodzaju. Spra
wa wydaje się prosta - handlarze uliczni muszą pła
cić miastu podatek, tak jak plącą go wszystkie han
dlujące jednostki na Swiccie. Z  drugiej strony, 

lycliać utyskiwania, iż tworzą bałagan 
ił i , z a j m u j ą  cudze place, należy wyznaczyć 
im dogodny punkt do handlowania - dogodny dla 
nich i dla klientów. Okazuje się jednak, że rzecz 
jest bardziej skomplikowana... Po pierwsze — pie
niądze. Opłaty muszą dawać miastu zysk, lecz przy 
tym opłacać się handlującym. Opłaty niższe, to 
więcej handlarzy, większa konkurencja i niższe 
ceny. Więcej handlarzy - to więcej opłat do miej
skiego budżetu. Opłaty wysokie - to mniej handla
rzy, wyższe ceny i mniejszy wybór towaru. Bardzo 
wysokie, nieopłacalne opłaty mogą ów handel 
zniszczyć zupełnie. Czy o to chodzi?

Wszystko zależy od punktu widzenia. Dla kupu
jących i dla miasta handel uliczny jest zjawiskiem 
korzystnym. Klient może kupić taniej, ma większy 
wybór a nieraz pod sklepem dostanie coś, czego 
w sklepie nie uświadczy.,. Urząd miasta nie może 
patrzeć wrogo na zjawisko, które przynosi zysk. 
Przeciwni handlowi ulicznemu będą ci, dla których 
Sianowi on konkurencję. 1 nic dziwnego, bo rynek 
jest rynkiem i kupujemy tam, gdzie sprzedają nam 
taniej. A pamiętać trzeba, że sklepy tak państwowe 
jak i prywatne płacą solidne podatki od swojej 
działalności, co nie pozostaje bez wpływu na ceny 
ich towarów... Jak widać wypośrodkowanie opłat 
tak, żeby wilk był syty i owca cała nie jest proste. 
Na wspomnianej sesji także padały różne propo
zycje. Urząd Miasta i Gminy przygotował inną, 
„łagodną” wersję opłat, mianowicie: za handel

artykułami przemysłowymi z samochodu, platfor
my, przyczepy wynosiłaby 30 tysięcy zł dziennic 
a zc stołu, torby itp. 15 tysięcy zł. 7.a handel arty
kułami pochodzenia rolniczego, analogicznie - 20 
i 5 tysięcy zł dziennic. Wersja ta nic zyskała sobie 
uznania radnych. Co ustalono?

W całości przeszła propozycja przewodniczące
go komisji gospodarczej, radnego Leszka Trusko- 
lawskiego. I lak handlarze będą płacić dziennic:

1. Przy sprzedaży artykułów przemysłowych z:

a/ samochodu dużego (star, autobus itp.) 50000 zł 
b/samochodu dostawczego (żuk, tarpan ito.)

30000 zl
c/ samochodu osobowego 25000zł
d/ ze stołu, straganu, wózka 15000 zł
e/ torby, koszyka - sprzedaż obnośna 5000 zł

c.d. na stronic 2

Z  1043 zarejestrowanych bezrobotnych 116 
osób nigdy dotychczas nie pracowało. Aż 354 
osoby przed dniem rejestracji nie pracowały 
ponad 3 miesiące. Tak więc prawie 500 osób mia
ło dłuższy rozbrat z pracą. Szeregi bezrobotnych 
coraz częściej zasila młodzież. Otóż zgłosiło się 
już 201 tegorocznych absolwentów szkół średnich 
i wyższych, a w tym: ze szkół policeainych-8, 
uczelni wyższych-3, zasadniczych szkół zawodo- 
wych-86, liceów zawodowych i technikum-104. 
Od stycznia 1990 roku zaledwie 58 zarejestrowa
nych bezrobotnych podjęło pracę. Dzięki działa
niom pań z Biura Pracy utworzono 12 stanowisk 
tzw. prac interwencyjnych, tzn. osoby zatrudnione 
otrzymują wynagrodzenie z Funduszu Pracy. Jest 
też 14 nowych ofert pracy. Przedsiębiorstwo Wie
lobranżowe Gratis z chęcią zatrudni kierowców, 
krojczych i szwaczki, 4 osoby przyjmie Zakład 
Ślusarski Mariana Dziedzica, 6 szwaczek Przed
siębiorstwo Polonijno-Zagraniczne Gambem. 
O utworzeniu interwencyjnych stanowisk pracy 
myśli też burmistrz. Pani inspektor R. Jabłońska

c.d. na stronic 6
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Z prac Rady Miasta i Gminy
P O R Z Ą D K O W A

V sesję Rady Miasta i Gminy zdominowały dwa 
zagadnienia: v^bór zastępcy burmistrza i sprawy 
ekologiczne.

Kandydatem na zastępcę proponowanym p; 
burmistrza był Jerzy Mojkowski. W tajnym głosn- 
wanitl został wybrany na to stanowisko. \v ;k,„.ilu
stracji państwowej pracuje ixt roku 1972,w Urzę
dzie Miasta i Gminy od 1976. W roku 1981 zapro
ponowany przez rolników na zastępcę naczelnika- 
pełnił funkcję do czerwca bieżącego roku. Ma lat 
<15, żonaty,dwoje dzieci. Dziękując za wybór 
powiedział,ż.c "zadaniem zastępcy jest realizacja 
polityki spoteczno-gospodarezcj burmistrza 
i Wysokiej Rady i lak też. widzi swoją pracę.

Wybrano również. Zarząd. W jego skład wcho
dzą, oprócz burmistrza i zaslępcytJ. Szymborski,
K. hupiński i W. Łapiński. Warto zaznaczyć,ż.c 
dwóch ostatnich radnych reprezentuje rolników.

1’rzcwodnicząey komisji inwestycji i ochrony 
środowiska- J. Piekut - przedstawił pro|X)zycje lik
widacji dzikich wysypisk śmieci oraz załatwienia 
spraw związanych z. wywozem biota z cukrowni. 
Również, na jego wniosek do składu komisji doko
optowano jeszcze cztery osoby spoza rady. Tak 
poszerzony zespól odbył już. pierwszo posiedzenie, 
kontynuowano prace nad problemami przedsta
wionymi w czasie sesji. Zobowiązano burmistrza

N I E  M I A S T A
do podjęcia takich działań,aby wywożone z cuk
rowni bioto nie zanieczyszczało miasta i okolic. 
Do jego zadań będzie również należało wyegzek
wowanie od podległych mu służb, likwidacji dzi
kich wysypisk i spowodowanie, żeby istniejące już 
miejskie, przyjmowało wszelkiego rodzaju śmieci 
i nieczystości. Komisja zajęła się również ochroną 
Narwi i terenów nadnarwiańskich widząc to jako 
działanie wspólne z gminami sąsiednimi. Dostrze
żono również, konieczność uporządkowania parku 
na Soscnce. Padła propozycja organizowania od 
ptzyszłcgo roku praktyk studenckich i ewentualnie 
plenerów — dorobek tych przedsięwzięć pozostał
by do dyspozycji miasta. Wszystkie przedstawione 
wyżej sprawy" będą stanowiły część planu pracy 
komisji w najbliższym czasie — o ich przebiegu 
będziemy informować.

Następną sesję zaplanowano na 30 lipen, począ
tek o godz. 9.00 rano. Wprawdzie radni zdecydo
wali 7 czerwca, że zbierać się będą w godzinach 
popołudniowych, ale mają prawo zmieniać własne 
dccyzjc.Może dzięki ternu na sesjach pojawi się 
więcej zaproszonych gości-na ostatniej doliczyłem 
się aż..,.trzech dyrektorów. Letnie popołudnie jed
nak nie sprzyja pracy, zwłaszcza niepłatnej.

Adam Okuniewski.

TELEFON W REDAKCJI DZWONI
Mija dokładnie dwa miesiące oil czasu, gdy 

zaczęliśmy wydawać „Gazetę Łapską". Nie jest to 
jcszczcokrcs jubileuszowy, ale chciałbym Państwu 
przekazać jakie tematy zgłaszali nasi czytelnicy 
telefonując do redakcji. Poruszano następujące 
tematy:

- prośby o nazwiska autorów artykułów, aby im 
podziękować,

- uczciwość znanych osób w Łapach,
- członkowie ZlłOWIDu powinni być zwciyfi- 

kowani,
- brud w mieście i dziury w ulicach,
-wybory burmistrza Miasta i Gminy Ł-apy,
- handel na Placu XX-lccia-jak długo jeszcze,
- wybryki chuligańskie i pijacy na Placu X X - 

lccia(skarżą się również, dzieci, ż.c są zaczepiane),
- prośby o kulturalne rozchodzenie się po dy

skotekach,
- skargi na handel w mieście,

- wyrządziliśmy prawdopodobnie krzywdę pew
nemu „zasłużonemu obywatelowi” w gminie 
Poświętne,

We wszystkich tych sprawach rozmówcy byli 
przekonani, że redakcja powinna się koniecznie 
tym zająć, lecz gdy prosiłem o podanie imienia 
i nazwiska tylko jedna starsza pani(dwa tclcfo- 
nyjprzedslawiln się podając swój numer telefonu. 
Reszla nic miała odwagi się przedstawić. Prosiłem 
wszystkich moich rozmówców, aby napisali o swo
ich spostrzeżeniach,lecz jak do tej pory czytelnicy 
przesyłają tylko rozwiązania krzyżówek. Problemy, 
o których mówili moi rozmówcy pozostawiam bez 
komentarza lecz mam nadzieje, ż.c właśnie teraz 
odezwą się nasi czytelnicy i zaczniemy wspólnie 
próbować porządkować naszą nową rzeczywistość, 
aby w Łapach żyło się nam wygodniej i bezpiecz
niej.

M urek Mikołowski.

W SPRAWIE HANDLU ULICZNEGO
c.d. ze sir. L

2. Przy sprzedaży artykułów pochodzenia rolni
czego z:

a/ samochodu 20000 zł 
b/ze stołu, straganu 10000 zł 
c/ wózka, skrzynki 5000 zł 
Opłacie tej podlegają wszyscy sprzedający, bez 

względu na lo czy są zarejestrowani jako handla
rze obwoźni i płacą podatek urzędowi skarbowe
mu, czy nic.

Czy są to sumy wysokie? Należałoby je porów
nać /. obrotami handlujących. Najszybciej odpo
wie na to pytanie sam rynek. Na naszych ulicach 
zobaczymy, czy była to decyzja prawidłowa. Opła
ty zbiera inkasent od czwartku 12.07.90. Na razie 
krąży wzdłuż ulic, gdyż. zorganizowanie nńnilargo- 
wiskn okazuje się jeszcze bardziej skomplikowane. 
Wskazywano różne miejsca - m.in. plac przy kład
ce do ZNTK. Plac len należy jednak do PKP a 
poza tym jest za mały na targowisko. Równic mały 
jesł lakże parking za Hermesem, należy do 1 ler- 
mesu i ma przecież inne przeznaczenie. Na targo
wisko łapskie handlarze nic zechcą się przenieść. 
Nie leży na handlowym szlaku i klienci musieliby 
Odbywać specjalny marsz za miasto. Najdogod
niejszym z proponowanych miejsc wydal się plac 
za sklepem AGD (były Supersam). Niestety nale
ży on wprawdzie do Skarbu Państwa, lecz został 
przekazany w wieczyste użytkowanie spółdzielni 
mieszkaniowej. Ta, będąc w zgodzie ze swoim sla-

lulcm nie może oddać go z powrotem miastu. 
Mogiaby wydzierżawić plac, lecz wówczas miasto 
musiałoby płacić... I lak kolo się zamyka, placu na 
minilargowisko na razie nie ma. C/y i kiedy będzie 
- zobaczymy.

Są natomiast pierwsze skutki uchwały. Niektó
rzy zostawiają samochody poza zasięgiem wzroku 
inkasenta i zamiast 25 )>lacą 5 tysięcy. Ażeby jesz
cze bardziej ułatwić sobie sprawę, handlowcy 
wymieniają się kwitkiem od inkasenta, który oka
zuje się być - kwitek oczywiście - „wiclora/.owy”.

Kierowca samochodu z napisem „Poldrób" 
zapowiedział, że nie będzie przyjeżdżał do Łap 
z kurczakami. Cóż - trudno mu schować samo
chód za Hermes a 50 tys. dziennie to, jak twierdzi, 
za dużo.

Jeszcze przed drukiem tekstu okazało się, że 
temat wzbudza wiele emocji. Pojawiają się różne 
opinie: wymogiem Sanepidu jest utwardzonn 
powierzchnia w punktach handlu ulicznego - gdzie 
jest w tej chwili Sanepid, dlaczego nic kontroluje 
handlarzy? Gdzie się podziewają tak zazwyczaj 
wścibscy pracownicy Urzędu Skarbowego, potra
fiący wyśledzić nicznksięgowany goździk w stałym 
punkcie sprzedaży? Dlaczego myśli się o targowi
sku tylko po jednej stronie Łap - czy mieszkańcy 
„zza mostu" są gorsi? Przypuszczam, że podob
nych, różnorodnych opinii jest wiele. Zapraszam 
do dyskusji na łamach Gazety - co dalej z handlem 
ulicznym?

Katarzyna Droga

Nie do wiary
Olo, co wyczytałam:
Najpierw byłam oburzona, w marę czyta

nia coraz bardziej oburzona, powoli reakcja 
moja przeszła w śmiech. Nie był to jednak 
radosny śmiech, to był smutny śmiech (i taki 
bywa) nad absurdalnością prawnych zawiłoś
ci.

Sprawa tyczyła rzeczy, które pragnęła 
odzyskać rodzina tragicznie zmarłego ks. 
Jerzego Popiełuszki. Starania trwały prawie 
3 lata. Sąd Wojewódzki w Toruniu skazując 
sprawców zbrodni ks. J. Popiełuszki nie 
orzekł o dowodach rzeczowych. Często tak 
się dzieje i Sąd ma prawo orzekać w takiej 
sprawie na posiedzeniu. W maju 1985 roku 
rodzina ks. J. Popiełuszki złożyła wniosek do 
Sądu Wojewódzkiego o wydanie rzeczy 
zmarłego i Sąd orzekł wydanie. Zażalenie na 
to postanowienie złożył „skruszony” skazany 
A.Pietruszka (prawnik), który nic został 
powiadomiony o posiedzeniu Sądu, a ponie
waż jest stroną w tym postępowaniu istotnie
0 posiedzeniu winien być zawiadc
A.Pietruszka żąda uchylenia postano^__ _
Wydawałoby się, że tak lakoniczne, czysto 
formalne w treści zażalenie, nie znajdzie 
uznania w oczach Sądu Najwyższego. Otóż 
nie - Sąd Najwyższy, z pominięciem wielu 
momentów merytorycznych - uchyla zaska
rżone postanowienie Sądu. Mało, przy 
ponownym rozpoznaniu tej sprawy Sąd Naj
wyższy poleca Sądowi Woj. w Toruniu usta
lić czy denat był właścicielem tych rzeczy
1 czy nic pochodziły one z przestępstwa!!! 
Nietypowo i strasznie.

W dn. 23.09.1987 roku Sąd Woj. w Toru
niu znowu rozpatruje tę sprawę i znowu 
orzeka wydanie rzeczy rodzinie. Sąd rozpra
wia się z każdym zarzutem nieomal „łopato
logicznie” i aż wstyd, że odwołanie było dzie
łem prawników i to wysokich szczebli. Naj
pierw Sąd Woj. rozprawia się z zarzutem 
własności. A własność ta tyczyła rzeczy ks. J. 
Popiełuszki: sutanny, trzewików, skarpet, 
koszulki, kalesonów, koloratki, bluzy czarne
go koloru, grzebienia, chusteczki i 
zapalniczki oraz pieniędzy w kwocie 144.870 
zł i bonów w sumie 11 ccnlów!!!

Sąd Wojewódzki ustala, że nic ma pod
staw do negowania praw własności pokrzyw
dzonego, jak też stwierdza, że do chwili 
śmierci ks. J. Popiełuszko władał swoją 
odzieżą, był jej posiadaczem.

Drugi zarzut zażalenia, to, jak już wspo
mniałam, brak ustalenia przez Sąd czy spo
rne przedmioty nie pochodziły z przestęp
stwa (a może zmarły ksiądz zdobył je czy
nem karalnym?). Paranoja, bowiem lakic 
rozważania tyczyć mogą jedynie sprawców 
zabójstwa a nie ofiary (arl. 48 kk). Sąd Woj. 
w Toruniu z anielską wręcz cierpliwością 
rozprawia się z powyższymi zarzutami a były 
to zarzuty naczelnika Wydziału Postępowa
nia Karnego Prokuratury Woj. w Toruniu. 
Ale to jeszcze nie koniec, powstaje nowy 
zarzut prokuratora - czy można zwrócić 
rzecz bez opinii inspektora sanitarnego, 
bowiem dłuższy czas znajdowały sic one 
w wodzie, uległy rozkładowi i mogą być

c.d. na stronic 6
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Jednym z podstawowych czynników 
potrzebnych do życia jest woda. Jej jakość 
z każdym dniem obniża się. Narew przepły
wająca przez środek parku krajobrazowego 
jest właściwie ściekiem. Przed kilkoma dnia
mi podano w telewizji informację o zakazie 
kąpieli w Narwi i to na naszej Sosencc. Nie
stety, rzeka nie jest w stanic poradzić sobie 
z tak dużą ilością zanieczyszczeń jakie otrzy
muje. Jeżeli nie zostanie przerwane radosne 
dostarczanie ścieków do rzeki to grozi nam 
katastrofa ekologiczna. Naszym atutem 
powinna być rzeka, bo przecież Łapy leżą 
w środku jej doliny. Te walory można byłoby 
wykorzystać. Żaden zakład na naszym tere
nie nie posiada oczyszczalni swoich ścieków 
a wody pobierają niemało. Sama cukrownia 
zużywa jej około 800 tys. m3. I tę wodę 
zwraca Narwi w postaci ścieków. Nigdy nic 
zrozumiem dlaczego ujęcie wody dla cuk
rowni jest powyżej odpływu ścieków. Przy 
takim układzie było wiadomo, że Awissa 

■auic być rzeką, a stanic się rowem ścic- 
ku , .n, zamulonym, cuchnącym. Część ście
ków z cukrowni, mleczarni jest neutralizowa
na w oczyszczalni - a co z resztą?

W ostatnich dniach zakończyli praktyki 
studenci z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Kiedy z nimi rozmawiałam byli oburzeni,

szczególnie sposobem pozbywania się nad
wyżki ścieków przez mleczarnię. Po prostu 
były one wylewane do pobliskiego wyrobiska. 
Chyba niektórym ludziom brakuje wyobraź
ni. Przecież to tak, jakby rozciąć skórę czło
wiekowi i na ranę przyłożyć bakterie powod
ujące zakażenie. Wyrobiska to też rany tyle, 
że zadane ziemi. Również do ciekawszych 
sposobów gospodarowania należy zaliczyć 
ścieki wywożone beczkowozami z szamb. 
Zanieczyszczenia wylewane są gdzie się da 
(kratki kanalizacji deszczowej, okoliczne 
rowy, wysypiska śmieci itd.), tylko nie tam 
gdzie powinny. Mam nadzieję, że nas i czy
telników poinformują poszczególne zakłady 
(cukrownia, mleczarnia, Z.NTK, baza PKS 
itd.) w jaki i jak skuteczny sposób zanieczysz- 
czają rzekę. Wolałabym również o stanie 
sanitarnym Narwi dowiedzieć się od naszego 
Sanepidu (choćby na łamach naszej gazety) 
a nie z tv. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że 
doprowadzenie Narwi do odpowiedniego 
stanu wymaga działań o wiele większych niż 
można podjąć na terenie gminy. Działania 
muszą być podjęte przez władze kilku woje
wództw.

Oby nie za późno.
H. Szumiło-Okuniewska

PUSTY COKÓŁ...
Plac M. Nowotki już od dawna zmienił 

swą nazwę i nie każdy wie, że jest obecnie 
Placem Niepodległości. Słusznej wielkości 
rzeźba wielkiego działacza ruchu robotnicze
go zalega gdzieś tam  na terenie Przedsię
biorstwa G ospodarki K om unalnej.I nikt nie 
myśli o  realizacji uchwały ówczesnej rady 
narodowej, mówiącej o  wywózce pomnika 
na „złomowisko rzeźb niepotrzebnych”. 
Pozostał cokół,którego pustkę trzeba wypeł
nić. Nie m a już tradycyjnych ośrodków pod
suwających świetlanie-robotniczej przeszłoś
ci patronów, wielkich swoimi czynami ludzi, 
którzy tworzyli zręby raju na ziemi i których 
w pomnikach należało unieśmiertelniać. 
Świat rzeczywisty obrócił się o 180 stopni 
i jak  Polska długa i szeroka wraca nam  II 
Rzeczpospolita.... Nowi działacze, politycy 
w mikroskali naszego miasteczka i gminy, 
w nawale tworzenia czegoś nowego właśnie 
do historii międzywojnia i jego  symboliki się
gają najczęściej. I  bardziej to  bliskie jest rea
nimacji czegoś, czego ożywić się już nie da, 
niż rzeczywistej i możliwej do realizacji ideo
logii. Powraca więc w glorii wskrzesiciela 
Państwa, w rytmie m arsza I  Brygady sam 
M arszałek Józef Piłsudski. I  nikt nie zaprze-

c.d. na stronic 4

HISTORIA RODZINY ŁAPIŃSKICH
HERBU LUBICZ 

( 1)

Jedną z najliczniejszych rodzin północno- 
wschodniego' regionu Polski są Łapińscy. 
Przypomnijmy krótką historię tego rodu. 
Przed laty nad brzegami Narwi osiadł 
•"T/nrski szlachcic Łappa herbu Lubicz. Pic- 

udokumentowana wzmianka o jego 
rodzinie mieszkającej w okolicach Danilowa 
pochodzi z 1464r. W 152Sr. do spisu wojsko
wego stanęło 37 Łappów z ośmiu okolicz
nych wsi.Zakladane przez szlachtę osiedla 
nisily zwyczajowo takie nazwy, jak nazwiska 
właścicieli. Ponieważ było ich wiciu, nazwa 
zaścianka przyjęła się od ich liczby mnogicj- 
Łappy.Z czasem uproszczono je na Łapy. 
Taka nazwa miejscowości figuruje już od 
XVII wieku. Od 1626 r. w herbach pojawia 
się nazwisko Łapiński. Tylko jedna linia 
rodziny pozostała przy starym brzmieniu 
Łapa vcl Łappa. Za „grzech” popełniony na 
swoim kuzynie, szlachcic Lej linii stracił pra
wo do mianowania się herbem Lubicz. Król 
„zostawił" mu całą podkowę, w krzyżu uła
mał jeden róg i w ten sposób powstał herb 
„Krzywda”. O tym wydarzeniu wspomina 
Wacław Potocki, podczaszy krakowski 
w „Typografii Roku Pańskiego 1696".

Wróćmy teraz do samych Łapińskich. Nig
dy nic sięgali po wielkie zaszczyty,nic spra
wowali honorowych funkcji, nie zajmowali

poczesnych miejsc. O kilkudziesięciu Łapiń
skich pisze hrabia Ksawery Uruski w „Her
barzu Rodzina". Kronikarz wspomina m.in. 
o XVII-wiccznych komornikach ziemi biel
skiej. W wieku XVIII Piotr Łapiński pełnił 
funkcję stolnika braciawskicgo, a Mateusz 
miał zaszczyt być cześnikiem bracławskim. 
W karierze duchownej Łapińscy sięgali po 
kanonie i probostwa. Wojciech, proboszcz 
tykociński zbudował parafialną farę.

Łapińscy są również zacięci, ambitni. Wie
lu z nich zdobyło uznanie w służbie wojsko
wej, jako waleczni żołnierze i patrioci. 
W latach powstania listopadowego kapitan 
Franciszek Łapiński walnie przyczynił się do 
odniesienia zwycięstwa w potyczce z Rosja
nami pod Olszynką Grochowską, dowodząc 
I-szą lekką baterią. W powstaniu 1830-31 
roku brał także udział kapitan Paweł Łapiń
ski, który również dzielnie walczył o niepod
ległość swego kraju. W polskich legionach 
u boku Józefa Bema w Wiośnie Ludów 
1848)49 walczył Teofil Łapiński, który 
następnie emigrował do Tunezji,

Z  „Herbarza Rodzina” Uruskicgo uzy
skujemy wiadomości o dwócli Łapińskich, 
piastujących wysokie urzędnicze posady. 
Ksawery Franciszek był dyrektorem Kance
larii Komisjii Skarbu w Królestwie Polskim.

W 1842r. otrzymał on prawa nowego szlach
cica. Karol od 1817r. był członkiem Stanów
Galicyjskich.

Obecnie coraz częściej słyszy się o Łapiń
skich w całej Polsce.

Konającym Prymasem Tysiąclecia kardy
nałem Stefanem Wyszyńskim opiekował się 
znany lekarz- profesor Łapiński.

Wielu znanych aktorów, muzyków nosi 
także to nazwisko.

Ilu jest Łapińskich w Łapach? Obecnie 
pełnoletnich „iapiaków”, którzy noszą to 
miano jest około 1410. Dodając jeszcze licz
bę dzieci i młodzieży poniżej 18-cgo roku 
życia otrzymamy przybliżoną sumę 2300- 
2400.. Można z całą pewnością stwierdzić, żc 
w co drugim mieszkańcu Łap płynie krew 
Łapińskich.

W największym zakładzie produkcyjnym 
w Łapach-ZNTK pracuje ok. 500 Łapiń
skich,-/, czego 20 nosi imię Józef. Wprowa
dzono numerację, ale wystarcza ona jedynie 
w prowadzonych kartotekach. Pracownicy 
posługują się przydomkami i przezwiskami. 
O przydomkach i przezwiskach za dwa 
tygodnie.

Krzysztof Łapiński, 
Marian Olechnowicz.
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„Taka gmina”
Czy król pomoże?

Początki osadnictwa na lynt terenie sięgają 
wieku XII, kiedy napłynęła tu drobna szlachta 
z Mazowsza. Kolejni protoplaści Płoński; K o t 
kowskich, Łupińskich pojawili się w o.:; ,ie 
ponownej kolonizacji na początku XV -- ”  .m 
losy Płonki Kościelnej układały się różnie. Teraz 
wieś zwraca uwagę stosunkowo schludnym wyglą
dem, zwłaszcza jak na zwyczaje tej części kraju 
oraz pomnikiem Jana III Sobieskiego. A do ostat
nich osiągnięć mieszkańców trzeba zaliczyć zbu
dowanie w ciągu trzech miesięcy budynku prze
znaczonego na siedzibę poczty. Można by jeszcze 
mówić o zespole folklorystycznym i kapeli, która 
na Festiwalu Kapel Ludowych w Kazimierzu zdo
była III miejsce.

Pojawiły sioę jednak w Płonce ostatnio proble
my, które są istotne lak dla mieszkańców wsi jak 
i okolic. Obie sprawy są natury budowlanej: 
zagrzybiony dom kultury z przeciekającym 
dachem i rozpadająca się szkolą. O ile len pierw
szy ma szansę na przetrwanie, ponieważ znalazły 
się pieniądze, a przynajmniej ich część na remont,
0 tyle los szkoły stoi pod znakiem zapytania. 
Wygięte sufity, odpadające tynki, ruchome podło
gi w salach lekcyjnych - wszystko to grozi katast
rofą. Malowanie i łatanie, przykrywanie wykładzi
ną raczej nic już nie pomoże. Sytuacja jest o tyle 
trudna, że w panującym obecnie w oświacie bała
ganie reorganizacyjnym nie bardzo wiadomo skąd 
brać pieniądze i kto ma się zająć remontem. 
Trudno też wymagać od mieszkańców, by znów 
się skrzyknęli, otworzyli portfele i pod przywódz
twem księdza Grodzkiego remontowali szkołę lub 
budowali nową, szczególnie, że w tej materii mają 
już przykre doświadczenia. I może się okazać, iż 1 
września dzieci z Płonki i okolicznych wsi nie 
mają się gdzie uczyć. Wakacyjne remonty szkól to 
był przecież odwieczny problem epoki zwanej 
optymistycznie minioną. Okazuje się, że epoki 
można zmienić - problemy pozostają.

Sobieski na cokole stoi odwrócony tyłem do 
szkoły - na jego pomoc raczej nie należy liczyć.

Adam O kuniewski

PUSTY C O K Ó Ł

dokończenie ze sir. 3

czy, że lo czlowiek-symbol, patron nieskazi
telny, wart niejednego pomnika.

Słyszę często, że Łapy powinny uczcić 
pamięć współtwórcy pierwszej Niepodległoś
ci,również dlatego, że mieszkał w Łapach, 
a w dokumencie ślubnym podał się jako 
kupiec z miasta Łapy.

Boję się, że nam Piłsudski wkrótce zleni- 
nieje i zbierutowieje. Szacunek do wielkości 
człowieka nie musi zawsze prowadzić do 
powszechności, bo wtedy i szacunek i wiel
kość ulegają rozmyciu w nadmiernej ilości.

I dlatego szanując bezwzględnie osobę
1 czyny Józefa Piłsudskiego i jego związki 
z Łapami, proponuję jednak, aby na nasz 
skwerkowy cokół wstąpił najbliższy miastu 
z urodzenia i nazwiska ppłk. Stanisław Nil- 
ski-Łapiński.

Proponując nie narzucam czegokolwiek, 
bo pusty cokół też jest swoistym pomnikiem 
czasów. A pomniki nam, Polakom, dawno 
już obrzydły. Pustkę cokołu odczytuję jako 
symbol dnia dzisiejszego i może niech w tej 
symbolice trwa....

Marian Olechnowicz.

ćlfzcą.
t
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Coś specjalnego dla Pań...

Już od 6 sierpnia w Białymstoku przy ul. 
H.Sienkicwicza 77 rozpoczyna działalność 
Studio Odnowy Biologicznej „SALVEO”. 
Oferuje paniom odchudzanie nową metodą, 
solarium i masaże - zabiegi bez szkodliwych 
skutków ubocznych, szybkie i skuteczne. Jest 
to trzeci w Polsce gabinet tego rodzaju. Roz
mawiam ze współwłaścicielką studia, panią 
Bożeną Dobrzańską.

Katarzyna Droga: Schudnąć szybko, bez 
uszczerbku dla zdrowia i cierpień „dietetycz
nych” to marzenie wielu kobiet. Co propo
nuje im studio „SALVEO”?

Bożena Dobrzańska: Zastosowane przez 
nasze studio metody są jedynymi tego typu 
na świecie. Zostały opracowane przez firmę 
Sunlight i sprawdzone na terenie RFN. 
W Polsce istnieją tylko dwa zakłady tego 
typu: w Warszawie i Poznaniu. Nasz, w Bia
łymstoku, będzie trzecim. Metoda modelo
wania sylwetki polega na utlenianiu nadmia
ru tłuszczu w miejscach, które chcemy 
odchudzić i na pobudzeniu naszego układu 
limfatycznego. Proces ten przebiega 
w dwóch etapach. Pierwszy polega na nało
żeniu specjalnego kremu na otłuszczone 
miejsca, a następnie owinięcie ich folią. Sto
sujemy do tego krem przygotowany z natu
ralnych składników, który przenikając przez 
skórę powoduje utlenianie niechcianej war
stwy tłuszczu. Drugi etap polega na masażu 
przy pomocy mankietów powietrznych. 
Masaż sterowany jest przez czujnik i kompu
ter rytmem bicia serca, działając na mięśnie 
pobudza do pracy układ limlalyczny, wraz 
z którym tłuszcz wędruje do nerek, skąd jest 
wydalany w naturalny sposób.

K.D.: W  ten sposób odchudzamy wybrane 
miejsce - np. nogi albo biodra.

B.D.: Jest lo zrzucanie zbędnych kilogra
mów miejscowo, bez szkody dla organizmu, 
jaką niesie za sobą prawie każda dieta „cud”. 
Chodzi nam także o ogólną poprawę kondy
cji fizycznej naszych klientów. Zabiegami 
wspomagającymi odchudzanie są masaże 
elektrostymulujące. Aktywizują one mięśnie 
dzięki impulsom bioelektrycznym. Przepływ 
prądu harmonizuje z naturalnymi procesami 
biologicznymi ludzkiego organizmu. Nastę
puje pobudzenie krążenia krwi, wzmocnie
nie tkanek a także redukcja głęboko leżą
cych pokładów tłuszczu. Mięśnie nabierają 
jędrności, zmarszczki znikają, skóra staje się 
elastyczna. Rezultaty takiego masażu są 
wręcz zaskakujące -10-15 minut masażu, 2- 
4 razy w tygodniu wystarcza, by mięśnie 
nabrały elastyczności a jędrność ciała wzro
sła o 10%.

K.D.: Czym jest i jakie daje efekty terapia 
laserowa?

B.D.: Terapia laserowa uzupełnia wspo
mniane wyżej zabiegi. Badania naukowe 
potwierdziły fakt wzrostu ogólnej energii 
w komórkach dzięki działaniu skoncentro
wanej wiązki laserowej. Wskutek tego

poprawia się mechanizm samoobrony orga
nizmu, tkanki są oczyszczone i należycie ukr- 
wione, następuje odtrucie całego organizmu. 
Regularne stosowanie lasera eliminuje sze
reg bólów, podnosi poziom kolagenu - lak 
istotnego dla żywotności i jakości skóry, 
wyhamowuje procesy starzenia się organiz
mu. Dzięki terapii laserowej skutecznie pro
wadzi się między innymi terapię antystreso- 
wą.

K.D.: Kobieta wychodzi ze studia młodsza 
i szczuplejsza, a także... opalona na brąz 
nawet tv zimie. Sporo słyszy się ostatnio
0 szkodliwości solariów. Czy opalanie w stu
dio „SALVEO" jest zdrowsze?

B.D.: Proponujemy także zdrową opale
niznę. Za /brązowienie skóry odpowiedzial
ne są promienie ultrafioletowe. Światło sło
neczne emituje promienie składaj; 
z „trzech wiązek” - nazwijmy je A, b  i C. 
Promienie wiązki A przenikają najgłębiej i są 
łatwo przyswajalne. Wywierają bezpośredni 
wpływ na opaleniznę i są absolutnie bezpie
czne. Jedynie promienie wiązek B i C są 
groźne dla zdrowia. Powodują poparzenia, 
zmarszczki, przedwczesne starzenie się 
a nawet zmiany chorobowe skóry. Stosowa
ne dotychczas tradycyjne urządzenia są 
wyposażone w lampy emitujące światło po
dobne do słonecznego z niewielką ilością 
promieni wiązki B. Studio „SALVEO” dy
sponuje profesjonalnym solarium wykorzy
stującym jedynie promienie wiązki A. Dzięki 
zastosowaniu odpowiednich filtrów wyelimi
nowano wszelkie niekorzystne następstwa 
działania naturalnego światła słonecznego. 
Ten sposób opalania jest najskuteczniejszy
1 najzdrowszy.

K.D.: Jakie jeszcze korzyści wynosi 
ka ze studia „SALYEO”?

B.D.: Można powiedzieć, że „diy ~ ' “ 
Nasze zdrowie, uroda i sukcesy w_ 
z pięknym wyglądem i wysportowanym cia
łem. W dzisiejszych czasach częściej zagląda
my do naszych portfeli, siatek i garnków niż 
do lustra. A kiedy już zerkniemy w zwier
ciadło - szara, zmęczona twarz, worki pod 
oczami a tu i ówdzie przybyło różnych szpe
cących fałdek. Bierzemy się wtedy „w garść” 
i... stosujemy diety „cud”, które po pierwsze 
nie dają pożądanego efektu a po drugie pro
wadzą w większości przypadków do wynisz
czenia organizmu. Nikogo nie trzeba prze
konywać jak szkodliwa jest nadwaga i jak 
psuje samopoczucie kobiety. Kiedy jesteśmy 
ładniejsi i młodsi, czujemy się lepsi a to 
z kolei powoduje większą odporność w zma
ganiach z losem. Zabiegi w studio„SAL- 
VEO” są przyjemne i co najważniejsze, bez
pieczne dla zdrowia. Myślimy o innych jesz
cze udoskonaleniach studia, aby wizyta 
w nim była przyjemnym relaksem - ale to 
w przyszłości.

K.D.: Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna Droga
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KRONIKA TOWARZYSKA...
...Na gorzałkę...

„przepalany, dymny trunek, który piją,łając 
Oczy mrużąc, marszcząc się, wzdrygając, charkając. 
Alcltimika cnotliwa, początek mądrości,
Fabuika rano śmieszna, fundament radości, 
Wódka modroplynąca, z której rozum płynie,
Lecz do domu odsyła błotołożne świnie” .

Nic dodać, nic ująć — prawda święta, przenaj
świętsza. Nic muszę zbytnio rozglądać się, komu 
to XVII-wiccznc wierszydło zadedykować. Wam 
moi panowie, popijający na skwerkowyclt ławkach 
przed "Łapianką”. Miejsce wprost wymarzone do 
alkoholowych spotkań.... Obok mieści się filia 
łapskiego przedszkola N rl i dzieci podczas swych 
codziennych spacerów właśnie na tym skwerku 
poznają uroki dorosłego życia. Panowie, siedząc

na ławeczkach, chłoną wiedzę "literacką”, bo to 
przecież naprzeciwko jest biblioteka publiczna. 
Łapski Ośrodek Kultury ma groźnego konkuren
ta... Nasi panowie utworzyli na skwerku kontroś- 
rodek, kontrkultury i chociaż koszty (alkoholu) są 
wysokie, na frekwencję nie narzekają.

A tak niewiele trzeba, aby było piękniej. Tę 
skromną cząstkę miejskiej zieleni zamieniłbym na 
mini-ogród jordanowski. Łapy chyba jako jedyne 
miasto w województwie nie posiadają takiego 
obiektu. Teren można ogrodzić skromnym, este
tycznym parkanem. Do tego kilka huśtawek, dzie
cięcą ntini-ścieżkę zdrowia, mini-karuzelę i wresz
cie trochę trawnika. Przedszkolaki byłyby zado
wolone, dyrektor łapskiej "kultury” miałby możli
wość wyjścia z atrakcjami artystyczno-rozrywko
wymi, rodzice mieliby wreszcie bezpieczne miej
sce zabaw dla naszych pociech.

Na razie przed nowym,dość ładnym obiektem 
tzw. Delikatesów jest obsadzone kilkoma drzewa
mi pustynio-klcpisko, raj dla pijaków. 1’omysl 
utworzenia ogródka jordanowskiego przekazuję 
nieodpłatnie nowym władzom naszego miasta. 
A od Ciebie, drogi Czytelniku oczekuję poparcia 
w tak słusznej sprawie.

* * *
Z  przyczyn zupełnie niezależnych od redakcji 

jesteśmy zmuszeni przerwać emisję serialu 
„Dyrektorzy”. Mamy jednak nadzieję, że wkrótce 
będziemy mogli znów wrócić do tematu i 
zaproponować państwu kolejny odcinek.

Zapowiadaliśmy przed dwoma tygodniami in
formacje o mafii w Łapach. Niestety, mafia chyba 
zawiesiła działalność na okres letni, nie daje 
znaku życia, a może po prostu wytrzeźwiała? A 
ponieważ postanowiliśmy nawet nawet plotki 
podawać sprawdzone — czekamy na rozwój 
wydarzeń.

(oni)

...I KRYMINALNA

Skuteczność policji jako organu powołanego 
do ujawniania i ścigania przestępstw oraz zapo
bieganie ich popełnianiu w dużej mierze uzależ
niona -jest od stopnia wykorzystania środków 
techniki kiyminalislycznej. Pozwalają one na 
ustalenie techniki stosowanej przez sprawców 
w czasie przygotowania i popełniania przestęp
stwa, zabezpieczenie środków dowodowych, czyli 
śladów świadczących o sprawcach i w wielu przy
padkach umożliwiają cym ustalenie ich tożsamości.

Zapoczątkowany w czasach kolejnych etapów 
reformy proces szerokich oszczędności w resorcie 
spraw wewnętrznych, połączony z brakiem jakich
kolwiek do lacji, spowodował stan posiadania 
przez obecną policję jedynie dwóch rodzajów 
proszków, służących do ujawniania śladów linii

papilarnych i rękawiczek. Dla porównania policja 
zachodnioniemiccka posiada ich około 20 i każdy 
jest dostosowany do innego podłoża i różnej 
intensywności śladu. Jednakże wiedzieć trzeba 
o tym, że sprawcy pozostawiają po sobie również 
inne ślady. I w takich przypadkach jedynie pomy
słowość i operatywność kryminalistyków, wyko
rzystujących słynne w ostatnich lalach tzw. "opa
kowania zastępcze” pozwala na osiąganie jako 
takich rezultatów.

Niewiele jest w kraju jednostek terenowych, 
jak RUSW w Łapach, w których warunki stwo
rzone inspektorom techniki kryminalislyczncj 
pozostawiałyby tak wiele do życzenia. Oczywiście 
brak laboratorium i atelier powodowany jest 
ogólnym brakiem lokalowym budynku RUSW.

Jednakże pozostałe wyposażenie np. ciemni na 
poziomie lat 60-tych oraz w inny sprzęt krymina
listyczny, będący wytworem powojennej myśli 
nowatorskiej, z pewnością nie ma większego 
wpływu na skuteczność działań.

W myśl bliskiego kryminalistyce twierdzeniu, 
że nie ma skutku bez przyczyny, spekulując moż- 
naby doszukiwać się pewnych przyczyn takiego 
stanu. Kiedyś, w wąskich kręgach "komunistycz
nej arystokracji” mówiono,że ograniczanie 
i odbieranie ówczesnej milicji dóbr motoryzacji, 
łączności i sprzętu miało celowo ułatwić byłej ek
stremie podziemną egzystencję. Dziś już-może 
ktoś zauważy podziemie nie istnieje, wręcz prze
kwitło od nadmiaru światła, a poziom wyposaże
nia, jakże oczekiwanej policji utwierdza w przeko
naniu przestępców o istnieniu i kusi do popełnic- 
nia(czy nie istniejącej?) zbrodni doskonałej.

Zbigniew Łapiński.

Poziomo: 1. pod szklanką, 6. „smakosz” drewna, 9. pies myśliwego, 10. 
np. technikum, 11. z niej wystrzał, 12. tożsamości lub niewinności, 13. 
kolega tokarza, 14. przcciwudcrzenie, 15. nogą zamiata, 18. członek rady 
miejskiej, 21. duży garnek, 24. plemię, 25. ciastko od „Lecha”, 26. huk, 
stukot, 27. szkolny sprzęt, 28. pieczenie w przełyku, 31. czyni cuda, 34. 
magazyn, 37. ciasto od „Lecha”, 38. siłacz, mocarz, 39. żołnierz lekkiej 
jazdy węgierskiej, 40. gałgan, 41. drapieżny ssak, łasza, 42. krem od „Le
cha”, 43. czyni złodzieja, 44. zagłębienie terenu.

Pionowo: 2. między lekcjami, 3. kolejowy obiekt, 4. faza księżyca, 5. 
drobny deszczyk, 6. mostek nad strumykiem, 7. państwo z Bukaresztem, 8. 
dział medycyny zajmujący się chorobami wewnętrznymi, 16. marynowany 
lub do cerowania, 17. cukrowa, 18. przedmiot, 19. rodzaj krzyżówki, 20. 
główna tętnica, 21. transport drewna rzeką, 22. w piórniku, 23. w parze 
z igłą, 29. zielony lub cukierek w kształcie kulki, 30. kopie grób, 32. igły 
drzew iglastych, 33. krasomówca, 34. afrykańska pustynia, 35. nędzarz, 
biedak lub imię, 36. twórca teorii ewolucji gatunków,

Rozwiązania prosimy przesyłać na adres redakcji, pl. XX-]ccia 15 do 
dnia 8 sierpnia.

opracował J. Jamiołkowski 
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 2

Poziomotżabojad, latawiec, Ormianka, Ariadna, Roland, tęczówka, feb
ra, orszak, kapłan, Santor, Kalisz, potok, antylopa, kasjer, czystka, żurawina, 
pijalnia, wariant. Pionowo: zaprzęg, doniczka,karnawał, stora, Świadek, 
Leonardo, faraon, Alaska, infant, plakat, Alicja, stocznia, szarża, notariat, 
odlewnia, koksiak, oponet, skand.

Doliczyliśmy się 4 poprawnych rozwiązań. Tort wylosowała p. Antonina 
Skrobańska, żarn. w Łapach przy ul. Nowowiejskiej 16. Po odbiór nagrody 
prosimy zgłosić się dnia 31 lipca (wtorek) w godz. 14-16 do lokalu przy 
pl. XX-lccia 15.
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BEZROBOCIE
dokończenie ze sir. 1

widzi możliwość zatrudnienia w tzw. zieleni mie'- 
skiej, lecz jest małe „ale”. Miasto nie posiada fui: 11 
duszy na zakup sadzonek,a także odzieży ochron- fi 
nej i najprostszego chociażby sprzętu. Coraz częś
ciej do biura zgłaszają się powracający z tzw. 
emigracji zarobkowej. Swoją rejestrację argumen
tują przede wszystkim chęcią posiadania upraw
nień do bezpłatnych świadczeń w zakresie ochro
ny zdrowia,jak też do 30% zniżki lekarstw. Zgła
szają się też rolnicy, przede wszystkim kobiety. 
Nie mają szans na zasiłek,jeżeli posiadają przy
najmniej Ilia użytków rolnych. Sprawdzanie stanu 
majątkowego jest pracą żmudną, lecz konieczną. 
Potwierdzenie stanu bezrobocia polega także na 
sprawdzeniu wpisu w dowodzie osobistym. Zasił
ki są wypłacane od chwili rejestracji do momentu 
znalezienia pracy. Ustawa przewiduje, że nawet 
dwuletnie korzystanie z zasiłku jest wliczane do 
stażu pracy. Podejmowane są próby przekwalifi
kowania, które są realizowane poprzez Zakłady 
Doskonalenia Zawodowego. Jeśli bezrobotny 
odmówi przekwalifikowania, wówczas traci prawo 
do zasiłku, Od 1 stycznia do 30 czerwca 1990roku 
Rejonowe Biuro Pracy wypłaciło 323 min. zł. Do 
tego należy wliczyć 43% podatku od powyższej 
sumy płaconego na rzecz ZUS, a także wypłaco
ne zasiłki rodzinne. Zamyka się to sumą 500 min. 
zł. Liczba bezrobotnych ciągle wzrasta. Należy 
współczuć tym, którzy u progu dorosłego życia 
poczuli jego gorzki smak. Jak olbrzymi jest też 
koszt realizowanych reform w skali regionu i kra
ju ....

W Rejonowym Biurze Pracy w Łapach pracują 
tylko trzy osoby. Rozmawiałem z panią R. Jab
łońską i K. Płońską. W ciągu niespełna 30 minut 
panie przyjęły 10 petentów. Norma dzienna 
wynosi 100 i więcej osób. Rozmowy są konkretne, 
lecz poza tym są duże, bardzo duże ilości papie
rów i papierków. Niezbędne jest usprawnienie 
pracy oraz pomoc kadrowa. Rejon działania Biu
ra daleko wybiega poza granice łapskiej gminy,a 
problem bezrobocia ciągle narasta....

Marian Olechnowicz.

Ogłoszenia drobne

Część mieszkalną 58 m2 w pawilonie rze
mieślniczym sprzedam tel. 32 32.

Mieszkanie kwaterunkowe w cenlrum 
Białegostoku, 33 m2 z telefonem zamienię 
na mieszkanie w Łapach. Inf. tel. 517 607.
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Dom KuStury w Łapaeh
Zaprasza

dyskoteki
czwartek 21.00-1.00 
sobota 21.00- 2.00 
niedziela 21.00—1.00 

filmy video
piątki 12.00,17.30 

27 VII
dla dzieci Hanna Barbera-bajki 
dla młodz. żelazny orzeł-sens. USA 
3 VIII
dla dzieci Cudowny świat W. Disneya 
dla młodz. Stracić cnotę—kom. USA 
10 VIII
dla dzieci Hanna Barbera -  bajki 
dla młodz. Casualties of war-woj. USA

Kurs języka angielskiego dla początkujących we wszystkich 
grupach wiekowych zapisy do 30 lipca

Studio Odnowy Biologicznej

”SALVEO”
proponuje

•  zabiegi odchudzające najnowszą metodą firmy SUNLIGHT
•  usuwanie zmarszczek metodą laserową
•  piękną opaleniznę dzięki solarium z filtrem kobaltowym
•  elektrostymulację poprawiającą jędrność ciała

Już przyjmujemy zapisy.
Zapraszamy na ul. Sienkiewicza 77 (IV p) tel. 751 377 w godz.10 — 1 

Dojazd autobusami linii 3 ,6 ,13 , 14,16,18, F (przystanek przy Uchwytach)

N I E  D O  W I A R Y

dokończenie ze sir. 2

źródłem choroby zakaźnej. Sąd Woj. jest 
zdziwiony, że zarzut ten jest postawiony po 
trzech latach od popełnienia przestępstwa 
oraz po takim samym okresie przechowywa
nia w budynku sądowym i to przecież na 
życzenie prokuratora. Nikt z tego tytułu nie 
zachorował ani pracownicy Sądu, ani osoby 
często stykające się z tymi przedmiotami, ani 
też nikt ze składu sądzącego. Na koniec pro
kurator „martwi się",że Sąd nie określa, 
jakie przedmioty jakim spadkobiercom mają 
być wydane. Sąd i z tym rozprawia się defini
tywnie.

Na odrębną uwagę zasługuje zarzut ska
zanego A.Pietruszki w jego zażaleniu - „że

Sąd zapomniał o społecznej roli prawa” i że 
„doświadczenie orzekającego. Sądu równa 
się doświadczeniu embrionu tuż po akcie 
zapłodnienia”. O tempora, o mores!!! Kto to 
czyni? Człowiek „nawrócony” w odosobnie
niu, człowiek z poczuciem winy? Na pocie
szenie dodam, że przedstawiciel Prokuratury 
Generalnej wniósł do Sądu o pozostawienie 
tegoż zażalenia bez rozpatrywania. Naresz
cie. Rodzina otrzyma rzeczy ks. J. Popiełuszki.

Refleksje nad powyższym pozostawiam 
czytelnikom. ,

Janina Mirek
(na podstawie artykułu 

„Sutanna księdza Popiełuszki”) 
„PRAWO I ŻYCIE”
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