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OŚMIORNICA
Że mafia ma .się dobrze, nic wąt pig, gorzej 

z pracownikami. Wyniki ostatniej kontroli 
Izby Skarbowej w Z N T K  znakomicie ilustru- 
j;j, gdzie znikają wypracowane przez załogę 
pieniądze, I to już nie moje insynuacje 
a fakty. A  te są przerażające. Olo w przecią
gu 1989 r. i 1 kwartału 1990 r. kilka prywat
nych firm zainkasownlo od Zakładów — 
o ile dobrze policzyłem — prawic 270 min zl, 
zamiast 121,5 min. Lekka rączką wypłacono 
im o ponad 148 min za dużo.

Bulwersuje mnie szczególnie koszt roz
biórki starej przychodni lekarskiej: zamiast 
wypłacić prywatnemu wykonawcy 89,2 min 
zl wypłacono... 153 min. Drobiazg -  o 113,7 
min za dużo. Pomyłka? O lo jej szczegóły: 
pracownik zakładów potwierdził r ę c z  n ą 

kę Ścian murowanych z cegły nu 
...oe cementowej, żelbetonowych stro

pów i betonowych posadzek oraz r ę c z n y  
załadunek gruzu na samochody do 5 ton 
i wywóz gruzu na odległość do 3 km. W  rze
czywistości? Budynek wyburzono k o p a r - 
k ą gąsicnnicową o pojemności 1,2 n r, gruz 
ładowano przy pomocy tejże koparki na 
samochody powyżej 5 ton i był wywożony na 
odległość nic do 3 km, ale do I km. Że 
o zaliczeniu (w innym przypadku) prac 
wykonywanych przez pracowników zakładów 
na konto prywatnej firmy nic wspomnę. W y
starczy?

Przypominam — to są ustalenia Izby 
Skarbowej — nic moje. Zresztą kserokopie 
tego dokumentu wiszą na tablicach ogłoszeń 
w zakładach. Nic dziwnego, że przy takiej 
„gospodarności" ludzie zarabiają lak, jak 
zarabiają. Rozbiórkę przychodni widziała

c.it. na stronic 2

DOKOPAĆ 
KLJLTURZE!

Ostatnie tygodnie były bardzo nerwowe 
w kulturze. Z  dniem 31 grudnia 1990 r. 
przestaje istnieć Fundusz Rozwoju Kultury 
(FR K ). Co to oznacza? Otóż od nowego 
roku finansowanie działalności kulturalnej 
znajdzie się w gestii samorządów terytorial
nych. ż  ogólnej subwencji gminy radni będą 
musieli wydzielić część pieniędzy na kulturę. 
Wszystko, wydawać by się mogło jest 
w porządku więc skąd niepokój? Po pierw
sze — ile będzie pieniędzy nu działalność 
domów kultury i bibliotek zadecydują radni 
(w* zależności od budżetu gminy). W  prakty
ce dotychczasowej (oby tak się nie stało) 
jeżeli radni mieli do wyboru załatać dziury 
w jezdniach czy środki przeznaczyć na kultu

rę z reguły wybierali to pierwsze. Jest to 
problem ogólnokrajowy nic tylko łapski. 
Prawda jest leż laka, że upowszechnianie 
kultury obecnie jest drogie, u z ekonomią 
żartów nie ma. Samorządy na pewno lekką 
ręką nie oddadzą połowy własnego budżety 
na utrzymanie domów kulimy i bibliotek. 
Trzeba będzie zdecydowanie zwiększyć wła
sną działalność dochodową (jaką?) różnymi 
sposobami, nie tylko przez dyskoteki, które 
wzbudzają wiele kontrowersji, o czym za 
chwilę. Zgodnie z kodeksem pracy wszyscy 
pracownicy kultury powinni w dniu 30 wrześ
nia br. otrzymać wypowiedzenia z pracy 
z dniem 31 grudnia br. Tak się też stało

c.tl. na stronie 2

fot. Ryszard Piotrowski

O ZNTK...
z dyrektorem 

Ryszardem Ekiertem
Katarzyna Droga: Jak zapowiada siy pra

ca nawowy branego dyrektora ZNTK? Czy 
przewiduje l ’;m wiele kłopotów i zmart
wień?

Ryszard IZkicrt: Kłopotów z pewnością nie 
zabraknie. Sytuacja Z N T K  nie jest do końca 
jasna. Wiele niewiadomych dotyczy przysz
łości. Wiadomo, że zakłady mają ograniczo
ną liczbę napraw wagonów -  i trzeba się 
ratować.

K. 1).: W  jak i sposób?
R. Li.: Jednym z wcześniej podjętych kro

ków jest wzięcie do produkcji naprawy wago
nów osobowych — konkretnie bagażowych. 
Można się przestawić na wagony osobowe, 
których jest dużo do naprawy na kolei. W tej 
chwili to jedyne wyjście, by utrzymać załogę 
na obecnym poziomie zatrudnienia.

K. 1).: Czy istnieje zatem groźba zwolnień 
pracowników ZNTK?

R. li.: Wiadomość o zagrażającym bezro
bociu chciałbym zdementować. Rzeczywiście 
jest przygotowywana w zakładach operacja 
grupowego zwolnienia, lecz chcemy przepro
wadzić ją w inny sposób. Jedną z niewiado
mych jest czy Z N T K  pozostaną w strukturze 
PKP. Jeśli nie — możemy pracować do 65 
roku życia. Dlatego chcemy umożliwić pój
ście na emeryturę pracownikom, którzy 
przepracowali 40 lal, kobiety 35 lat. Nie 
mają jeszcze wieku emerytalnego, a przy 
okazji zwolnień grupowych otrzymają nor
malną, kolejową emeryturę.

K. I).: Czy tylko tej grupy będą dotyczyły 
zwolnienia?

R. F. Nic tylko. Ażeby w Z N T K  można 
było przeprowadzić grupowe zwolnienia 
należy zwolnić 100 osób. Według naszych 
rozcznań w zakładzie jest około 70 osób 
w sytuacji, o której mówię, W związku z tym

c.d. mi stronic S
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chyba z połowa pracowników. Ale w papie
rach stoi wyraźnie: rozbiórka ręczna. Czy 
wniosek, i* ktoś odstawiając nu oczach wszy
stkich ttiki] lipę czul się pewnym bezkarności 
nie jest uzasadniony? Nadzór spal w tym 
czasie? Juk mogło to ujść czujnemu oku 
poprzedniego dyrektora zakładów? Czy kie
rownictwo OPZZ-owskicgo zwifjzku pod
trzymuje dalej swoje oświadczenie, Ze wnio
sek Rady Pracowniczej, poparły przez 
N S Z Z  „S”, o odwołanie dyr. Karwatowicza 
byl nieuzasadniony? Cula (a afera niech 
będzie odpowiedzi.! na pytanie p. Żochow- 
skiego, w czyim interesie Rada działa.

Pan kpi czy o drogę pyta? Jakże Rada 
mogła konsultować z załogi) obie kandydatu
ry'? Ujawnić szczegółowe wyniki prac Komi
sji Konkursowej, które — zgodnie z przepi
sami i słowami przedstawiciela Dyrekcji 
Generalnej PKP — sę poufne? Ponadto: ze 
wygięciu na owij poufność nawet członkom 
RP nie przedstawiono szczegółowych badań 
np. ze sprawdzianów psychologicznych. Tc  
dane „Orgman” przedstawił jedynie człon
kom Komisji. Pan, panie Żochowski dosko
nale wie, Ze Rada Żadnych konsultacji nie 
mogła robić, bo musiałaby złamać nliowią- 
zujijcc przepisy. Po co więc ta gra pod pub
liczkę?

Swoich apeli i oświadczeń rzeczywiście nie 
„podsuwa!” pan jako członek K Z  Solidar
ności. A po co? Wszak o lym czlonkowstwic 
wiedzą wszyscy. I gdybym byl dalej pracowni
kiem wagonówki, a więc z dala od kulis lego 
cyrku, nic wiem czy leż bym nic podpisał się 
pod pana apelem. Dla mnie — do czasu 
owego „referendum” — reprezentował pan 
mój związek i typ starego zasłużonego, dzia
łacza „S”. I — o ile moje uszy dobrze słysza
ły — lak to przynajmniej niektórzy odebrali. 
Moja ciekawość, jakie to wg pana były te 
„mylne decyzje” RP, nie została zaspokojo
na. Dzięki panu odkryłem kolejny błąd 
korekty w „Ośmiornicy”. Do druku dałem 
między innymi zdanie: (K Z  N S Z Z  „S”) 
„zwraca uwagę na to, k t o  zbiera! te pod
pisy, rozpuszcza! plotki i kłamstwa o inż. 
Łukaszuku.,, Tymczasem wydrukowano: 
„zwraca uwagę na to, ż c zbierał le podpi
sy...” Zamiast „kto” wydrukowano „że”.
I z kontekstu poprzedniego zdania wynika, 
że pan to czyni!. Błędów w tekście było wię
cej, była też w ostatnim numerze krótka not
ka na ten temat. Dodaję jeszcze jeden: w 
ostatnim zdaniu „Ośmiornicy po słowach 
„czułbym się winny” zabrakło słówka „mil
cząc”.

Co do niskich zarobków: co dyr. Ekicri 
powiedział, zapisałem w protokole. Jeśli zaś 
uważa Pan, że sfałszowałem słowa dyrekto
ra, na najbliższym posiedzeniu RP niewątpli
wie oberwę. 20 jej członków powinno pamię
tać, a i sam zainteresowany także.

Nic ponosi pana zanadto wyobraźnia? „... 
zakładowy zabójca-kadrowicc...”. Czyżbym 
tak napisał? Póki co, jeszcze żyję. W  dodat
ku na „wygodnej, cieplej posadce”. Dzięki 

. mafii, która zapewne również „pańskim ge
stem" odrzuciła moją łapówkę i przyjęła do 
pracy. Wybacz, o mafio, niewdzięcznikowi! 
Łapówkarstwo popełnione 4 lala temu 
wypływa dopiero teraz? A  p. J. Łu piński -  
prawnik przecie — nic wiedział, że takiego 
panu kieruje się do prokuratora? I po czymś 
takim dat mi jeszcze ciepłą posadkę? Widzę 
tu logiczną sprzeczność. Ale to nic mój kło
pot. Choć... gdybym wniósł teraz do sądu 
sprawę o oszczerstwo, może by się znalazło 
z pół tuzina świadków, którzy siedząc w sza
fie przez uchylone drzwi widzieli ów „pański 
gest” łapownika, zaś drugie pól tuzina 
widziało to przez dziurkę od klucza 
w drzwiach. Nawet pasuje do konwencji fil
mu pt. „Ośmiornica”.

Art. 35 ustawy o IM*. ,,1’K l’” ź.le Tan chy
ba rozumie. Działalność w organach samo
rządu rzeczywiście ma charakter społeczny. 
Tylko, że ja nie jestem działaczem samorzą
du, czyli np. jednym z 25 wybranych przez 
załogę członków Rady Pracowniczej, a jej 
pracownikiem etatowym d/s administracyj
nych. Nie lepiej było przed napisaniem sko
rzystać/. powtórnej pomocy prawnika?

Co zaś do moich „upiornych obrazów” 
o powrocie dyr. Karwatowicza wyjaśniam: 
takich obaw nie żywię. Ani tych o swoje 
życic. A  w ogóle -  to pan „Dana X" rozszyf
rował jako byłego dyrektora. 1 który z nas 
ma „upiorne obrazy”? Uderz w stół, a noży-
cc sic odezwą.___________________________

c.tl. nu stronic 3

K O M U N IK A T
K O M IT E T U  O BYW ATELSKIEGO „S”
W dii. 18. 10. 1990 r. Komitet Obywatelski 

w Łapach 2-1 glosami „za", piw 2 glosach 
„przeciw” udzielił zdecydowanego poparcia leur- 
dydalur/o Locha Wałęsy na stanowisko prezyden
ta Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjęto formulę nie- 
my.ekszlnlennia się w Komitet Wyborczy. Każdy 
będzie mógł indywidualnie wstąpić do działającego 
już Komitetu Wyborczego Lecha Wałęsy. Termin 
następnego zebrania KO ustalono na pierwszy 
czwartek po tej utrze wyborów, która wyłoni pre
zydenta.

Jednocześnie KO zdecydował o przekazaniu 
kwoty I min 460 tys. zt. na Fundusz Pomocy Dzie
ciom przy NSZZ Solidarność Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Łapach, postanowiono 
bowiem nie używać funduszy Komitetu w akcji 
wyborczej.

Dniu I I  Iisiii|iiidn 1990 r. o godzinie 13.30 przy 
pomniku przed budynkiem LO w Łapach odbędą 
się obchody rocznicy Niepodległości oraz ślubo
wanie uczniów klas pierwszych LO.

Zapraszamy również, do zwiedzania wystawy pt. 
„Lnpiacy w walec o niepodległość 1918-1920", 
Miejski" Dom Kultury i Łapskie Towarzystwo 
Regionalne przygotowały bogaty zestaw bardzo 
ciekawych fotografii i dokumentów.

Proboszcz parafii św. Krzyża w Łapach infor
muje, że 11 listopada 1990 r. o godz. 15.00 odpra
wione zoslnnie uroczyste nabożeństwo w intencji 
Ojczyzny i twórców nicpodłcglaści.

DOKOPAĆ
KULTURZE

w kilku gminach (na szczęście me 
w Łapach). Niektórzy burmistrzowie i wójto
wie zbyt dosłownie przyjęli zakończenie fina
nsowania kultury /. FRK. Tym sposobem 
zlikwidowano kilka dobrych ośrodków. 
Dyrektorowi GOK-u kazano zwolnić pra- 
cosvników (często z wieloletnim stażem 
i wykształceniem), a następnego dnia zwal
niano dyrektora. Pu interwencjach w Urzę
dzie Wojewódzkim w Białymstoku i kilku 
teleksach część zwolnień anulowano, ale nie 
wszystkie, traktując je jako zabezpieczenie 
(wątpliwe zresztą) przed brakiem pieniędzy 
w przyszłym roku. Nerwicę wśród kadry 
pogłębiają również do końca niejasne wypo
wiedzi w telewizji, czasami nawet sprzeczne 
z sobą.

K TO  ZAPŁACI?
W  ciągu ostatniego miesiąca uczestniczy

łem w kilku ciekawych spotkaniach i nara
dach, po których rysuje mi się pewien < 
tego co będzie w przyszłym roku. Pik 
się z czytelnikami Gazety Łapskiej tym co 
widziałem i usłyszałem. Pod koniec września 
z przerażeniem dowiedziałem się, że stan 
prawny kultury (na szczęście tylko stan) 
pozwala władzom lokalnym zamieniać 
w przyszłym roku domy kultury i biblioteki 
(z braku finansowania) na inne cele np: 
spichrze, knajpy, przedszkola itp. W pierw
szych dniach października w telewizji poin
formowano, że od .stycznia będzie działać 
Fundacja Kultur)’ może nawet lepsza tuz 
FRK. Później dowiedziałem się, że cala kul
tura zostanie podzielona na trzy piony: 
narodową, państwową, (z budżetu państwa) 
i samorządową (z budżetu gmin). W  pionie 
państwowym znajdą się w  naszym wojewódz
twie: Wojewódzki Dom Kultur)', Wojewódz
ka Biblioteka Publiczna, Filharmonia, teatry 
i szkoły artystyczne w Białymstoku. Pozostali 
będą finansowani z budżetu gmin (ciekawe 
czy w grudniu lub styczniu nie pojawi się 
nowa koncepcja).

IN A U G U R A C JA  RO KU  
K U L T U R A L N E G O  1990/91

10 października w Korycinie odbyła się 
inauguracji roku kulturalnego połączona 
z otwarciem nowego domu kultur)'. Mimo 
sympatycznej atmosfery stworzonej przez 
organizatorów imprezy ciało się odczuć stan 
niepewności i zagrożenia. Otwarto nowy 
dom kultury, który może być zamknięty od 
nowego roku. W  miejscowości mniejszej jak 
IJhowo stoi plitcówka z dwiema salami po 
200 in' każda z kawiarnią i biblioteką. Zazd
rość mnie brała gdy porównywałem warunki 
pracy łapskiego domu kultury też nowego 
(ciągle w budowie).

M lIjD Z Y N A R O D O W Y  T U R N IE J  
T A Ń C A  T O W A R Z Y S K IE G O .

12 październiku odbył się w Lupach 
M T IT .  Uczestnicy byli zachwyceni łapską 
publicznością i sposobem organizacji. W  cią
gu trzech dni (u nas jeden) obejrzało turniej 
2100 osób, w Łapach 1100. Zaangażowanie 
sponsorów było ogromne. Szkoła Podstawo- 
wa N r 4, a w zasadzie jej kadra, dyrekcja

c.d. na stronic 6
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Kapcie chyba jednak z  pracy zabiorę: 
wszak zim;] w pokryiym śniegiem pokoju cie
plej mi będzie w walonkach. I  kufnjcc -  do 
kompletu.

Słów parę w odpowiedzi p. J. Mirek.
Pokornie przyznaję, poi ralię być złośliwy. 

Ale skąd to u pani w stosunku do mnie? 
Czyżby swoiście pojmowana solidarność rad
nej z radnym? A  konkretnie: określenia 
„zwykły robotnik” użył p. Żochowski w jed
nym ze swych apeli czy też oświadczeń. Ja 
tylko powtórzyłem. Ewcnilailnc uwagi pro
szę więc kierować do niego.

Jeśli określenie „żaden zawód” odnosi się 
do mnie, wyjaśniam, że po LO oczywiście nie 
ma się żadnego zawodu. Ja jednak go mam: 
pszczelarz. Nawet na papierze. 9 lat teorii 
i praktyki. 58 uli jako dotychczasowy 
dorobek. Ale pani winna o tym wiedzieć, 
wszak od lal paru jest pani jedni] ze stałych

tloknńczeiiic na sir.6

O ŁAPSKIEJ 
SOCJALDEMOKRA CJI

Olbrzymia plansza Biura Wyborczego 
kandydata na prezydenta RP — Włodzimie
rza Cimoszewicza umieszczona na ścianie 
budynku b. Komitetu b. PZPR skusiła mnie, 
aby zajrzeć do środka i porozmawiać „z kim 
u Ja”. Wnętrze tchnie świeżości:] farby. 
Nn[AH*ana młoda pani okazała się kierowni
kiem przygotowywanego do otwarcia łap
skiego Oddziału PKO. Niezbyt była skłonna 
do rozmowy, więc nie nalegałem. Dowie
działem się jedynie, że pani nic wic kiedy fir
ma zacznie funkcjonować. Niech lam, nic 
ma co na silę kogoś reklamować. Już na 
górze, w gabinecie miejscowego szefa SDRP  
— pana Lesiewicza usłyszałem, że cały budy
nek został sprzedany Bankowi PKO. Nic 
wiadomo też, C7.y była to decyzja władz woje
wódzkich, czy leż centralnych SdRP. 
W odniesieniu do sali konferencyjnej obo
wiązuje umowa z Urzędem Miasta o wyko
rzystaniu jej na cele kulturalne. Na piętrze 
swoje pokoiki ma Komenda I łufca Z U P . Za 
wynajem lokalu harcerze pluci] czynsz. D ru
howie, ski|d jeszcze macic jakiekolwiek pie
niądze? ł apscy socjaldemokraci wkrótce 
wyprowadzi] się z Białego Domku. Nie wiem 
gdzie znajd:] nowi] siedzibę. Próbowałem 
dowiedzieć się co nieco o funkcjonowaniu 
spadkobierczyni PZPR  w Lupach. Pan 
Lesiewicz poinformował, że jego partia 
odeszła od starych schematów', odbiurokra

tyzowała się i żadnych kartotek nie prowadzi. 
Dlatego dane o liczebności SDRP w Łapach 
i okolicach są niemożliwe do ustalenia. 
Powstały kola w Poświętnem, Uhowic, Sura
żu i,Łapach. I tu refleksja, jeżeli partia nie 
realizuje zasady członkowstwa, może jednak 
to nie si| kola, lecz grupki nieformalne. Naj
ważniejsza jest jakość nie ilość — oto dewi
za. No tak, ale jeśli się nic zna ilości jak moż
na poznać jakość. Ale niech o to martwi;] się 
inni. W  budynku od kliku dni mieści się biu
ro wyborcze Włodzimierza Cimoszewicza. 
Na stoliku zauważyłem listę wspierających 
jego kandydaturę. Figurowało 7 nazwisk, 
lecz na wszystkich jest już około 100 (19 paź
dziernika). Programu kampanii na razie 
jeszcze nic ma, ponieważ najważniejsze sq 
właśnie podpisy. Ciekaw jestem jak można 
stwierdzić autentyczność wszystkich danych. 
Nie, to nic jest przytyk do socjaldemokracji. 
Ja patrzę na len problem szerzej, w skali kra
ju i wielu kandydatów. I na koniec. W biurze 
wyborczym wisi godło państwa — orzeł jesz
cze PRL-ow.ski. Owszem, trwa okres przejś
ciowy i orzeł bez korony jest jeszcze dozwo
lony. Jednak w biurze kandydala na prezy
denta RP powinno być godło RP. Na półce 
zaś zauważyłem wizerunki ideowych nauczy
cieli SDRP -  Marksa i Lenina. Nie najlep
szy to chwyt reklamowy... Nic pragnę, aby 
słowa powyższe były elementem kształtowa

nia nastrojów i atmosfery przedwyborczej. 
Dlatego pozwolę sobie przybliżyć na podsta
wie ulotki — sylwetkę kandydala na prezy
denta RP Włodzimierza Cimoszewicza.

Marian Olechnowicz
W Ł O D /. IM Il iR Z  C IM O S Z E W IC Z , ur. 

13 września 1950 r., bezpartyjny, dr nauk 
prawniczych (międzynarodowe prawo pub
liczne), absolwent Uniwersytetu Warsza
wskiego. Stypendysta fundacji Fulbrighta na 
Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. 
Praktykował w Konsulacie PRL w Malmo.

Poseł na Sejm RP, przewodniczący Parla
mentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej. 
Członek sejmowych komisji: mniejszości 
narodowych i etnicznych, spraw zagranicz
nych, konstytucyjnej, nadzwyczajnej do roz
patrzenia ustaw dotyczących samorządu 
terytorialnego, przewodniczący komisji 
badającej tzw. aferę alkoholową.

Włodzimierz Cimoszewicz prowadzi 
z rodziną indywidualne gospodarstwo rolne
0 pow. 19,19 ha, nastawione na hodowlę byd
łu i irzody chlewnej.

Zainteresowania: rolnictwo i gospodark. 
żywnościowa, współpraca międzynarodowa, 
sprawy publiczne. Biegle włada angielskim
1 rosyjskim.

Rodzina: żona Barbara -  prawnik, dzieci -  
córka Małgorzata, uczennica II  klasy LO, syn 
Tomasz -  uczeń V  klasy szkoły podstawowej
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BOS JEST PROCH IW PROCH SIĘ Ol

Przeszedłeś przez śmierć do Boga aby 
w nim jako piękniejsze słońce zmartwych
wstać, na nasze lepsze i lepsze życie

Boskim to jest, co ciągle ku Bogu dążyło, 
Musi wrócić ku Bogu, co boskiego było

Pietwsze dni listopada to czas specyficzny dla wszystkich Polaków. To 
czas, kiedy żywi idą między umarłych, czas kiedy rodziny przemierzają 
seiki kilometrów, by chociaż przez parę minut zamyślić się nad grobami 
bliskich. To także czas, kiedy jesteśmy wyciszeni i chyba bardziej tole
rancyjni dla innych. Pierwsze dni listopada to czas Pamięci.

i
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Umarli mają wygląd spokojny, jasny i pogodny.
Jakby byI zadov/olony proch, że pozbył się ducha i odwrotnie.



3RÓCISZ, Z KTÓREGOŚ WZIĘTY

Sen jest jakby naszym innym, odmiennym życiem, a życie nasze też jest tytko właści
wie snem. Życie to krótki sen. Bardzo krótki, mimo największej nawet liczby lat.

Istnieją dwa rodzaje życia, życie ciała 
i życie duszy.
Jak dusza jest życiem ciaia, tak Bóg jes t 
życiem duszy.
Ciało umiera, gdy dusza je  opuści, dusza 
zaś, gdy ją  Bóg opuści

są fragmentami Jego notatnika powstałe
go podczas podróży po cmentarzacb 
ówczesnej Polski.

G A Z IiT A  ŁAPSKA -  5



DOKOPAĆ
KULTURZE

yiiiK (Inlsy.y 7.c sir. 2

i młodzież pokazały ogromną Życzliwość 
i zapal. Prawdziwą furorę wśród gości zrobiły 
cinsika od Lecha. Pan Leszek '1'ruskolawski 
dwa razy dowoził pieczywo (oczywiście za 
darmo). Napoje z PPS, kolacja z restauracji 
„Narew” przygotowana pod kierunkiem pani 
Krystyny Ogrockicj, piękne puchary jako 
nagroda dla zwycięzców, to wszystko zagwa
rantowało, Ze w przyszłym roku jesionią 
będziemy oglądać najlepsze pstry taneczne 
z Ku ropy znowu w Łapach. Chyba warto.

K O M IS JA  K U L T U R Y , O Ś W IA T Y  
I Z D R O W IA .

17 października miałem zaszczyt jako gość 
uczestniczyć w pracy Komisji Kultury Oświa- 
iy i Zdrowia. Przybyli na nią członkowie 
Komisji, radni,burmistrz i goście zaproszeni. 
Już na początku okazało się, że posiedzenia 
nie ma komu protokołować, bo etatowy pra
cownik Rady jest na zwolnieniu. Rozpoczęto 
pracę. Pierwszy punkt obejmował sprawoz
danie z działalności kulturalnej w 1989 r. 
i w pierwszym półroczu 1990 r . Przedstawia
ne cyfry nie usatysfakcjonowały radnej J. 
Hajdy, która zażądała dokładnych rozliczeń 
w rozbiciu nu poszczególne placówki, mając 
na uwadze głównie wyposażenie w sprzęt. 
Ponieważ takiej ewidencji w księgowości nie 
prowadzi się, zaproponowałem aby pojechać 
w teren i na miejscu przekonać się o sytuacji 
poszczególnych placówek (liliow o, Lupy 
Szolajdy, Płonka Kościelna, i Łapy). Zainte
resowani tą sprawą członkowie Komisji nic 
wyrazili chęci obejrzenia swego poła działa
nia. Bardzo burzliwa dyskusja doprowadziła 
do wniosku, że w zasadzie nic wiadomo o co 
chodzi J. Hajdzie. Zaproponowano aby pod
komisja kultury udała się do M G O K -u  i na 
miejscu uzyskała potrzebne informacje (?)

Drugim punktem było rozpatrzenie celo
wości organizowania dyskotek w kontekście 
skarg mieszkańców Łap i wybryków chuli
gańskich w Uhowic. Wywiązała się bardzo 
ciekawa i rzeczowa dyskusja. Stwierdzono, 
że każda działalność rozrywkowa prowadzi 
do uciążliwości dla mieszkańców. Obowiąz
kiem organizatorów dyskotek jest zapewnie
nie porządku wewnątrz, natomiast chuligań
skie wybryki poza budynkiem to sprawa poli
cji. Szkocki tylko, że juk do tej pory policja 
jest zbyt skiba, aby wywiązać się ze swych 
zadań.

Ciekawym głosem byki też propozycja, 
aby organizować imprezy z wymuszeniem 
ciszy nocnej oraz sprawa udziału młodzieży 
poniżej 18-tu lat. Osobiście uważam, że cał
kowita odpowiedzialność organizatorów za 
spokój w okolicach miejsc dyskotek jest nie
możliwa, a godzina 22.00 czy jest godziną 
ciszy? Chyba nie. Głośne zabawy u sąsiadów, 
imieniny, wesela, śpiewy, głośniki wystawiane 
nu zewnątrz i na cały regulator to tylko kilka 
przykładów braku ogólnej kultury w  naszym 
społeczeństwie. Prawda jest też laka, że

można zamknąć wszystkie (przeszkadzające) 
dyskoteki. Jeżeli lak — zamknijmy leż wszy
stkie knajpy (u jest ich sporo), bo młodzież 
zamiast na dyskotekę pójdzie na gorzałkę.

Trzecim punktem pracy Komisji było 
odwołanie pracowników Biblioteki w Łupach 
aby zapobiec reorganizacji w M G  BP. Wyjaś
niam o co chodzi. Aby lepiej wykorzystać ist
niejącą (skromną) bazę i kadrę pracow ników 
M G O K  i M G  BP w Łapach, Zarząd gminy 
postanowił połączyć te dwie instytucje 
w jeden ł apski Ośrodek Kultury. Z  dwóch 
dyrekcji zrobi się jedna. Komisja stwierdzili), 
że nic na razie nic może zrobić ponieważ, 
decyzje zapadły w Zarządzie gminy. Moim  
zdaniem, względy ekonomiczne przemawiają 
za zjednoczeniem instytucji, bo część działań 
M G OK-u i M G B P  jest powielana np.: dzia-

(lokońc/i-nic ze sir. 3

konsumentek mego miodu i sporo godzin na 
te tematy przegadaliśmy. Choć może niepo
trzebnie o tym piszę, a nuż ktoś powie, że 
daję łapówki. A  swoją drogą mam dług 
wdzięczności w stosunku do p. łochowskie - 
go: zrobił mi bezpłatną reklamę i mogą 
posypać się zamówienia. Dzięki!

Gdzie moja odwaga? 30 kwietnia 82, wie
czorem, nu stadionie w ł apach, kiedy to lek
ceważąc wojenne prawo przy pomoc)' pędzla 
i czerwonej farby (zostały na miejscu „zbrod
ni”) przemocą usiłowałem obalić ustrój. 
Z  budynku przy bramie wypadło dwóch 
stróżów prawa i z okrzykiem „stój, bo strze
lam" pognało mnie przy akompaniamencie 
strzałów (chyba w powietrze) przez boisko 
w stronę lasku na Bindudzc. Na szczęście 
byłem szybszy. Myślę, że Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Miasta i Gminy może to 
sprawdzić w stosownej instytucji, aktu być 
może nie zostały spalone. Proponuję leż 
pogadać w właściwymi ludźmi z byłej SB. 
Choć może szkoda, że mnie nic złapano. 2-3 
lala paki, ale teraz aureola męczennika 
i bohatera!

Dziwi się pani, iż karze się maluczkich, 
a tym wielkim włos nie spada z głowy"? Gdzie 
Pitni żyje? W  Polsce i Łapach czy na księży
cu? Kłania się biskup Krasicki: „mały zło
dziej wisi, wielki bohatyrcm”.

Nie w moich obowiązkach służbowych leży 
informowanie prokuratora i nie ja za wypeł
nianie takich powinności biorę pieniądze. 
W  końcu — jak r/.ckl kiedyś dyr. Karwato
wie/. — to dyrektor zakładu ponosi zań pełną 
odpowiedzialność. Być może zakładowa

lunlość oświatowa, w Uhowic i Płonce Koś
cielnej jest po dwóch kierowników — wystar
czy po jednym (kierowniku placówki). 
Decyzja o polączniu jest nic w smak części 
radnych, pracownikom M G O K  i moim rów
nież, bo to właśnie moja osoba została za
proponowana na pełniącego obowiązki dyre
ktora M G B P (oprócz dyrektora M G O K ). W  
tej chwili nic maili już czasu dla rodziny, a co 
będzie potem? Proszę państwa zobaczymy 
co zwycięży: nasze chciejstwo czy ekonomia.

Ostatnim punktem pracy Komisji było wy
słuchanie informacji o działalności Opieki 
Społecznej. Nowa szefowa lej instytucji 
otrzymała szereg niepochlebnych recenzji, 
które powinny być skierowane w zasadzie do 
PKPS i PCK. Na koniec Komisja stwierdziła, 
że skoro nic nic jest władna, więc póki co nic 
będzie się spotykać (słusznie). Moim zda
niem, proszę wybaczyć jeśli się mylę, ale 
Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia chyba 
lak do końca nic wie po co jest powołana (ja 
też nie wiem) i jaki ma program działania. 
Jak na razie decyduje nurt rozliczeniowy. 
Szkoda! Mam nadzieję, że w przyszłości 
Komisja ta stanie się rzecznikiem spraw' ' * i

(liikuiic/enie liii sir. H

sprawiedliwość działa niczym nadzór we 
wzmiankowanej wyżej aferze.

No, ale od i października mamy nowego 
Dyrektora Zakładów, inź. Ryszarda Kkierta
i w nim nadzieja, że to, co w Z N T K  stoi na 
głowie przyjmuje właściwą pozycję i nie 
będzie potrzeby pisać następnych odcinków 
„Ośmiornicy”.

Jak pani może zauważyła, swoje artykuły 
podpisuję własnym nazwiskiem. Tak więc nie 
widzę powodu, bym swoje prywatne poglądy 
— za które odpow iadani nie mniej pp- 
pupą — miał konsultować z K Z  NSZ, 
czy Radą Pracowniczą, zwłaszcza, iż żadnej 
z nich członkiem nie jesieni.

Temat „Ośmiornicy” uważam za wyczer
pany, przynajmniej na razie. Nie samą 
„Ośmiornicą” Lipy żyją. ( Jeszę się z zamie
szczenia obu tych artykułów (pp. łochow
skiego i M irek), bo potwierdza to faktyczną, 
a nie tylko deklarowaną niezależność Gazety 
Łapskiej.

Aby jednak czytelnicy |io lekturze wszyst
kich tych tekstów nie popadli w ponumciwo, 
ja sam zaś w nianię prześladowczą na tle 
ma li i zakończę dowcipem a la Zakłady. Oto 
dyr. Kurek nst posiedzeniu KP 2(». września 
zapytany o to, kio podpisał I I .  łochowskie
mu zezwolenie na korzystanie z poligrafa 
i radiowęzła odparł, że nie wie. Natomiast 11. 
łochowski nic będąc świadkiem tej wypo
wiedzi, w jakieś pól godziny później, na to 
samo pytanie odrzekł, iż. zezwolenie to pod
pisał dyr. Kurek, do którego on się w tej 
sprawie zwrócił. Śmiech to zdrowie, ponu- 
ractwo zaś wiedzie do choroby....

Ito^daii Łnczaj

OŚMIORNICA II
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KRONIKA TOWARZYSKA...
Wszystkich, którzy z nadzieją i ulgą powi

tali zniknięcie w poprzednim numerze kroni
ki towarzyskiej, pragnę zmartwić: dopóki 
docierać do mnie będą informacje prawdzi
we i nieprawdziw e, a związane w jakikolwiek 
sposób z tym, o czym się mówi w mieście, 
będzie istnieć lii rubryka.

Październik, jeszcze niedawno miesiąc 
oszczędności (teraz nie bardzo wiadomo na 
czym oszczędzać) jest także miesiącem 
bogatym w  popularne imieniny i święta: ii to 
dzień wojska, a to dzień milicji i służb spo
krewnionych, ii to Dzień Nauczyciela. O pie
rwszym i drugim jakoś było w tym roku 
cicho. Nauczyciele natomiast tak się niecier
pliwili, że przyspieszyli swoje święto o dwa 
dni. I tu popełnili błąd, który zemścił się na 
nich srodze, bowiem uroczystości przypadły

w piątek, bezmięsny! Impreza odbyłaby się 
bez przeszkód jeszcze w roku ubiegłym, ale 
teraz, kiedy ksiądz siedzi obok? A nuż zapa
mięta kto jadł mięso, a kto rybę? Z. informa
cji, niepotwierdzonych a więc niepewnych 
jak zwykle wynika, że w  jednej ze szkól nau
czyciele solidarnie zajadali rybę, z pogardą 
(?) patrząc na półmiski z mięsem. Podobnie, 
ale (o też nie jest wiadomość sprawdzona, 
znalazło się kilka osób, które sięgnęły po 
mięso. O konsekwencji tego ryzykownego 
kroku jeszcze nic nic słyszałam.

Z  okazji Dnia Nauczyciela Solidarność 
zafundowała swoim członkom bilety na 
odbywający się właśnie Turniej Tańcu Towa
rzyskiego. Natomiast konkurencyjny i z tra
dycjami Związek Nauczycielstwa Polskiego, 
nic zrobił tego. I  po raz któryś w dziejach

okazało się, że z powodu kobiety, a właściwie 
jej braku, dzieją się różne dziwne rzeczy. 
Dowiaduję się, nieoficjalnie oczywiście, że 
niektórzy zbulwersowani członkowie Z N  l1 
— mężczyźni — pozbawieni możliwości 
oglądania damskich wdzięków zapowiedzieli 
czy też już to zrobili, wystąpienie ze związku. 
I kto by pomyślał, że niemożność oglądania 
kobiecej nogi — no, niezupełnie tylko nogi 
i nic jej przede wszystkim — może doprowa
dzić do lak brzemiennych w skutki decyzji.

* * *

Na koniec rzecz ju ż  poważna chociaż leż 
z Dniem Nauczyciela związana. Na uroczy
stej akademii w I.O , były wieloletni nauczy
ciel fizyki w tej szkole, prof. Mieczysław 
(i orski — otrzymał Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski. W  jednym 
z kolejnych numerów przedstawiamy posiać 
prof. Górskiego

(ad)

...I KRYMINALNA
W ciągu trzech kwartałów hr. zanotowano 

na naszym terenie bardzo gwałtowny wzrost 
przestępczości. Jest to zjawisko powszechne 
w skali całego kraju. Przyczyny lego stanu 
rzeczy są różnorodne (generalne pogarsza
nie się dyscypliny społecznej, zmiany reorga
nizacyjne w aparacie ścigania i ciągle braki 
kadrowe i techniczne obecnej policji, skutki 
kryzysu ekonomicznego), statystyka zaś jest 
jednoznaczna.

Trzy kwartały 1989r. zamknęły się liczbą 
274 zaistniałych czynów karalnych, podczas 
gdy na koniec 3 kwartału hr. — ich liczba 
wyrosła do 464. Szczególnie duży wzrost 
nastąpił w kategoriach przestępstw' przeciw
ko mieniu.

wzrosła liczba kradzieży z włamaniem 
do obiektów prywatnych z 25 w ubiegłym 
roku (i> i 84 — w roku bieżącym.

— ki.Kizieży z włamaniem do obiektów 
państwowy n z 28 (uh. r.) do 61 (br.)

— kradzieży mienia prywatnego z 45 (ub. 
r.) do 89 (br.)

— rozbój z 6 (ub.r.) do 11 (br.)
Zuchwałość sprawców przestępstw jest

ogromna. Swoje przestępcze działania 
podejmują już w . dżinach wieczornych, 
niemalże na oczach świadków, którzy w oba
wie o swoje życie lub zdrowie nie przeciw
działają akiom grabienia prywatnego i spo
łecznego mienia.

Taki przebieg miało włamanie do jednego 
z wiejskich sklepów w okolicy Łap. Forsowa
nie drzwi sklepu oraz wynoszenie iowarow 
przez kilkuosobową grupę młodych męż
czyzn obserwowali mieszkańcy pobliskiego 
domu, którzy w obawie, aby metalowe „łap
ki” użyte do ukręcania kłódek w drzwiach 
sklepu, nie dosięgły ich ciał -  powiadomili 
policję dopiero po od jechaniu sprawców.

Apelujemy o zachowana M leko  posunię
tych środków ostrożności w czasie przebywa
nia poza domem w godzinach wieczorno- 
nocnych, należyte zabezpieczanie posiadane
go dorobku. Wszyscy bądźmy w ten sposób 
sprzymierzeńcami policji, pomewae każdy 
akl przestępczego działania pośrednio doty
czy każdego z nas.

M aria Sakowicz
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Poziomu: 4) w niej pierzyna, 7) mieszkanka Łap, 8) protestancki 
ksiądz, 9) dzielnica Łap, 10) imię autora „Komu bije dzwon”, 12) pod 
szewcem, 15) wadliwy przedmiot, 16) prowizoryczny budynek, 19) sial 
w centrum Łap, 20) zjednoczenie kilku przedsiębiorstw, 21) dzieli IJho- 
wo i ł apy, 24) łączy Uhowo i Łapy, 26) cechuje lapianki (poetycko), 
29) absolwent ZSZawod. w ł apach, 31) znak pisarski w postaci prze
cinka, 32) planeta naszego układu, 33) dzielnica Łap, 34) okrywa twarz 
panny młodej.

Pionowo: 1) polski król (nie ten z Pionki), 2) spadają z drzew, 3) 
rocznik, kronika (dawniej), 4) materiał na Gazelę Łapską, 5) łapskie 
kąpielisko, 6 ) rosyjska miara długości, 11) grabież, 12) imię męskie, 13) 
twórca termosu, 14) bohater „Grażyny” A. Mickiewicza, 15) tkanina 
jedwabna przetykana zlotem, 17) dzieli Uhowo i Łapy, 18) w- koszyku 
grzybiarza, 22) gruszka smaczliwka (anagram W O D A O K A ), 23) imię 
męskie (erotyczno-francuskie), 25) jedna na sto, 27) dowodzi flisakami, 
28) kolega Szurkowskiego, 30) łapski klub sportowy.

Rozwiązania tylko na kartach pocztowych prosimy przesyłać na 
adres: Łupy, pl. XX-leeia 15 do dnia 9 listopada.

Oprać. Janusz Jamiołkowski

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 9
Poziomo: Kosowo, Karlino, ropień, wakacje, kareta, trabant, angora, 

serial, aulomat, diakon, satyryk, usługa, dziurka, kostka
Pionowo: skowyt, kraksa, pieczara, korekta, szparag, wiertarka, rze

miosło, notatnik, inkaust, lansada, murarz, Teksas
Nagrodę wylosowała p. Iturlmrn Sliwowskn, Łupy, ul. Dubois 2/25. 

Po jej odbiór należy zgłosić się dnia 7 listopada wgodz. 14-16 do cukie
rni „U Lechu”
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OZNTK
trzeba jeszcze zwolnić około 20-30 osób, 
klóre dały poznać, że pracować nic chcą. Nic 
przesądzam w lej chwili o ilości tych osób — 
lecz będą i takie przypadki. Pracownicy zain
teresowani cmcrylurą chcą przeprowadzenia 
takiej operacji

K . D.: W  jak im  terminie zostanie prze
prowadzona?

R. E.: Pod koniec tego roku lub na począ
tku przyszłego. W  tym roku nic obowiązuje 
rolnicza wysługa lal. Od stycznia 1991 r. 
udokumentowana praca w rolnictwie będzie 
zaliczana do stażu pracy. Dlatego zwolnienia 
te przeprowadzimy prawdopodobnie na 
początku przyszłego roku.

K. 1).: Jaką korzyść przyniesie ta operac
ja  zakładowi?

R. E.: W  Z N T K  zoslajc fundusz plac. Do  
lej pory zakład operuje globalnie funduszem 
plac. Wypłaty poza funduszem powodują 
obciążenie podatkowe. Zdecydowaliśmy się 
na len podatek. Doszliśmy do wniosku, że 
zakład stać na zapłacenie podatku w grani
cach 10 miliardów i podnosimy wynagrodze
ni;!.

K. 1).: Jak kształtują się pensje pracow
ników ZNTK?

R. E.: Średnia płaca za wrzesień wynosi 
dokładnie 1 min 7 lys. 757 zł. Za dziewięć 
poprzednich miesięcy wynosiła ogółem 859 
lys. 983 zł. Płace podnieśliśmy w'e wrześniu. 
Są w zakładach place rzędu 600 tys. i są 
w' granicach 2 min.

K. I).: Czy można zapytać o Pana pensję?
R. E.: 1 min 700 tys. pensji zasadniczej. 

Zarobki dyrektora proponuje Rada Pracow
nicza i lak mnie wyceniła.

K. 1).: Jakie jeszcze przewiduje Pan posu
nięcia dla poprawy sytuacji w ZNTK?

R. E.: Musi nastąpić racjonalizacja zatrud
nienia, przesunięcie grupy pracowników 
umysłowych do sfery produkcyjnej. Nastąpią

ogłoszenia drobne
Sprzedam dom w stanic surowym na 

działce rzemieślniczej. Anna Semeran, Łapy, 
ul. Sikorskiego 86a

Korepetycje: polski, rosyjski. Ładko Gra
żyna, ul. Mała 9/20 (po 18)

Zatrudnię pomoc do 2-lclnicj dziewczyn
ki. Łapy, ul.Slowackicgo 7, tcl. 22-44.
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także zmiany na stanowiskach kierowni
czych.

K . D.: W  jak im  terminie?
R. E.: Porządkowanie struktury Z N T K  

chcemy przeprowadzić do końca listopada. 
Zmienia się funkcję niektórych komórek, 
pewnych nic będzie w ogóle. Na pewno 
będzie dwóch a nic trzech zastępców dyrek
tora.

K. I).: Czym grozi zakładom oddzielenie 
od PKP?

R. E.: Jest wiele niewiadomych. Jeśli 
będziemy zakładem kolejowym komu 
będziemy podlegać? Trudno cokolwiek 
mówić zanim ukaże się ustawa. W  razie 
pozostania w strukturze PKP — warunki dla 
Z N T K  są nie do przyjęcia. Zakład nic miał
by własnego funduszu plac, miałby określo
ne zadania, co kłóci się z gospodarką rynko
wą. Z  kolei oddzielenie od PKP byłoby nie
korzystne dla pracowników, gdyż utraciliby 
świadczenia kolejowe: praca do 60 roku 
życia, Świadczenia przejazdowe, kolejową 
służbę zdrowia. Może się zresztą okazać, że 
wszystkie te świadczenia pozostaną. Najko
rzystniej dla zakładów byłoby wpisać się pod 
produkcję nowych wagonów — na które jest 
zapotrzebowanie. Z N T K  mogłoby produko
wać nawet 500 rocznie. Złożyliśmy ofertę do 
dyrekcji PKP, sprawy nic rozstrzygnięto jesz
cze na szczeblu generalnym.

K. 1).: Naprawy wagonów osobowych to 
sprawa oddzielna?

R. E.: Tak. Zmniejszono nam plan 
napraw wagonów na len rok i zaczęliśmy 
szukać. Przyjęliśmy do naprawy 30 wagonów 
bagażowych. Gdybyśmy w przyszłym roku 
naprawili ich 100 pokryłoby to stratę tych 
wagonów towarowych, których już nic mamy 
i dałoby zatrudnienie ludziom.

K. 1).: Czy są inni klienci Z N T K  niż 
PKP?

R. E.: Są w Polsce prywatni właściciele 
wagonów, kopalnie, cukrownie, lecz są to 
nieznaczne ilości.

K. I).: A klienci z zagranicy?
R. E.: Próbowaliśmy naprawiać wagony 

byłej D D R , sprawa jest otwarta. Możemy 
przyjąć około 1500 wagonów jeśli Niemcy 
zwrócą się do nas. Naprawiając ich wagony 
chcieliśmy sprawdzić swoją jakość i sprzeda
waliśmy wagony bez kłopotów. Nic wiadomo 
tylko czy po połączeniu Niemiec będzie na 
nic zapotrzebowanie.

K. ]>.: Jakie bodźce do lepszej pracy prze
widuje Pan w ZNTK?

R. E.: Uważam, że zasadniczym źródłem 
dyscypliny pracy jesi pieniądz. Trzeba płacić 
i wymagać. Na pewno trzeba podjąć także 
radykalne środki. W  przypadku naruszania 
dyscypliny, np. pijaństwo w pracy — nic wyk
luczam zwolnień.

K. I).: Sytuacja w ZN TK  nie przedstawia 
się zatem tragicznie?

R. E.: Sytuacji bardzo dramatycznej nic 
ma z tym, że trzeba opanować naprawę 
wagonów bagażowych, a ludzie muszą zro
zumieć, że praca się opłaca, utożsamiać się 
z zakładem.

K. D.: Dziękuję za rozmowę i życzę speł
nienia planów.

Katarzyna Droga

DOKOPAĆ
KULTURZE

dokończenie ze sir. 6

tury w Radzie i będzie motorem napędzają
cym działalność kulturalną w mieście i gmi
nie, czego po pierwszym (formalnie) posie
dzeniu jej życzę. Obiecuję naszym czytelni
kom, że będę nadal na bieżąco informował 
co w łapskiej kulturze „piszczy".

A  JE D N A K  DO KO PAĆ
Już po napisaniu pierwszego artykułu, 

uczestniczyłem w sesji Rady Gminy w dniu 
24 października 1990 r. I znowu kultura zna
lazła się na cenzurowanym.

Otóż do komisji organizacyjno-prawnej 
wpłynęły dwie skargi: jedna, aby odwołać 
decyzje Gminy dotyczącą połączenia M G O K  
i M G  BI’, druga to skarga Rady Programo
wej w W D K  w Uhowic na Dyrektora 
M G O K  za zawieszenie dyskotek w Uhowic 
w lipcu i sierpniu.

Nadmieniam, że Przewodniczącą 1 -'dy 
Programowej w Uhowic jest radna 
Bajda, z zawodu bibliotekarz.

Komisja sformuowala wnioski zgodnie 
z sugestią skarżącego. W  tym momencie 
ogarnęło mnie przerażenie, bo komisja bądź 
co bądź prawa zapomniała, że w każdym 
cywilizowanym kraju oskarżony ma prawo 
do obrony.

Członkowie komisji nic raczyli zapytać 
Zarządu Gminy o powody połączenia insty
tucji kulturalnych w mieście z góry mówiąc, 
że dyrektorem M G O P  musi być bibliotekarz 
(ciekawe kto).

Nie zapytano też dyrektora M G O K  o rze
czywiste powody zawieszenia dyskotek 
w Uhowic (nie likwidacji). Zwykle procedura 
jest następująca: skarga, wysłuchanie drugiej 
strony, wysłuchanie ekspertów (w miarę 
potrzeb) i werdykt (wnioski).

Komisja organizacyjno-prawna znacznie 
skróciła sobie pracę.

A  lak w ogóle to proponuję Czytelnikom 
Gazety Łapskiej (wyborcom) aby przycho
dzili na sesje Rady i posłuchali od *  -jo 
czasu swoich wybranych.

Gdy burmistrz mówi tak, Rada mówi nic, 
burmistrz nie, Rada tak. Fajna zabawa, tylko 
co to ma wspólnego z dobrem mieszkańców 
Gminy (wyborców). Jak do tej pory trzy se
sje z rzędu zajęły interpelacje w sprawie kul
tury, klóre nic nowego do sprawy nic wniosły 
(wręcz przeciwnie). Czyżby radni nie mieli 
innych ważniejszych problemów, jak choćby 
bezrobocie, brud, wodociągi, itp., niż to czy 
Dyrektor M G O K  słusznie zawiesił dyskoteki 
w Uhowic.

Rzeczywiście jest to sprawa być albo nic 
być Gminy (tn»y sesje z rzędy) ?

Marek Mikolowski
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