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Przesłuchanie szefa policji
Tym razem Gazeta Łapska prezentuje wywiad z nowym 

komendantem policji łapskiej. Prasowe „przesłuchanie” roz
poczynamy od pytania o dane personalne.

.Jerzy Święckł — mam lat 36, mój stopień — podkomisarz policji. Od kilku 
miesięcy jesieni komendantem komisariatu policji w Łapach. Chciałbym 
dodać, że pracuję w tej jednostce od początku, a więc 13 lal w komisariacie 
w Łapach -  lapiaklcm jcslcm zaś od 2 roku życia.

Juki) schedę przyjął Pil ii pod komendę?
Przejmowałem tę schedę w specyficznym czasie, ho zbiegło się to zc zmia

nami przeprowadzonymi w naszym resorcie — zwłaszcza chudzi o reorgani
zację. Został tu w Łapach zlikwidowany rejonowy urząd a powstał komisariat 
policji. W związku z tym odeszło z naszej jednostki wielu doświadczonych ofi
cerów. Z dawnego kierownictwa zostałem jedynie ja. Stan, który zastałem to 
16 wakatów na 50 kilka etatów — czyli duże bruki kadrowe. A przy tym <- 
je.śli w 1989 roku zostało wszczętych 246 dochodzeń, to w analogicznym 
okresie roku 1990 już 435. Przestępczość wzrosła dwukrotnie, a z kolei liczba 
etatów komisariatu w stosunku do urzędu rejonowego została zaniżona 
o liczbę około 20. To wraz z 16 wakatami daje tragiczną sytuację /. obsadą.

Wobec takiego braku kadry juk ocenia Pan przeprowadzone zmiany, czy
li proces weryfikacji i reorganizacji?

seniać mi proces weryfikacji, dotyczyła głównie Służby Bezpie
czeństwa, jeśli chodzi o kadry nic była dla nas uciążliwa, gdyż pracownicy Sli 
którzy zostali i tak musieliby przystosować się do innej pracy. Natomiast jeśli 
chodzi o reorganizację — tutuj mam zastrzeżenie. Został zaniżony status 
jednostki, zabrano nam etaty natomiast nic zdjęto z nas żadnych obowiąz
ków. Teraz efektywność pracy można podnieść tylko przez zwiększenie liczby 
zatrudnionych policjantów. Podniesienie efektywności pracy policjantów, któ
rzy już są jest niemożliwe, gdyż pracują oni na maksymalnych obrotach. Pod 
względem wykrywalności przestępstw jesteśmy drugą jednostką w wojewódz
twie, po Dąbrowic Białostockiej, która ma 154 przestępstw podczas gdy my 
423.

Chciałabym zapytać jeszcze o proces weryfikacji, która wzbudza wiele 
zainteresowania. Jakie były kryteria i wyniki weryfikacji?

Niewiele wiem na ten lemat. Pytanie o kryteria należałoby skierować do 
pana pasła Borowskiego, który był członkiem wojewódzkiej komisji weryfika
cyjnej. Sprawa ta była okryta ścisłą tajemnicą i nic dotarły żadne przecieki. 
Poddani weryfikacji zesłali pracownicy Służby Bezpieczeństwa i pionu poli- 
tyczno-wychowawezcgo milicji, w którym ja także pracowałem. W moim 
przypadku powód pozytywnej weryfikacji byi prosty — pracowałem w tym 
pionie od maja do października 1989 r., czyli za rządu T. Mazowieckiego. 
Moja funkcja była funkcją szkoleniowo — wychowawczą. Jako jedyny z woje
wództwa zostałem zweryfikowany pozytywnie. Z tym, że mieliśmy przypadek, 
iż na wyraźną interwencję, /'którą zwracałem się do pana Posła w sprawie 
byłego pracownika SB — został on zweryfikowany pozytywnie i jest naszym 
pracownikiem.

Wróćmy do braków kadrowych. Jak zamierza l\m  im 
zaradzić?

W sprawie tej zwróciłem się do pana burmistrza i spotka
łem się z daleko idącym zrozumieniem. Nawiązaliśmy kon
takt z wydziałem zatrudnienia i wytypowaliśmy ludzi odpo
wiadających kryteriom pracy w policji.

c.il. na stronic 4

Przed wyborami — po wyborach. 
Fotoreportaż J. Barańczuka nastr. 6 — 7
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JAJA JAK BERETY
czy.> w SZPONACH DEMOKRACJI

Chciałbym podzielić się dzisiaj z czytelni
kami kilkoma spostrzeżeniami z różnych 
sesji Rady Miasta i Gminy. Nie ukrywam, że 
będą złośliwe; czekałem z tym tematem 
dosyć długo mając nadzieję, że pewne spra
wy dzieją się przypadkowo albo wynikają 
z nieznajomości stanu rzeczy. Czas jednak 
mija a sprawy nie idą ku lepszemu — wręcz 
przeciwnie.

Przyjęcie statutu miasta i gminy oraz uch
wały dotyczącej wyborów sołtysów — 
poświęcono na to nicmat trzy godziny (wli
czając 10 minut przerwy), przy czym zniko
ma tylko część tego czasu przeznaczona była 
na dyskusję merytoryczną — reszta zaś na 
zapoznawanie się radnych z treścią poszcze
gólnych paragrafów (z informacji przewodni
czącej Rady wynika, że treść statutu powin
na być znana radnym od lipca, a na obecnej 
sesji wniesiono jedynie poprawki i uzupełnie
nia).

Przy tej okazji wypłynęła sprawa herbu 
miasta — okazało się, że istniejący został 
mocno uproszczony (xj wojnie i niezupełnie 
odpowiada opisowi herbu Lubicz. Niepo
ważne wydają się argumenty, że jest zbyt 
skomplikowany, by go używać na co dzień, 
zbyt barokowy (a gdzież to się herbu używa 
na co dzień?). I laka scenka z posiedzenia: 
podczas dyskusji na powyższy temat nieśmia
ły glos ze strony gości optujący za tradycyj
nym herbem. Odpowiedź jednego z radnych 
rzucona przez ramię: „herb będzie taki jaki 
wybierze rada”. Kiedyś nazywało się to aro
gancją władzy i skromnie trzeba by przypo
mnieć, że ma to być herb miasta, a nic znak 
rodowy panów Rady.

Demokracja — po burzliwej dyskusji 
o niczym pada wniosek radnego A., by ją 
zakończyć i przystąpić do glosowania nad 
ustawą. Przewodnicząca przychyla się do 
wniosku, zwłaszcza, że chętnych do dyskusji 
już nie ma. Na to podrywa się radny Ił., pro
testując, że najpierw trzeba przegłosować 
wniosek o zakończeniu dyskusji. Glosowanie
— oczywiście wszyscy są za. Demokracja 
święci triumfy. Tylko przypomina mi się 
sytuacja z poprzedniego posiedzenia Rady 
kiedy lo właśnie radny 13., zgłosił wniosek 
o zamknięcie dyskusji. Przyjęto go bez gloso
wania i tym samym nie dopuszczono do gło
su burmistrza — widocznie nic dostrzeżono 
jego wysoko podniesionej ręki. Zatem 
demokracja, ale nie dla wszystkich?

Jedna z poprzednich sesji. Do przyjęcia 
wiele uchwał. Burmistrz proponuje, by regu
lamin targowiska i targowicy został ustalony 
przez Urząd Miast a (czyli wyznaczonego 
urzędnika). Rada, oczywiście jest przeciw, 
regulamin taki powinni ustalać radni. Znów 
dyskusja, powoływanie się na wyborców, 
w imieniu których radni działają, glosowanie
— zwycięstwo demokracji. Proponowana 
uchwala została odrzucona, ustaleniem 
regulaminu zajmie się Rada. Nic zdecydo

wano tylko czy zrobi to specjalnie powołana 
komisja, czy cale gremium na kolejnej sesji. 
Jako jeden z wyborców- — mówię tylko 
w swoim imieniu rzecz jasna — zwalniam 
panie i panów radnych z trudu określania 
kto, kiedy i w jaki sposób będzie sprzątał 
końskie gówienka. Wolałbym, żeby rajcowie 
zajęli się spawami poważniejszymi.

A jeżeli ciągle powołują się na wyborców 
to może zasięgnęliby ich opinii, może przed
stawiliby swoje propozycje porządkowania 
łapskich spraw. Jeśli na spotkania podobno 
nikt nic przyjdzie to zapraszamy na łamy 
Gazdy — zawsze można liczyć na to, że 
przynajmniej kilkaset osób to przeczyta.

Na zakończenie opis sytuacji, w prawdzi
wość której nic uwierzyłbym, gdybym sam 
tego nic widział i nie słyszał. Podczas dysku

sji poprzedzającej zatwierdzenie statutu mia
sta i gminy radny C., zadaje pytanie: kto 
zawierał umowę o pracę z burmistrzem? 
Cisza, konsternacja, nikt nic potrafi odpo
wiedzieć, burmistrz przytomnie pyta — czy 
może już nic pracuje w Urzędzie? — prze
wodnicząca ogłasza przerwę. Po przerwie już 
wszystko jest jasne — przecież burmistrz zo
stał wybrany w demokratycznych wyborach!

Mam więc prośbę do burmistrza — może 
udałoby się wygospodarować niewielkie 
pomieszczenie w budynku Urzędu z prze
znaczeniem na barek, koniecznie alkoholo
wy. Można by w czasie sesji wyjść po takich 
dyskusjach na parę minut i trochę „odreago
wać”.

Adam Okuniewski

Tak wygląda za
chowany sprzed 
wojny herb Lubicz

Wyniki wyborów w gminie Łapy
Średnia frekwencja wynosiła 67,6%. Posz

czególni kandydaci uzyskali następujące iloś
ci głosów:

1. Roman Bąrtoszczc
2. Włodzimierz Cimoszewicz
3. Tadeusz Mazowiecki
4. Leszek Moczulski
5. Stanisław Tymiński
6. Lech Wałęsa

290 tj. 2,6%, 
718 Ij. 6,7%, 
1026 tj. 9,6%, 
198 tj. 1.8%, 
1639 tj. 15,3%, 
6744 tj. 62,8%.

Najwyższą ilość głosów' Lech Wałęsa uzy
skał w obwodzie Nr 8 w Lupiancc Starej — 
84,5%, zwyciężył on we wszystkich 10 obwo
dach.

Kłaniamy się nisko wszystkim sympaty
kom Lecha i prosimy o wytrwałość w II tu
rze. Dziękujemy!

Przewodniczący
Komitetu Wyborczego Lecha Wałęsy 

w Łapach 
ltogdau Łncząj.
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Każdy lapiak powie, że zna miasto jak wła

śni! kieszeń. Wątpię. Konia z rzędem lenni, 
Kto zgadnie: Łapy Stryjcc, Zięcic, Wąglc — 
gdzie to jest? Dlaczego wzbudza uśmiech 
(ironiczny) wiadomość, że dana osoba 
pochodzi z Pluśniak lub z Łap-Dębowiny? 
Są to nazwy szacowne i historyczne, lak jak 
Bociany, Wsugtc czy Kołpaki. Pierwsze 
dokumenty, które obrazują ówczesny 
podział Łap, pochodzą z szesnastego wieku. 
Były wówczas Łapy Korczaki, Witowie, Kwi
ty, Rachowcc, Kosmytki, Żukowic i Rusiczc. 
W 1540 r. liczba Łap wzrosła o 4. Przybyły 
nowe nazwy: Barwiki, St ryjce, Wsagle itd. 
Skąd wzięły się te dziwne nazwy? Powstawa
ły i zmieniały się zależnie od rozmaitych oko
liczności. Niektóre zanikły zupełnie, np. 
Łapy Nowosiółki, z innych coś pozostało.

Czy pani lub pan zamieszkujący przy ulicy 
Goździkowskicj wiedzą, skąd wzięła się ta 
nazwa? Wyraz Goździkowska kojarzy się 
; -'dzikami. Czyżby nazwa ulicy wzięła 

. ąek od nazwy kwiatu? Okazuje się, że 
nic. Zachowały się zapiski historyczne 
z 1565 r. gdzie wymienieni są Feliks i Stani
sław, synowie Macieja... Goździka z Łap- 
Bursiąt. Prawdopodobnie przybył tu nowy 
obywatel o nazwisku Goździk (może zięć 
Burszów, którego ród rozwinął się i zajął 
miejsce upadającego rodu teścia)? Tak 
powstały Łapy-Goździki, które obecnie zali
czane są do miasta. Pamiątką jest wspomnia
na ulica Goździkowska.

Dawne Barwiki — to obecnie ulica Barwi- 
kowska. Nazwa Barwiki wzięła się od tego, 
że dawniej na tych terenach zajmowano się 
barwieniem wyrabianych samodziałów. Łapy 
Korczaki — nazwa ta figuruje w spisie woj
skowym z 1520 r. Zachowała się dotąd bez 
zmiany, jako wieś Łapy Korczaki, leżąca 
4 km od miasta. Nazwa Korczaki pochodzi 
zapewnie od korca, dawnej miary, zwanej 
inaczej korczak, co można interpretować 
„skąpy korzec”. Może mieszkańcy lej wioski 
charakteryzowali się jedną z brzydkich cech 
ludzkich, jaką jest skąpstwo?

Łapy Kosmytki istniej.! do dziś jako wieś 
Łapy Łynki. Terminy „kosmytki” lub „lynki” 
kojarzą się z włosami... Możliwe, że właści
ciele lego osiedla mieli bardzo niewiele wło
sów lub byli zgoła łysi.

Kojarząc nazwy osiedli z nazwami przed
miotów można by dojść do wniosku, że 
nazwa Pleśniaki wzięta się od inwazji plu
skiew na wioskę. Otóż nie. Nazwa tej miej
scowości leżącej nad Narwią w kierunku 
Suraża, wyjęła początek od nazwiska pierw
szych osadników, podobnie jak Łapy Wity. 
Kogoś, kto mieszka w Łapach Ruchach 
może zainteresować pochodzenie tej nazwy. 
Podobno przed laty żył pewien wojak, które
go nazwano Rcch lub Roch. W stoczonych 
potyczkach zasłużył się lak bardzo, że 
w- nagrodę otrzymał ziemie leżące nad 
Narwią. Można wywnioskować, że nazwa 
Rcchy pochodzi od imienia wojaka. Dziś 
Łupy Rcchy częściej nazywane są Łapy Szo-

lajdy. Mają swoje nazwy także łapskie mosty. 
„Mosty” to brzmi dumnie i prezentuje Łapy 
jako jedno z większych miast. Niestety, tym 
mostem okazuje się niewielki mostek prze
rzucony przez rzeczkę rozdzielającą Łapy 
Pluśniaki od Łap Korczaków. Nazwa mostku 
brzmi Węglawka i jest to jedyna pamiątka 
po Łapach Węglach. Dzielnica Łap leżąca 
po obu stronach szosy biegnącej w kierunku 
Płonki to Łapy Zięciuki. Nazwa ta może być 
bezpośrednio związana z terminem „zięć”. 
Czyżby zięć w tamtych czasach był nabyt
kiem lak rzadkim, że na jego cześć nazwano 
lak osiedle?

Nazwa ł apy Bociany powstała później niż. 
inne. Obecnie Łapy Bociany należą do mia
sta. Pamiątką jest ulica Bociańska. Możliwe, 
że w'dawnych czasach dzielnica la była siedli
skiem bocianów, które przeniosły się prze
grywając współzawodnictwo z postępującym 
rozwojem przemysłu? Także z przyrodą w ią
że się nazwa Łupy Łeśniki. Musiały powstać 
jeszcze wtedy, kiedy na tych terenach były 
lasy a w nicli leśniczówki. No cóż... Lasy 
wycięto, bociany odleciały a nam pozostały 
tylko nazwy ulic. Niestety nie wiemy zbyt 
wiele na lemat zaścianków łapskich. I łistoria 
nie odkryła przed nami chętnie swoich kart. 
Na pewno o wiele więcej wiadomości 
o współczesnych Lipach będą mieli nasi 
potomkowie. Lecz. czy będą to historie lak 
ciekawe i czy będą zasługiwały na to, aby 
babcie opowiadały je swoim wnukom?

Iwona Wuj ko

MŁODZI PISZĄ

■ Jeśli ktoś nic wie co oznacza ten tajemni
czy skrót, spotykany często na murach, to 

im, że DM to DEPECHE MODĘ 
— zespół muzyczny. Jeśli ktoś nic wic co 
znaczy O.K., niech lepiej oszczędzi sobie dal
szej lektury lego artykułu. Fanów DM przy
bywa. Fala — moda z Zachodniej Europy 
dotarła i do Polski, nie omijając Łap. Ubrani 
na czarno, z krzyżem na piersiach, z króciut
ko wyslrzyżónymi skroniami i długimi baka
mi — to oni — fani DM. A zespól?

Otóż, drogie babcie, Depeche Modę to 
czterech eleganckich i nieco ekstrawaganc
kich, młodych, zdolnych Anglików. David 
Gahan (voc.), Martin Govc, Andy Flctchcr 
i Alan Wilder. Grają spokojną, stonowaną 
muzykę pop. Niektórzy zaliczają ich do „ncw 
romantic”, lecz to chyba nic to. Nic propo
nują leż pustych słówek w stylu „kocham cię, 
a ly mnie”. Teksty DM odwołują się do rcli- 
gii i moralności, są głębokie i pełne treści 
filozoficznych. Kierują myśli w stronę idea
łów typu: prawda, wolność, prawość, poru
szają aktualne problemy świata, a przy tym... 
nadają się również do tańca i opanowały dy
skoteki! Początki DM sięgają lat 80-lych,

kiedy Daniel Miller (założyciel wytwórni 
Mule Rccords) zwrócił uwagę na nicliczący 
się zespół. Postawił na Depeche Modę, któ
rego nic chciała dotąd żadna z londyńskich 
firm nagraniowych. Przedtem — odrzucani, 
niczauważani — dziś mają swoją renomę na 
wszystkich rynkach świata, co potwierdzają 
liczne ziole płyty. Tegoroczna płyta „Viola- 
lor” (Gwałciciel) jest cudowna! Każda pio
senka to hit! Krążek jest świetny, naj, naj, 
DM O.K.! Najbardziej znana piosenek „En- 
joy the Si lence” dotarła błyskawicznie do 
pierwszych miejsc chyba wszystkich lisi prze
bojów ntt święcie. „World in my cyes” rozpo
częła ostatni, świetny koncert Depeche 
Modę w Berlinie. Słowo koncert jest tu zbyt 
słabe. Każdy „konccrl" DM to wspaniale 
widowisko, wielki show! Mieliśmy okazję 
obejrzenia go w satelitarnej M'IV.

Nr 2 Depeche Modę to chyba „The Sin- 
gcls 81-85” — zbiór utworów z lal wymienio
nych w tytule. Być może, jak sądzą niektórzy, 
mniej udana jest płyta „Black Celcbrations” 
— ciut przynudnawa i flegmatyczna. Ale 
„101” jest wspaniała! DM wydała 9 płyt dłu

gogrających. Utworów DM słuchają liczni 
fani — w Łapach też!

Na razie pierwsi depcchc’owcy w naszym 
mieście nie mają lalwcgo życia (chociażby 
w szkole). Na przykład ze względu na fryzu
rę — skądinąd estetyczną i higieniczną. Cóż! 
Do Europy nic jest tak blisko...

Ilej, dcpcchc’owcy!
Mariusz, Marcin, Robert.

Nic jesteśmy zwolennikami pisania DM 
|xi murach. Nic napisał tego żaden prawdzi
wy „depeche”. Kretynie z pomarańczowym 
sprayem! Uspokój się, bo pobrudzisz swoje
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Przesłuchanie szefa policji
dokończenie ze sir. 1

Jakie kryteria?
Wysokie. Przynajmniej średnic wykształ

cenie. Nic może być karany sądownie. Musi 
cieszyć sir; dobrym zdrowiem — kategoria 
wojskowa A -l. Odpowiednie warunki fizycz
ne i dobra opinia w miejscu zamieszkania.

Wynik spotkania z kandydatami?
Wytypowaliśmy 40 ludzi. Okazało się jed

nak, że ich zainteresowanie pracą w policji 
jest żadne. Efekt -  przyjęcie jednego pra
cownika.

Czyli z 40-tu kandydatów został zdobyty 
jeden policjant. Skąd wziąć reszty?

Zachętą dla kandydatów jest fakt, iż nic 
muszą iść do wojska. Nawiązałem kontakt 
z WKU (Wojskowa Komenda Uzupełnień) 
i podjąłem jeszcze inne działania. Dzięki 
temu udało się pozyskać kilka osób. Jeśli 
wszyscy przejdą przez selekcję, będę miał 
wszystkie wakaty zapełnione. Tym niemniej 
z przyjemnością przyjąłbym jeszcze kilku 
kandydatów.

Czym może zachęcić pan młodego czło
wieka do pracy w policji?

Przede wszystkim, ktoś kto decyduje się 
na pracę w policji musi to lubić. Atrakcji jest 
niewiele. Zachęty są niezłe, choć nic aż tak 
wysokie — zarobki w granicach 1.900.000 zl 
tut początek. Jeśli chodzi o mieszkanie — 
przed upływem 3 lat nic można przydzielić 
pracownikowi mieszkania funkcyjnego. Po 3 
latach — jeśli takiego mieszkania nie ma (a 
manty pewien zasób w starym budownict
wie) istnieje możliwość wypłacania pewnej 
sumy za mieszkanie wynajmowane. Docho
dzi do lego 50% zniżki za przejazdy pań
stwowymi środkami lokomocji. Sądzę, że 
opinia o przywilejach milicji była przesadna.

Czy odczuwa pan zmiany stosunku społe
czeństwa do policji po jej odpolitycznieniu 
i różnicy w pracy w związku z tym?

Owszem, gdybyśmy rozmawiali wcześniej, 
musiałbym zacząć od wypowiedzi na temat 
służebnej roli policji wobec partii jako prze
wodniej siły... Zmiana nastawienia do policji 
była widoczna podczas ślubowania. Zapro
szeni byli pan burmistrz C/.cpc, pan poseł 
Ilęszla-Borowski, przewodnicząca Rady, 
pani mecenas Mirek. Nikt nie odmówił przy
bycia i wszyscy w tym ślubowaniu uczestni
czyli. Wiemy zaś, że te osoby nie były wcześ
niej nastawione do milicji przyjaźnie. Mani 
nadzieję, że ich postawa posłuży za wzór 
całemu społeczcńsiwu naszego miasta.

Odczucie społeczne na temat policji jest 
takie, iż jest ona słaba, bezradna, u na uli
cach jest coraz niebezpieczniej. Czy można 
liczyć na zmiany tego stanu rzeczy?

Wracamy do kwestii braków kadrowych. 
Gdy zostanie obsadzonych tych 16 etatów — 
to ludzie ci przeznaczeni są właśnie do służb 
zewnętrznych. Jeśli w lej chwili marny np. I 
radiowóz i dwóch policjantów na noc luh na 
popołudnie, to zgadzam się, iż tej policji nie 
widać. Zdaję też sobie sprawę, że nasze re
stauracje i pijalnie piwa są miejscem spotkań 
elementu przestępczego. Stan ten na pewno 
ulegnie zmianie, gdy będzie nas więcej 
i będzie można dokonywać selekcji. Dziś 
mówi się „jaki ten policjant jest to jest, ale 
jest”. Nic twierdzę, że wszyscy pracuj;} dob
rze. Z drugiej strony społeczeństwo też musi 
zmienić swoje nastawienie i pomóc policji.

Następuje bowiem laki paradoks — społe
czeństwo żąda od nas pomocy i interwencji, 
lecz nikt np. nic chce być świadkiem. Wiem, 
że jest to rola niewdzięczna, lecz jest to 
konieczność współpracy z policją.

Przypuszczam, że ten sum powód dotyczy 
słabej pracy policji drogowej. Czy po zapeł
nieniu etatów możemy liczyć na bezpieczeń
stwo na drogach?

Wszystkie nadzieje poprawy stanu bezpie
czeństwa wiążę również ze wzrostem grzy
wien zarówno w karaniu mandatowym jak 
i w kolegiach. Dotychczasowa suma grzywny 
50 lys, złotych lub mandatu 3 tys. budziła 
śmiech karanego. Obsada — z pełnej obsady 
drogówki pozostało nam 3 policjantów 
z przeszkoleniem i 1 bez. Stąd brak patroli. 
Najwięcej kłopotów manty z nieoświetlony
mi ciągnikami i przyczepami. Nasuwa się 
ostatnio tragiczna sprawa wypadku, w któ
rym zginął miody człowiek.

Jaki jest wynik tej sprawy?
Sprawa jest w tej chwili w sądzie. Jest to

0 tyle straszne, że sprawcą jest człowiek, któ
remu wielokrotnie zatrzymywaliśmy upraw
nienie do kierowania za to, że jeździ! w sta
nic nietrzeźwym. W tym czasie kiedy spo
wodował len wypadek, prawdopodobnie też 
byl w stanic nietrzeźwym.

Jak kształtuje siy wysokość mandatów?
Zn wykroczenie poważne, powodujące 

zagrożenie w sposób bezpośredni grozi kara 
w wysokości 200 tys. zl. Oczekujemy nowego 
wykazu wykroczeń za jakie mamy karać
1 w jakiej wysokości, gdyż pełnej dowolności 
tu nic ma. Informuję leż, że kierowca, jeśli 
czuje się niewinny, może odmówić zapłace
niu mandatu, o czym policjant powinien 
poinformować. Sporządza się wówczas wnio
sek ukarania do kolegium.

Jak układa się wasza współpraca z bur
mistrzem?

Chciałbym zaakcentować, że pragnę 
wspierać pana burmistrza, szczególnie 
w kwestii czystości miasta. Ja również dekla
ruję to, iż w najbliższym czasie bardziej niż 
dotychczas podejmiemy poczynaniu w tym 
zakresie, aby doprowadzić do schludności 
i estetyki miasta. Są to dwie dla policji naj
ważniejsze sprawy: aby wreszcie zapanował 
spokój i porządek w lokalach gastronomicz
nych i na przyległych do nich terenach, a tym 
samym bezpieczeństwo i czystość miasta.

Jakie przestępstwa najczyściej mają 
miejsce w Łapach?

Zdecydowanie najwięcej mamy kradzieży 
mienia prywatnego, kradzieży z włamaniem 
do obiektów prywalnyeh. Na trzecim miejscu 
— włamania do obiektów Społecznych. Przy 
93 kradzieżach mienia prywatnego — 5 
bójek i pobić, 2 zgwałcenia, 12 znęcań się 
nad rodziną.

Co chciałby Pan powiedzieć czytelnikom, 
korzystając z lamów Gazety Łapskiej?

Chciałbym, aby społeczeństwo było wyro
zumiale i wiedziało, że nie jest naszym 
zamiarem, aby ludzie czuli się zagrożeni. 
Uważam, że jesteśmy w okresie przejścio
wym. Chciałbym zapewnić, że ja i moi współ
pracownic)' dołożymy wszelkich starań, alty 
ludzie czuli się pewnie i aby ich zdrowiu 
i mieniu nic nic zagrażało.

Dziękuję.
Rozmawiała Katarzyna Droga

Sowiecki
zegarek

21 listopada, godzina 17.30, Miejski Dom Kul
imy w Łapach. W tym dniu, o tej godzinie i w tym 
miejscu miało się odbyć spotkanie z liderem 
Forum Prawicy Demokratycznej, szefem sztabu 
wyborczego T. Mazowieckiego — Aleksandrem 
I taiłem. Lecz życie, jak to życic, znów okazało się 
wredne i złośliwe.

Już sam początek zapowiadał, że będzie nie lak 
i nie to. Aleksandra Malta, odwołanego w pilnej 
sprawie do Warszawy, zastąpi! szef wojewódzkie
go sztabu wyborczego T. Mazowieckiego w liia- 
lymstoku, prodziekan białostockiej Filii UW — 
Jerzy Kopania, Zgromadzeni (ok. 50 osób) 
poczuli się oszukani i nie starali się ukryć swego 
niezadowolenia.

Sceneria spotkania tradycyjna: na slolikti, 
w charakterze obrusa, wygnieciona zasłonka 
z okna (to skojarzenie nasuwało się najszybciej), 
na ścianie nieliczne plakaty wyborcze Mazowiec
kiego. Monotonię urozmaicały dwa linnsp- 
„Kio się nie trzęsie, len przy Wałęsie" i „
— lak". Wszystko razem wyglądało bardzo weso
ło, łącznie z pewną panią trzymającą w ręku ge
stem pełnym uwielbienia zdjęcie Lecha Wałęsy.

A zaczęto się, jak zwykle, od pieniędzy. Kto za 
wszystko płaci i z. czego? Dalsza część pytania 
była bardziej wyrafinowana, irawaln około 5 
minut i ogólnie nikt nie zrozumiał o co chodzi. 
Potem wyjaśniło się, że ktoś na czymś „robi wiel
kie kokosy" i w ogóle to nić od „komuny" się nie 
zmieniło. I tak przebiegało mniej więcej cale spo
tkanie: pytający starał się wytłumaczyć, o co 
wcześniej pytał, odpowiadający, czyli Jerzy Kopa
nia, na co odpowiadał..,

Oprócz kwestii pieniężnych poruszano także 
i inne, równie ważne, m.in. rozpatrywano wpływ 
latania na popularność kandydatów. Ustalono 
jednoznacznie, że helikopterem to latał Tymiński 
a nie Mazowiecki, a co do sickiciy w telewizji — 
to zegarek jest najprawdopodobniej sowiecki 
(niezorientowanym podaję, że chodziło tutaj
0 siekierkę rozbijającą budzik w programie 
wyborczym Mazowieckiego). Poza tym pojawił się 
glos pokrzywdzonego Polaka, którego to prześla
duje byty ubowiec z Izby Skarbowej, a o- -"'do 
zarabia (tutaj wymieniono zarobki wlasn.
1 to wszystko wina Mazowieckiego, l ego typu kal
kulacje byty na porządku dziennym. Schemat 
wypowiedzi ciągle len sam: pytanie nie związane 
z lematem, odpowiedzi nie związane z pytaniem.

Rzeczywistość przerosła możliwości Jerzego 
Kopani. Okazał się on osobą niewłaściwą do pro
wadzenia tego typu spotkań. Jedynym sensownym 
stwierdzeniem, z któiym zgodzili się wszyscy, byty 
słowa: „Ja leż nie rozumiem". Zapylany o przy
czyny, dla których związał się ze sztabem wybor
czym'!'. Mazowieckiego, przystąpił do omawiania 
ewolucji swojej postawy politycznej. Też można.

Funkcję prowadzącego spotkanie pełnił radny 
Wacław Mojkow ksi, Przypominając sobie od cza
su do czasu o swoich obowiązkach, starał się 
udzielać głosu, przy czym posługiwał się argu
mentami typu: „Jakim prawem pan zabiera glos?! 
Przecież pan sam jeździł do Iterlina z ZMS-cm! 
Pochwal się pan, no pochwal!" Jaki prowadzący, 
lakie spotkanie. Ale nie takie rzeczy się zdarzały, 
(lity po bezskutecznych próbach Jerzego Kopani 
zapanowania nad sytuacją wszyscy zebrani rozpo
częli dyskusję między sobą i ogólnie już nie było 
wiadomo w jakim celu właściwie się tu zebraliś
my, dato się słyszeć: „Cichu! Pan 1 tali zabiera 
ghw : (obudzi! się niezorientowany). A kiedy pro-

c.d. mi stronił.- 5
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MIELSZK.AĆ W RUINIE.
„Budynek drewniany, parterowy o wym 

9,60 x 7,50 m, powierzchnia mieszkalna 
wnioskodawcy wynosi 27,30 nr. Fundamen- 
ty murowane z kamienia polnego. Ściany 
drewniane wieńcowe z bali gr. 11 cm, 
w narożnikach budynku łączone na zamek 
typu jaskółczy ogon wykazują ubytki mate
riału, rozchodzą się i są zwichrowane, znisz
czone przez owady i grzyb. Dach drewniany 
konstrukcji jętkowej, dwuspadowy, podparty 
słupkami drewnianymi, pokryty dachówką 
zakładkową, częściowo zniszczoną.

Krokwie drewniane zmurszałe wykazują 
ugięcia, grożą zawaleniem. Ściana szczytowa 
dachu z desek jest zniszczona, grozi zawale
niem. Strop drewniany — belki drewniane 
i pułap zniszczony przez owady i grzyb wyka
zują nadmierne ugięcia. Podłogi drewniane 
zniszczone. Stolarka okienna i drzwiowa 
('•^wniana z niszczona.

V

niosek: budynek stary, zniszczony
w około 70%, ze względu na zly stan tech
niczny nic nadaje się do remontu ani na 
zamieszkanie. Dalsze użytkowanie grozi 
zawaleniem się budynku i stanowi niebezpie
czeństwo dla użytkowników”.

W takich warunkach, z trojgiem małych 
dzieci mieszka A. Ł. Jest jeszcze młodą dzie
wczyną, lecz nieszczęścia zaznała wiele. 
Przed kilkoma laty zmarł jej mąż, zostawia
jąc wdowę z malutkim dzieckiem. Wróciła 
w rodzinne, podlapskic strony. Wyszła też 
powtórnie za mąż: Nic mogła mieszkać z teś
ciami, nic układało się też mieszkanie 
z rodzicami. A mąż nie mógł znaleźć pracy 
stałej chociaż zawód ma dobry.

W maju 1987 roku z wielkim trudem zna
lazła pokoik w Łapach. Warunki były bardzo 
irudnc: ciasnota, półmrok, grzyb a stary pice 
częściej wydzielał czad niż ciepło. Dwukrot
nie pogotowie ratowało zaczadziałą rodzinę.

Maż szukał pracy, ona mieszkania. Jak je 
z dwojgiem małych dzieci na karku 

i trzecim w drodze. Pani A. Ł. złożyła poda
nie o przydział mieszkania z puli komuna
lnej. Nic marzy o ciepłym kąciku w bloku, 
chociaż posiada książeczkę mieszkaniową. 
Już była bliska szczęścia, lecz poprzednia 
władza szybko zmierzała ku upadkowi i bar
dziej martwiła się o wizy do USA, aby tam 
krzewić komunizm, niż o los biednych oby
wateli.

W przededniu zimy musiała zmienić pscu- 
d omieszka nie, ale i to następne, jedyne jakie 
znalazła, nadawało się do poważnego 
remontu. „Tonący brzytwy się chwyta”. 
Wynikły leż kłopoty z zameldowaniem. Kil
kakrotnie interweniowała milicja, a do kole
gium wędrowały stosowne wnioski.

I znów poszukiwania nowego lokalu. Nie
szczęśliwa rodzina otrzymała trzy miesiące 
na znalezienie mieszkania. Trzecia ciąża 
przebiegała z problemami. Mąż musiał częś
ciej opuszczać godziny pracy i wspomagać 
żonę. Pani A. Ł. od tal cierpi nu kamicę ner
kową, a syn Mateusz cierpi na skazę białko
wą i glutenową. Ma niewłaściwy układ

wchłaniania. Zaczęły się żmudne wędrówki 
po urzędach łapskich i białostockich, istne 
„od Annasza do Kajfasza”. W połowic 
minionego roku nastąpiły przetasowania 
w gospodarce komunalnej. Jedni odchodzili, 
drudzy przyszli i ...leż odeszli. Pana 1’. wspo
mina z szacunkiem. Wiele jej wyjaśnił, lecz 
pomóc nic mógł. Stara komisja mieszkanio
wa została rozwiązana, nowa z ukonstytuo
waniem się ma trudności.

Pani A. Ł. z trójką dzieci, dorywczo pracu
jącym mężem i ... stałym zameldowaniem 
prowadzi upartą korespondencję z Urzędem 
Miasta. Na własny koszt przeprowadziła 
zacytowaną ekspertyzę. Z  niecierpliwością 
rzeka na posiedzenie komisji mieszkaniowej. 
Szukała i szuka nowego lokum. Jak je zna
leźć z t rójką dzieci?

Jak płacić czynsz, bo chociaż mąż z pew
nością znajdzie pracę, ona musi zostać 
w domu i wychowywać dzieci?

A tymczasem z mieszkań komunalnych 
„nici", w ciągu 3 lat zrealizowano tylko 4 
przydziały, przez 2 miesiące pracy nowego 
burmistrza 3. W październiku warunki mie
szkaniowe oceniła komisja społeczna. Opinia 
była jednoznacznie oceniająca ciężkie 
warunki zamieszkiwania. Zima za pasem...

Tyle z listu pani A. L. Przejrzałem uważ
nie dokumentację perypetii młodego małże
ństwa. Przewijają się prośby o jasną odpo
wiedź pracowników Urzędu Miasta. Są też 
słowa, w których przebija ludzka rozpacz. 
Dużo słuszności jest po stronic burmistrza. 
Wynotowałem też fragment urzędowego pi
sma: „...Z uwagi na lo, że nic mamy możli
wości załatwienia pozytywnego kwalifikują
cych się wniosków, będą uwzględniane naj
trudniejsze sytuacje mieszkaniowe z warun
kiem posiadania przez tutejszy Urząd wolne
go lokalu mieszkalnego. Rodziny zakwalifi
kowane zostaną umieszczone na liście przy
działu, klóra zostanie przedłożona do pub
licznej wiadomości. O tym, czy zostanie 
umieszczona Pani rodzina na wAv liście przy
działu mieszkań lut. Urzędu poinformuję 
oddzielnym pismem”.

Są w Papach przypadki irudnc, nieszczęś
liwe. rl'cn do radosnych nie należy. Rylem 
w domu -  ruinie na peryferiach Łap, dwuk
rotnie. Pierwszy raz wpadłem nieoczekiwa
nie, chciałem sprawdzić autentyczne, niewy- 
rcżyscrowanc warunki codziennego bytu. 
Malutka zadbana kuchenka i mini pokoik 
z przepierzeniem. Trójka małych dzieci, naj
starsze ukończyło 5 lat, a w mieszkaniu 
schludnie i czyslo.

Rylem leż po ostatnich wichurach. Domek 
jeszcze stoi chociaż sądzę, że przy pierwszych 
śniegach dach się zawali. Mąż Pani A. Ł. 
ratuje konstrukcję domu, jak może. Niewie
le jednak można zrobić, gdy np. gwóźdź, 
wchodzi w betkę, jak w masło. Framugę 
okna można chyba wyjąć za pomocą rąk 
nieuzbrojonych w jakiekolwiek narzędzie. 
Świeży puch będzie zalegał w kuchni i poko
ju. Strach pomyśleć, co będzie gdy woda

w studni zamarznie. Nadzieja tylko w'ięc 
w łaskawości aury.

I wreszcie na koniec. Trudna jest do oceny 
relacja zależności Urząd — obywatel, szcze
gólnie w kwestii mieszkaniowej. Szybkimi 
krokami zmierzamy w kierunku samodziel
ności obywateli, państwo wyzbywa się swych 
opiekuńczych funkcji. Żyjemy jednak w cza
sach przejściowych, kiedy te funkcje prawnie 
działają. Rozumiem, że zwykła codzienność 
jcsl najlepszą korektą między teorią i prakty
ką. Po stronie pani A. Ł. i jej rodziny są nie
wątpliwie atuty uprawniające du walki o pra
wo do mieszkania. Oni są bardzo młodzi, 
wychowują i to z dużym staraniem trójkę 
małych dzieci. I lo jest najważniejsze! Wszę
dzie i zawsze dzieci były pod szczególną opie
ką. Dlatego małżeństwu Ł. należy pomóc.

Tym artykułem sygnalizuję problem go
spodarki mieszkaniami komunalnymi 
i zakresu funkcji Urzędu Miasta wobec oby
wateli. Wchodzimy w nowo czasy, starych 
wyzbyć się trudno. Czekamy na opinie Czy
telników'.

(imiona i nazwiska zostały zmienione)
Marian Olechnowicz

Sowiecki zegarek
dokończenie ze str. 4

dziekan chcąc nadać swej wypowiedzi odpowied
nią intonację, sciszyl glos, z tylu rozległy się żąda
nia: „Niecił głośniej mówi!" No i pewnie, co sc 
będzie burczał pod nosem.

Kultura musi być. Z tym zgodzli się wszyscy 
i w ramach hasła „pierwszeństwo damom" na 
koniec spotkania dopuścili do głosu przewodni
czącą Rady Janinę Mirek, skądinąd osobę bardzo 
popularną w naszym mieście. Ta wypowiedź, któ
rą można by zatytułować „Dosłownie kilka słów 
na zakończenie" (trwała ok. 5 minut), uczyniła 
z niej niewątpliwie bohaterkę wieczoru.

Zaangażowanie uczestników — ogromne. Pod 
koniec składano nawet poważne deklaracje. 
„Oboma rękoma bym się podpisał!" — grzmiał 
czyjś głos (rękoma — zgoda, ale dlaczego otul
ina?). Ponadto stwierdzono, że „błędy i lak będą" 
i lego nie da się uniknąć. Faktycznie.

Koniec również tradycyjny. Około godz. 20.00 
wszyscy zaczęli spieszyć się do domów i o mały 
włos tt zapomnieliby o Jerzym Kopani. Na szczęś
cie Wacław Mojkowski czuwał, co nie zmieniło 
faktu, że i tak szef białostockiego sztabu wybor
czego 'I'. Mazowieckiego wychodził z. sali jako 
jeden z ostatnich. No cóż, nie wszędzie można 
być pierwszym.

1 lo by było na tyle.
Karlinra Niczyporuk
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Listy do redakcji

Dokopać kulturze

Korzystając z przysługującego mi prawa 
do repliki, pozwolę sobie na przedstawienie 
kilku uwag do artykułu Marka Mikolowskic- 
go „Dokopać kulturze”

Nie bardzo rozumiem przerażenie i pani
kę, która ogarnęła pana na myśl o finanso
waniu kultury w roku następnym. Samorząd 
jawi się panu jako smok siedmiogłowy, który 
żywi się wyłącznic kulturą i jej pracownika
mi. Pewnie z obawy o całość tychże pracow
ników „niektórzy burmistrzowie i wójtowie... 
zlikwidowali kilka dobrych ośrodków” posłu
gując kię jakimś kuriozalnym kodeksem pra
cy, który wyznacza konkretne daty zwalnia
nia pracowników kultury — 30 września 
1000 r. (ciekawy kodeks). Dyrektor Miejsko- 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łapach 
z racji pełnionej funkcji powinien wiedzieć, 
że: „Organizator nic może zlikwidować insty
tucji upowszechniania kultury bez uprzed
niego uzyskania opinii organu administracji 
państwowej, który ją zarejestrował” i winien 
zawiadomić tenże organ” o powziętym 
zamiarze co najmniej na 6 miesięcy' przed 
wstrzymaniem działalności” (Ustawa o upo
wszechnianiu kultury art. 15 pkl. 1 i 2). 
Ponadto Ustawa o samorządzie terytorial
nym (art. 18 pkt. 9) i) stanowi, iż likwidacja 
jednostek organizacyjnych należy do wyłącz
nej właściwości rady gminy. W świetle powy
ższego przedstawione przez pana postępo
wanie jest działaniem wbrew obowiązującym 
przepisom i przekraczaniem kompetencji.

W żadnym kraju kultura nic jest samowy
starczalna ekonomicznie, nie musi być i nic 
powinna. U nas też będzie jak na całym 
święcie. A na całym święcie kultura jest fina
nsowana przez państwo (subwencje) i samo
rządy. Inną kwestią jest wysokość tych środ
ków' i sposób ich podziału.

Obraz pracy II posiedzenia Komisji 
Oświaty, Kultury i Zdrowia (pierwsze odbyło 
się 19.09.1990) przedstawiony przez pana, 
„zaproszonego gościa”, wydaje mi się całko
wicie wypaczony. W pierwszym punkcie 
porządku Dyr. MGOK miał przedstawić 
sprawozdanie z wydatków na działalność 
kulturalną w 1989 r. i I połowic 1990 r. Nic 
mija się pan z prawdą pisząc, iż chodziło mi 
o informacje o kwotach wydatkowanych na 
sprzęt w poszczególnych placówkach. O to 
właśnie mi chodziło, nic rozumiem więc 
pana stwierdzenia, iż „nic wiadomo o co mi 
chodzi”. Wyjaśniłam tę kwestię na I posie
dzeniu Komisji. Wydaje mi się, że pan czuje 
się zaniepokojony, nie wiedząc po co mi są 
potrzebne powyższe informacje. Niezależnie 
od lego proszę o przygotowanie potrzebnych 
mi informacji.

Drugim punktem spotkania Komisji było 
rozpatrzenie celowości organizowania dysko
tek w MGOK w Łapach. (Dyskoteki w Wiej
skim Domu Kultury w Uhowic nie były 
przedmiotem obrad). Komisja sugerowała, 
iż dyskoteki powinny być organizowane,

oczywiście należy większą uwagę skierować 
na zapewnienie porządku i spokoju. Pewnie 
dlatego, biorąc mocno do serca sugestię 
Komisji i chęć wypracowania jak najwyż
szych dochodów, zawiesił pan działalność dy
skotekową MGOK do końca roku.

Następnie Komisja usiłowała zaintereso
wać się odwołaniem pracowników Miejsko- 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapach, 
protestujących przeciwko połączeniu ich pla
cówki z MGOK pod wspólną dyrekcją 
w osobie obecnego dyrektora domu kultury. 
Pan dyrektor w artykule przedstawił powo
dy, dla których uważa połączenie powyższych 
placówek za zasadne.

Ja także mam prawo, by przedstawić 
pow-ody, dla których uważam laką fuzję za 
szkodliwą dla obu instytucji. Jednocześnie, 
będąc świadoma, iż wiadomości bibliote
karza, z wykształceniem uniwersyteckim na 
temat organizacji i funkcjonowania bibliotek 
są znikome w porównaniu z wiadomościami 
na len temat elektryka (zawód dyrektora 
MGOK), pozwolę sobie zacytować opinie 
publikowane w prasie, w lalach dość odleg
łych jako, że próby połączenia bibliotek 
z domami kultury, nie są sprawą nową, nato
miast bardzo skomplikowaną.

„Biblioteka — to jedna z najstarszych in
stytucji kulturalnych. Ma swoje tradycje, 
swoje określone funkcje i swoje prawa, wed
ług których działa. Zupełnie niezrozumiały 
staje się obecny nowatorski pęd do przyłą
czania książnic do domów kultury, jeszcze 
nic potrafiących znaleźć sobie formuły istnie
nia... Być może ów pęd wynika z chęci dopi
sania nu konto domów kultury może niezbyt 
efektownej, ale przecież konkretnej roboty 
bibliotek i jej rezultatów.

Przeciwko formalnemu przyłączeniu bib
liotek do POK (Powiatowy Ośrodek Kultu
ry) czy GOK przemawia sama istota książ
nic, ich funkcji, zadania społeczne. W końcu 
nic trudno zrozumieć, że zupełnie inne funk
cje ma do spełnienia zespól bitowy czy kółko 
modelarzy a inne biblioteka. Jak łączyć to 
wszystko w jedność?” (W. Jankowerny „Ek
speryment” -  Tygodnik Kulturalny nr 10 
z. 9 marca 1975 r.)

„Otóż od szeregu lat kulturę polską per
manentnie kompromitują gminne ośrodki 
kultury wymyślone przez jakiegoś rozkoszne
go Józia, któremu widocznie wolno było 
dokazywać za ciężkie pieniądze społeczne.

... Teraz sprawa odżywa na nowo 
w dotychczasowej generalnie skompromito
wanej postaci. Oto więc znowu jeden z dru
gim próbuje lansować wydobyty z trupiarni 
model GOK-u jako jedynej placówki kultu
ralnej na wsi oraz w małym mieście. 'Po co 
przez lal dziesięć z górą śmierdziało na milę 
rozkładem i degrengoladą powtórnie usiłuje 
się przedstawć jako wielką szansę. Wręcz nie 
mieści się to w głowic! GOK jako jedyna pla
cówka nu wsi jest koncepcją smoka, który 
połyka wszystko co się da i niszczy. Powstaje 
bowiem z różnych placówek, juko tako funk

cjonujących, które po scaleniu nic funkcjo
nują już wcale. I tak to rzeczywiście wygląda 
w praktyce. Odnowienie tej idei teraz ma zaś 
na widoku tylko jeden cel: wchłonąć do 
GOK-ów i zniszczyć biblioteki, jedyne pla
cówki kultury na wsi jeszcze funkcjonujące 
właśnie dlatego, że na razie nic dały się 
GOK-om złamać. Komuś zatem solą w oku 
są te biblioteki, ich samodzielność oraz fakt, 
że w tym kraju czyta książki co piąty dorosły. 
Ktoś uważa widocznie, że to za dużo. Więc 
trzeba głośno i stanowczo powiedzieć nic. 
I niech panowie, którzy w naszej kulturze 
sprokurowali już tyle kosztownych „pomy
łek" i nieszczęść zajmą się nareszcie hodowlą 
drobiu.

Bibliotek w żaden sposób, w żadnej for
mie i pod żadnym (także reorganizacyjnym) 
pozorem likwidować nie wolno. To nie pry
watny apel ani sprawa osobista. Jeśli zatem 
ktoś teraz — wszystko jedno: przez zlą wolę, 
bezmyślność czy prywatę -  zniszczy samo
dzielną infrastrukturę biblioteczną, czytanie 
książek stanic się już wkrótce umiejętnością 
zapomnianą" (J. Wojciechowski -  Co jest 
firanc? — Tygodnik Kulturalny nr di 
z. 1981 r.).

Ministerstwo Kultury i Sztuki kilka już 
razy uznawało te próby za nieuzasadnione 
prawnie i merytorycznie, ostatni raz w dniu 
10 maja 1990 r. To właśnie pismo otrzyma! 
pan dyr. od przewodniczącego Komisji 
Organizacyjno-Prawnej na sesji Rady w dniu 
24 października 1990 r.

Wracając do obrad Komisji Oświaty, Kul
imy i Zdrowia, chcę panu przypomnieć, że 
to nie Komisja stwierdziła, iż nic nie może 
zrobić, ponieważ decyzje zapadły w Zarzą
dzie gminy. Zarząd jest organem wykona
wczym rady, a nic stanowiącym. Każdy czło
nek Komisji o tym wic (a już na pewno rad
ni). Sarkastyczne stwierdzenia, które padły 
na posiedzeniu dotyczyły samowoli i przekra
czania kompetencji organów wykonawczych 
gminy. (Nie zrozumiał pan tego? Czyżbym 
przeceniała pański intelekt?)

Fakt, że pan nie wic po co jest powołana 
Komisja, jeszcze nie świadczy, że laki stan 
świadomości cechuje członków te; 
mi urn.

Cickawam bardzo, w którym miejscu jawi 
się panu nurt rozliczeniowy? Czyżby fakt, że 
Komisja życzyła sobie rozliczenia wydatków 
rzeczowych?

Puńska relacja z sesji Rady Gminy z dnia 
24 października 1990 r. budzi co najmniej 
zdumienie. Komisja Organizacyjno-Prawna 
nie rozpatrywała skarg. Zbadała pod wzglę
dem prawnym możliwości i zasadność fuzji 
dwóch jednostek organizacyjnych. Z  przyto
czonego już wcześniej art. 18 pkl. 9 i Ustawy 
o samorządzie wynika, iż Zarząd przekroczył 
kompetencje, dlatego Rada uchyliła jego 
postanowienie. Wzmiankowana Komisja 
uzasadniła też prawnie niewłaściwość połą
czenia placówek. W tej sytuacji zbędnym 
było pytanie Zarządu o powody decyzji, wy
starczyło zbadać akty prawne.

Właśnie z. aktów prawnych wynika, iż 
dyrektorem MGBP powinien być bibliote
karz (nie jest to tylko zawód lecz. także sta
nowisko (art. 29 Ustawy o bibliotekach, 
Zarządzenie nr 5 MKiS z. 18 lutego 1985 § 9,
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Uchwala Nr 158 Rady Ministrów z dnia 14 
października 19S5).

W drugiej z kwestii rozpatrywanych przez 
Komisję Organizacyjno-Prawną leż mija się 
pan z prawdą. Nic była to skarga na dyr. 
MGOK, lecz prośba o zbadanie podstawy 
prawnej decyzji zawieszającej organizowanie 
dyskotek. Przyzna pan, że przy lak sformuło
wanej prośbie wystarczyło zbadać akty praw
ne na podstawie których działa MGOK, bez 
potrzeby pytania pana o cokolwiek. Z  dru
giej strony jakie były rzeczywiste powody 
zawieszenia dyskotek w Uhowic? (Dochody 
z nich zasilają budżet MGOK). Ja znam już 
trzy, każdy podawany w innym czasie (spo
tkanie z Radą Programową WDK, artykuł 
w Gazecie Łapskiej Nr 6, spotkanie w obec
ności p. burmistrza (czyżby istniały nowe?)

Jeżeli chodzi o „fajną zabawę" na sesjach 
Rady, zgadzam się z panem. Nic udaje mi 

--'.c konać radnych, że samorząd to zna- 
sam rządzę, uważają, że to dyktatura.

Myślę, że naprawimy leż kwestię lematów 
obrad Rudy — po prostu będziemy psina 
pytać, o czym możemy obradować, rozu
miem, że o kulturze pan nic pozwala, praw
da?

I jeszcze muszę się do czegoś przyznać. 
Tak, to ja kopię kulturę w Łapach już od lal 
ponad dwudziestu. Różne były te kopy, jed
ne celne, drugie mniej. Uważam, że mój naj
celniejszy strzał oddałam w końcu roku 
19S0. Muszę przyznać, iż był to.strzał bardzo 
trudny technicznie, w terminologii piłkarskiej 
zwany pośrednim. Chodziło o kopnięcie, 
które ulokowałoby Bibliotekę w takiej pozy
cji, skąd mogła być kopnięta tylko w jedno 
miejsce — do nowego, własnego lokalu. 
Pomieszczenia byłej PZPR bardzo się do 
tego nadawały. Mój kop w Bibliotekę 
poszedł rykoszetem także na MGOK, jako 
że ówczesne władze postanowiły razem 
z Książnicą wybudować pomieszczenia na 
u iltury. Następny kop, ze względu na 

i grząskie podłoże odrzucił mnie do 
Białegostoku. Teraz przygotowuję się do 
następnego strzału. Będzie miał on na celu 
wykopanie spoza pana zasięgu Biblioteki 
w Łapach i WDK w Uhowic. Proszę zejść 
z linii strzału.

Z poważaniem 
mgr bibliotekarstwa 

i informacji naukowej, 
kustosz Biblioteki Głównej 
Politechniki Białostockiej 

radna Miasta i Gminy Łapy 
Józefa Bajda 

Łapy, 6.1 1.1990

„ Rozkoszny Józio odpowiada

Redakcji) „GL” otrzymała lisi, którego 
autorką jest mgr bibliotekoznawstwa i infor
macji naukowej, kustosz Biblioteki Głównej 
Politechniki Białostockiej, radna miasta 
i gminy Łapy — Józefa Bajda. Cały teksi,

bez. skrótów jest zawarty powyżej. Jest to 
replika na mój artykuł pi. „Dokopać kultu- 
rżc” („GŁ” Nr 12). Pozwoliłem sobie sko
mentować mocno krzywdzące mnie uwagi.

Droga Piini, w naszym kraju obowiązuje 
jeden Kodeks Pracy, który nakazuje trzymie
sięczny okres wypowiedzenia. Co do poucze
nia mnie o ircści ustawy o upowszechnianiu 
kultury to te niewątpliwie cenne uwagi pro
szę aby kierowała Pani do właściwych osób 
Ij. burmistrzów i wójtów w innych gminach 
(których gminach, to proszę sobie znaleźć). 
Opisałem tylko fakty nic wnikając w podsta
wy prawne. Widzę, źc nic dość dokładnie 
czylala Pani mój arlykuł. Opowiadał on
0 sytuacji w środowisku kultury, bieżących 
problemach i zagrożeniach dla kultury (bib
lioteki lo leż kultura) istniejących realnie, 
a spowodowanych przebudową systemu spo
łeczno gospodarczego w naszym kraju. 
Zdałem relację z wielu spotkań jakie odby
łem we wrześniu i październiku. Wszystko co 
napisałem jest prawda i nic mam powodu 
okłamywać czylclników „GŁ". (Jedyną spra
wą, z kiórą może trochę przesadziłem to 
relacja z sesji Rady Miasta i Gminy. W tym 
miejscu proszę radnych o wybaczenie. Nic 
jestem radnym i nie znam wszystkich niuan
sów pracy Rady. Siedziałem z boku i jako 
osoba niekompetentna nic powinienem 
komentować, ale z boku, niestety, odnosi się 
wrażenie takie jak opisałem).

Wracając do sprawy -  jak zdążyłem się 
zoricnlować pani mgr Józefa Bajda zaczęła 
pracę w bibliotece w Łapach w latach 60— 
tych i pracowała do 1985 roku. Moja osoba 
pojawiła się w instytucji zwanej 
M G O K -iem  w 1986 r„ a od 1.05.1987 r. 
z braku innego kandydata (to oddzielna hi
storia dlaczego) zaproponowano mi stanowi
sko dyrektora.

Długo wahałem się czy objąć len „stołek”, 
bo widziałem dysproporcje w poziomie
1 warunkach pracy domów kultury w innych 
miejscowościach i u nas. Zacząłem pracę 
w Łapach majac do dyspozycji dwa pokoje 
— razem 20 n r -  plus księgowość wspólną 
z biblioteką oraz szyld na domu partii obok 
wielu innych szyldów. Obecnie po trzech 
i pól roku mojej pracy w MGOK-u jesi 
w Łapach dom kultury z bogatą ofertą prog
ramów';! dorównującą do najlepszych, (napi
szę o tym w następnych numerach gazety). 
W swojej replice pani mgr Józefa Bajda 
cytuje dwa fragmenty artykułów z „Tygodni
ka Kulturalnego". Ten z 1975 r. lo nicwąlpli- 
wic zabytek, kióry dziwnie kojarzy mi się. 
z wytycznymi na kolejny zjazd i wypowiedzia
mi byłych prominentów na leniał kullury 
(minęło już 15 lat). Drugi artykuł jest jeszcze 
lepszy bo prawdopodobnie z 1981 roku. Dla
czego prawdopodobnie? — bo w nr 41 „Ty
godnika Kulturalnego” długo szukałem arty
kułu o „rozkosznym Józiu” i nie znalazłem 
chyba, źc pani mgr Józefa Bajda posiada 
jakiś nietypowy 41 nr z 1981 roku. Sam tekst 
jest to satyra nic na moją osobę (mam na 
drugie imię Józef) lecz na autorkę repliki

(Józefa). To przecież cło 1981 roku pracując 
w kulturze i będąc członkiem ówcześnie rzą
dzącej partii na zebraniach POP kształtowa
ła Pani w Łapach tę „śmierdzącą rozkładem 
i degrengoladą” (rozkład, upadek) kulturę. 
Dzisiaj będąc również u władzy mówi Pani
0 strzelaniu i historii. Bibliotekę jeśli nawet 
dzięki Pani przeniesiono do domu partii to 
był to również budynek i Pani partii (czyli do 
siebie), ale było chyba w to zaangażowanych 
więcej osób. Widzę z tekstu artykułu, że tak 
przyzwyczaiła się Pani do strzelania z własnej 
inicjatywy, że grozi Pani dalszymi strzałami. 
Informuję, że to już jest terroryzm w najczy
stszej postaci (patrz „Słownik Wyrazów 
Obcych”). Jeżeli mimo wszystko zdecyduje 
się Pani strzelać do mnie (rozkosznego 
Józia) to proszę dobrze celować i kupić dob
re buły, aby nic nastąpił kolejny poślizg, bo 
mieszkamy na bagnach i teren jest śliski. 
Jeżeli będzie lo strzał pośredni to proszę 
wziąć lepszego pośrednika.

Co do mojego zawodu to jest Pani źle 
poinformowana. Mam wiele zawodów m.in. 
elektryk (energetyk). Kilka z nich jest 
potwierdzonych dyplomem, inne są wyni
kiem doświadczeń życiowych, nic będę wszy
stkich wymieniać i nic posiadam z lego tytu
łu żadnych kompleksów -  wprost przeciw
nie. Są lo umiejętności bardzo mi potrzebne 
do prowadzenia szczególnie spraw gospodar
czych w MGOK-u i remontów. Mam nadzie
ję, że czasy zatrudniania ludzi na podstawie 
posiadanych przez nich „papierków” i tytu
łów przed nazwiskiem a nic umiejętności, już 
mijają. Chcąc odpowiedzieć na każdy argu
ment dotyczący moich decyzji czy intelektu 
musiałbym napisać artykuł na dwie gazety, 
bo trawersując lo co powiedział niedawno 
Adam Michnik w tv „na głupie zarzuty trud
no odpowiedzieć jednym słowem.”

Z całą stanowczością stwierdzam, że zwią
załem się z łapską kulturą na dobre i zlc. 
Mieszkałem w Łapach i nic mam zamiaru 
stąd uciekać. Jestem przekonany, że to co 
robię, robię najlepiej jak potrafię, aby miesz
kańcy' Łap i moje dzieci (troje) mogli rozwi
jać swoje zainteresowania i mieć kulturalną 
rozrywkę. Nie szczędzę na lo własnego czasu
1 sił. Jest mi przykro, że ludzie, którzy powin
ni mi pomagać kierują skargi do Ministra 
Kultury i Sztuki, że w Uhowic jest tylko 
jeden telewizor czarno-biały, dzwonią bez 
przerwy do Wojewódzkiego Domu Kultury' 
w Białymstoku, że nieprawnie zawiesiłem dy
skoteki, że jestem elektrykiem, że nic mogę 
działać w Komisji Kultury i wiele innych. 
Oslatnio z repliki Pani mgr Józefy Bajda 
wynika, że nic pozwalam radnym na rozmo
wę o kulturze i że niszczę biblioteki. Oświad
czam, że smok—MGOK nic ma zamiaru 
rozkazywać smokowi siedmiogłowemu (bo 
lak nazwala samorząd Pani mgr Józefa Baj
dy). Jedna głowa na siedem? — nic mam 
szans. Jeżeli chodzi o biblioteki to rozkoszny 
Józio i smok—MGOK nic ma zamiaru zjeść 
bibliotek (bo i skąd ta myśl), ale skoro smoki 
żywią się zwykle panienkami, to strzeżcie się 
dziewice bo was pożrę. Aaa!

Marek Mikułowski
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Kandydaturę Lecha Wałęsy w Łapach 
wspierał słowem i ciałem posc! Krzysztof 
Putra. Spotkanie zorganizowane przez 
Komitet Wyborczy odbyło się w sali łapskie
go MGOK-u. Niestety, nic dotarł zapowia
dany na plakatach poseł Jan Bcszla-Borow- 
ski. Może to i dobrze ponieważ pan Putra 
radził sobie nieźle i obyło się bez przepycha
nek w pytaniach i odpowiedziach. Z  zainte
resowaniem obserwowałem tych, którzy dali 
się skusić plakatowym namowom.

Przeważali ludzie starsi i nieco bardziej 
1 starzy.

Krzysztof Putra na wstępie wyraźnie pod
kreślił, że nic neguje przeciwników Lecha, 
lecz przede wszystkim popiera jego filozofię 
jako klasycznego wręcz człowieka sukcesu.

Lech Wałęsa posiada taktykę. Spójrzmy 
wstecz -  „Solidarność” podziemna, Okrągły 
Stół, koalicja, rząd, władza, premier...

Nic neguje też obecnego programu go
spodarczego, któremu brak 
jednak dynamizmu. Wałęsa, 
to nic destabilizacja, ale 
w strukturach władzy funkcjo
nują post-PZPR-owcy, spółki, 
układy.

To oni znają furtki prawne, 
potrafią dotrzeć do paragra
fów i ludzi. I zanim zorientuje
my się wykupią za bezcen, 
przez nich właśnie zrujnowany 
majątek narodowy. ...To się 
zmieni, gdy Lech zostanie pre
zydentem.

I potoczyła się dyskusja.
Ludzie wykształceni jeszcze niedawno szli za 
Wałęsą. Teraz stawiają na Mazowieckiego 
— to stwierdzenie padło z sali. Poseł byt 
odmiennego zdania.

W Warszawie i innych miastach krążą 
ulotki o pochodzeniu A. Michnika, T. Mazo
wieckiego. Takie działanie uważać trzeba za 
prymitywizm a tematu rozwijać nic należy. 
Natomiast niepokoi akcja plakatowa i wan
dalizm wobec propagandy przedwyborczej.

Padły leź zarzuty odnośnie niskiej frek
wencji posłów podczas posiedzeń plena
rnych. Pan Putra stwierdził, że najważniejszy 
jest skutek obrad. A obecny Sejm już dawno 
powinien być rozwiązany. Sala obrad świeci 
pustkami, ponieważ w tym czasie odbywaj;] 
się posiedzenia komisji, klubów a posłowie 
korzystając z pobył u w stolicy biegają po 
ministerstwach pukając, interweniując, załat
wiając.

Nic tylko mnie ta odpowiedź nic usaty
sfakcjonowała.

Coś tam nam na górze się nic klei. Prze
wodniczący, Premier są w przedwyborczych, 
ciągłych rozjazdach. Posłowie poszli ich tro
pem wspierając Lecha i Tadeusza lam, gdzie 
sami zainteresowani dotrzeć nic mogą lub 
nic chcą. No, a Najjaśniejsza Rzeczpospolita 
toczy się silą bezwładności.

Z  długiego monologu Romana Czepe 
wspomagającego K. Putrę na uwagę zasłu
guje kwestia demonopolizacji „Solidarnoś
ci”. To dobrze, że twórz;] się partie, aby jak 
najszybciej zyskały na sile. On jako burmislrz 
wic, kto go wybrał, lecz nic wic na kim może 
się oprzeć w swych działaniach. Podobnie 
rzecz się ma na centralnych szczeblach wła
dzy. Wróćmy do posła, publiczności, pytań

i odpowiedzi. Nu pytanie dotyczące kwestii 
żydowskiej w Polsce pan Putra uznał, że 
podjęcie tematu byłoby rzeczą wręcz poniża
jącą, prymitywną. Szczegółów opisywać nie 
będę, bo plotka opublikowana, byłaby ploiką 
propagandową. Chciałbym tylko spytać, skąd 
niektórzy „fachowcy” mają dokładne dane 
o liczebności nacji żydowskiej w Polsce. 
Przecież w żadnym z powojennych spisów 
nic było rubryki narodowość. Dziwne, nic 
europejskie, u z kompleksu własnego wynika 
negatywne podejście do tematu narodowoś
ciowego. Tych, którzy negują prawa obywa
telskie Żydów do bycia Polakami zapytuję, 
kim był z urodzenia autor „Kwiatów pol
skich”, albo autor „Polski Piastów”. A kimże 
ma być człowiek, którego przodkowie od 
stuleci mieszkali w Polsce? Jakie prawa 
powinien mieć Polak na stale od lat lub 
pokoleń mieszkający na przykład we Fran
cji? W Argcnłynic kontrkandydatem obce-

P u t r a  
w Łapach

nego prezydenta był Japończyk z pochodze
nia. 1 miał duże szanse na prezydencki folcł.

Jak bumerang wracał tcmal komunistycz
ny.

„Piorun uderzy w drzewo. Wrony zrywają 
się i odlatują. Później wracają i znowu przy
siadają na wierzchołku”. Potwierdził pan 
poseł, że rzeczywistość odpowiada podobnej 
przenośni, aic lu na dole ludzie powinni roz
bijać układy. Przede wszystkim żądać re
spektowania praw.

Program gospodarczy Wałęsy jcsl zbieżny 
z balcerowiczowskim, któremu brakuje jedy
nie większego dynamizmu i skuteczności. 
Krzysztof Putra siwicrdz.il, że społeczeństwo 
leź powinno mieć dostęp do wiedzy o gospo
darce. Złożył w Prezydium Sejmu ofertę 
wycofania transmisji z obrad Sejmu i wpro
wadzenie serii programów gospodarczych. 
Z problemów gospodarczych wynikało leź 
pytanie dotyczące afciy wódczancj.

Jest to sprawka dawnej władzy. W dużej 
mierze leż i obecnej. Nie sposób wymienić 
wszyslkich celników, urzędników, podsekre
tarzy sianu... Oni wszyscy się znają, a sysicm 
władzy reaguje powoli. Dlatego prezydent 
powinien mieć duże uprawnienia operowa
nia dekretami.

Była leź omówiona kwestia przekazaniu 
społeczeństwu akcji majątku narodowego. 
Ich wyprzedaż przez obywateli będzie objęła 
dwuletnim zakazem. A później jedni będą 
sprzedawać, inni skupywać. Jedni sianą się 
bardziej bogaci, inni mniej lub wręcz biedni. 
Ale w dużej mierze będzie to zależało od 
nas.

Wyjaśnił też K. Putra, dlaczego odbędą się 
najpierw' wybory prczydcnła, a później 
dopiero określone zostaną jego uprawnienia.
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Obecny sejm nie jest demokratyczny, w 65% 
post partyjny. Dlatego zakres władzy prezy
denta zostanie określony przez nowych 
posłów i nowy sejm.

I lu pozwolę sobie rin malutki komentarz. 
Ta forma również nic da gwarancji uczciwoś
ci wobec prezydenta. Załóżmy np., że prezy 
denlcm zostanie kandydat popierany p: ■-z 
ROAD a w wyborach sukces odniesie np. 
Porozumienie Centrum. O pozapartyjnym 
Tymińskim nic wspomnę. I refleksje końco
we Krzysztofa Pulty.

Nasza ojczyzna przeżyła w linach powo
jennych wiele zrywów, lecz dopiero wokół 
Łochu naród skonsolidował się i zwyciężył. 
Teraz w Polsce dzieje się proces, nie akt jed
norazowy, Są zarzuty odnośnie wykształce
nia Waięsy. Nic trzeba mieć papierów na 
rozum, lecz trzeba ten rozum mieć. I święta 
racja -  dodam -  góra i dól śpią, jak też 
śpią posłowie. Wszystkeh ludzi zbudzi Lech 

Wałęsa.
1 bardziej to było spo

tkanie z posłem niż niby — 
mityng przedwyborczy. 
Wniosek nasuwa się jeden, 
że spotkania z posłami są 
potrzebne. Prawic setka 
zgromadzonych na; 
niu, (o bardzo dużo. mmc 
jednak w naszym polskim 
krajobrazie politycznym 
brakuje uśmiechu, radości, 
wręcz humoru. Częściej 
gości zawiść, pomówienie. 
I jest ciężko.

A organizatorów zapytuję, któż to dekoro
wał stół prezydialny psu z gardła wyjętą 
zasłoną, tym razem występującą w roli obru
sa. A i dekoracja tegoż stołu zdziwiła mnie 
niezmiernie, bo z sądem lub inkwizycją sko
jarzył mi się krucyfiks ustawiony na, prawdo
podobnie, Biblii.

Nasuwa się też smętna refleksja. Otóż, 
chociaż Łapy nic są wioską lecz miastecz
kiem i to nic małym, wszelkiej maści wielcy 
lub nieco mniejsi dygnitarze i politycy skrzęt
nie ją omijają. Wałęsa, Mazowiecki, Moczul
ski wioski i zapadłe w puszczańskiej głuszy 
osady odwiedzają, naprawiają. A w Lupach 
żaden z nich nawel z okien przejeźdź’ ' j 

pociągu ręką nie machnie, na polL . ,.-v 
gwizdnie. A szkoda...

Marian Olechnowicz
Potwierdzeniem powyższych spostrzeżeń 

była „wizyta” Aleksandra Ilalla. Kawę 
wypił...



KRONIKA TOWARZYSKA... ct!'Jo:,T!c ozdrawiania Rzeczy, które leciały 
okien nic znaleziono. Powtarzam: podob-

Byly bille kiedy?... są i dzisiaj. Nil zdjęciu 
prezentujemy państwu przedwojenny łapski 
bal sp zed 1925 roku. Podobna imprezit 
o |u ■' ■ ' • 10 listopa .ki 1990 r Bal kolejarzy 
odbył się w kinie łapskim, zorganizowany ze 
stal przez ZNTK. Wśród gości zjawili się 
także nic-pracuwnicy kolei, między innymi 
cichy wysłannik Gazety Łapskiej. Z  zeznań 
naszego wywiadowcy wynika, iż, niestety, bal 
nic zaobfitował w sensacje towarzyskie. Nikt 
nie wywołał skandalu, nikt nikogo nie pobił, 
a czy nie plotkował — ręczyć nie można. 
Organizatorzy serwowali pieczywo, oranżadę

i gotowaną IbO. Stoły . od jadła
i napoju. Przypuszcza,.iy, że potowa tego 
dobra zmarnowała się. Jadła, oczywiście, bo 
wątpliwe czy zmarniał jakiś trunek. Goście 
tańczyli tak jak orkiestra grała. Repertuar 
można określić jako klasyczny dla takich 
imprez. Zagrano, a jakże, „Bieiyje rozy”. Po 
kolejowym balu — cisza. Strapionym przy
pominamy, że niedługo karnawał... A czas 
zabaw jeszcze trwa. Podobno pewnej nie
dzieli, przy ul. Górnej 1 bawiono się tak 
wspaniale, że drewniana proteza... nogi 
pozostała pod płotem. Być może nastąpiło

(kil)

...I KRYMINALNA

„MY WAS WSZYSTKICH...”
Aby wprowadzić czytelników w sedno 

■wy. jednocześnie stwarzając płaszczyznę 
alającą zrozumieć przewodnią kwestię 

przedstawię w krótkich opisach — jakże 
podobne, a jednocześnie dalekie w konsek
wencji — przypadki zdarzeń drogowych.

W nocy z 16/17 listopada br. kierujący 
maluchem na trasie Łapy-Plonka Kościelna 
z niewiadomych przyczyn zjechał z drogi 
i uderzył czołowo w rosnące na pobliskiej 
łące drzewo. W wyniku zderzenia kierowca 
doznał otwartego złamania nogi, a siedzący 
obok niego pasażer pęknięcia kręgosłupa 
z jednoczesnym przerwaniem rdzenia kręgo
wego. Samochód w ocenie nawet laika w tym 
zakresie nadawałby r:ę jedynie do kasacji. Po 
przewiezieniu obydwu uczestników wypadku 
do łapskiego szpitala, dyżurujący tej nocy 
lekarz, który jeszcze nieboszczce milicji nie
jedno może zawdzięczać, z przyczyn nie 
wpływających w najmniejszym stopniu na 
stan zdrowia odmówił pobrania od kierowcy 
krwi do badań na zawartość alkoholu, pomi- 

-;rvr.*<pic wyczuwalnej — nic tylko przez 
— woni alkoholu z usl. Powiadomiony 

prokurator ziewającym głosem — z uwagi na 
porę — zlecił wykonywanie pozostałych 
czynności i zapewne kontynuował sen.

Długo nic trzeba było czekać na zaistnie
nie drugiego ze zdarzeń. 19 listopada 
późnym wieczorem kierujący policyjną Nysą 
funkcjonariusz, podczas patrolowania ul. 
Polnej — w odróżnieniu od poprzedniego 
zdarzenia -  z wiadomych przyczyn, uzalcż-

Pozlomo: podrostek, alibi, jesiotr, dotacja, 
znaczek, Icopard, rani, kolejarz, Ikar, paka, 
artystka, okoń, makijaż, izobara, neseser, 
landtag, tremo, cukrownia.

Pionowo: handel, Bistro, piecza, dojazd, 
obstawa, tłocznik, korektor, epoka, plecak, 
Riazań, rzutka, Nilski, ankra, Popielec,

nionych całkowicie od sianu technicznego 
pojazdu zjechał z jezdni i otarł przednim 
błotnikiem o przydrożne drzewo, nic tłukąc, 
co wymaga podkreślenia nawet reflektora. 
Jedynym urazem poniesionym przez poli
cjanta było chwilowe poczucie strachu, spo
wodowane bezsilnością wobec przysłowiowej 
r/.cczy martwej. Powiadomiony prokurator 
już nic ziewał, a nawet mimo późnej pory 
przyjechał do Lap. Lekarz dyżurny lakżc nic 
robił jakichkolwiek problemów z pobraniem 
krwi do badań od policjanta, wobec którego 
wcześniej dwukrotnie użyto probierza trzeź
wości.

Zachowanie się lekarzy w dwóch opisa
nych przypadkach na ogól jest zrozumiale, 
zwłaszcza gdy czasami i oni niekonsekwent
nie podchodzą do przestrzegania prawa 
o ruchu drogowym. Pewna niechęć i antypa
tia do tych którzy „łapią” w porównaniu 
z solidaryzowaniem się z „łapanymi", do kió- 
rych i oni należą powoduje pewną tendencyj
ność i ukierunkowanie ich postępowania. 
Ale kreowanie przez prokuratora i przybyłe
go wyższego przełożonego z. Komendy Rejo
nowej Policji w Białymstoku zasady zdrowe
go rozsądku, wynikającej z doświadczeń 
ostatnich kilku lal, jednocześnie powodują
cej większe poruszenie drugim z opisanych 
zdarzeń jest jedynie w całym swoim wymia
rze stosowaniem zasady dmuchania na zim
ne, pewnym odruchem obronnym przed opi
nki publiczną. Opinki, która w przypadku 
ciągłej cenzurowanej pozycji policjantów

komornik, opactwo, mangan, kaseta, jasiek, 
żarłok.

Nagrodę — słodycze od „Lecha” wyloso
wała KAROLINA ZAWADA, 18-100 
ŁAPY, ul. PIASKOWA 213/16. Po odbiór 
nagrody prosimy zgłosić się dnia 22 grudnia 
w godz. 14-16 do cukierni „U Lecha".

z wielką niecierpliwością wręcz oczekuje 
przejawów łamania zasad prawa, niekompe
tencji, czy nawet najbardziej publicznej kom
promitacji funkcjonariuszy. W innym odczu
ciu posuwa obydwu „ciał zwierzchnich” jest 
kojarzona ze stosowaniem starych wypróbo
wanych zasad z okresu, kiedy to w jednost
kach organizacyjnych resortu spraw wewnęt
rznych królowały piony polilyczno-wycho- 
wawczc. Ich prawdziwa rola ograniczała się 
do organizowania rocznych sprawdzianów 
wiedzy o polityce — wiadomo jakiej — zaś 
wychowawcza, w przypadku zaistnienia pod
obnych zdarzeń do wpychania w usta ówcze
snego milicjanta probierza trzeźwości, zło
wieszczego kiwania palcem lub co bardziej 
niewygodnych przekonywania o konieczności 
zmiany zawodu. Potrzask tworzony z jednej 
strony przez wszechwidzące oczy społeczeń
stwa, dającego później swobodę swym narzą
dom mowy w pokątnych szeptach, rzadziej 
w oficjalnych wystąpieniach, z drugiej zaś 
wszccbslyszącc uszy przełożonych, klórych 
inwigilacje podwładnych były realizowane 
w pozytywny sposób lub stwarzały możliwoś
ci pozyskiwania nowych „uszu” slawiai każ
dego w sytuacji gdzie naprawdę trudno było 
być obicklywnym lub szerzyć idee praworzą
dności. Stwarza to w pewnym sensie kontro
lę postawy, która z czasem przeradza się 
w obawę i wątpliwość, czy lo co się robi jcsl 
słuszne. Świadomość, że społeczeństwo 
pozbawione obiektywnej oceny policji i zara
zem przekonane o jej nietykalności prawnej, 
a wręcz odmienny stosunek przełożonych 
wyrażany angażowaniem się w większym 
stopniu w coś co dotyczy policjantów slawia 
nas na z góry przegranej pozycji bez względu 
na rozmiar i rodzaj problemu. Powoduje 
strach.

Zbigniew Łapiński

Burmistrz informuje
Na mocy Uchwały Rady Miasta i Gminy 

w Łapach wyznaczono dwa place targowe — 
tj. siary przy ul. Leśnikowskicj i nowy przy 
ul. M. Lipcowego 30. Handlowanie w innych 
miejscach jest zabronione i podlega karze.

Dlalcgo leż przypomina się wszystkim 
handlującym na ulicach, przy sklepach, iż 
będą zastosowane środki przewidziane pra
wem, wymuszające handlowanie wyłącznic 
na płacach targowych.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 12
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Sport i rekreacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekre
acji we współpracy z Domem Kultury 
ZNTK organizuje mistrzostwa miasta i gmi
ny Łapy na rok 1990 w szachach i warcabach 
lÓO-polowych.

Zawody zostań:] przeprowadzone w dniu 
9 grudnia 1990 r. w lokalu Domu Kultury 
ZNTK (nad kinem). Mogą w nich brać 
udział wszyscy chętni z terenu miasta i gminy 
Łupy (z wyjątkiem zawodników zgłoszonych 
i biorących udział w rozgrywkach 1’ZSzach), 
którzy zgłoszą się tło organizatorów w dniu 
turnieju w godz. 9‘ -10°°.

TENIS STOŁOWY
Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekre

acji rozpoczyna cykl turniejów klasyfikacyj
nych w tenisie stołowym o mistrzostwo mia
sta i gminy w sezonie 1990/91. Turnieje będą 
rozgrywane w sali gimnastycznej Szkoły Pod
stawowej Nr 2 w Łapach przy ulicy Armii 
Czerwonej 17 w następujących terminach: II 
M —G turniej klasyfikacyjny dla wszystkich 
chętnych 4 grudnia 1990 o godz, 18*' 
(dokończenie w dniach 5, 6, 7 grudnia 
w godz. 18 -20*'); II M —G turniej klasyfi
kacyjny dla niczrzcszonych w OZTŚ — roz
poczęcie dnia 11 grudnia o godz. 18* 
(dokończenie w dn. 12, 13 i 14 grudnia 
w godz. 1S -2000). Terminy dalszych plano
wanych turniejów do rozegrania w 1991 r. 
zostaną podane oddzielnie.

Prawo startu w turniejach mają wszyscy 
mieszkańcy miasta i gminy l.apy. W turnie
jach dlii niczrzcszonych nie mają prawa star
tu zawodnicy aktualnie zgłoszeni i uczestni
czący w rozgrywkach PZTS.

Turnieje będą rozgrywane w następują
cych kategoriach wiekowych: 1 — zawodnicy 
i zawodniczki urodzeni w 1976 r. i młodsi 
(oddzielnie chłopcy i dziewczęta), 2 — 
zawodnicy urodzeni w 1975 r i starsi — tur
niej tylko dla mężczyzn. Zapraszamy.

(zs)
„ŁAPSKA OLIMPIJKA”

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekre
acji we współpracy z Zarządem M —G 
Szkolnego Związku Sportowego oraz M -G  
Ośrodkiem Kultury w Łapach organizują 
sportowo-rekreacyjne współzawodnictwo dla 
Szkól Podstawowych z terenu miasta i gminy 
p.n. „Łapska Olimpijka”. Czas trwania 
współzawodnictwa jest podzielony na dwa 
okresy:

— wyłonienie reprezentacji poszczegól
nych szkól, głownie poprzez prowadzenie 
treningów, sprawdzianów i zawodów wew- 
nąlrzszkolnych w okresie od 20 XI 1990 do 
2011 1991 r.
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— turnieje finałowe w dn. 23 II 1991 r. 
w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 
w Łapach.

Program współzawodnictwa obejmuje 10 
konkurencji sportowo-rekreacyjnych oraz 
konkurs wiedzy olimpijskiej. Rywalizacja 
będzie prowadzona oddzielnie w kategorii 
szkól mniejszych (Uhowo, Łapy-Osse, Dani- 
łowo, Płonka Kościelna, Lupianka Stara, 
Bokiny) i oddzielnie w kał. szkól większych 
(SP Nr 1,2 i 4 Łupy).

Dla wszystkich uczestniczących we współ
zawodnictwie szkól M —G OSiR funduje 
dyplomy i puchary, klórych wartość będzie 
zróżnicowana w zależności od zajętych 
miejsc.

W dn. 17 XI 1990 r. w lokalu M - G  OSiR 
odbyło się zebranie organizatorów oraz nau
czycieli w.f. szkół podstawowych, którzy 
poparli zaproponowaną formę współzawod
nictwa i zapowiedzieli rywalizację między 
szkołami.

Uważamy, że współzawodnictwo to wpły
nie na znaczną poprawę stanu zdrowia 
i sprawności fizycznej młodzieży szkolnej. 
Biorąc pod uwagę dużą wartość społeczną 
tej akcji, organizatorzy planują wystąpić 
z prośbą do łapskich zakładów pracy o ufun
dowanie nagród rzeczowych dla szkól, które 
zdobędą czołowe miejsca we współzawod
nictwie.

Zbigniew Szckulski

SPORTOWCY Z ZSM
Uczniowie Zespołu Szkól 'Mechanicznych 

w Lupach od łat są w czołówce krajowej 
w wielu dziedzinach sportu. Warto przypo
mnieć, że drużyna męska zdobyła w lir.

I miejsce w Centralnych Zawodach „Sprawni 
jak żołnierze”. Od kilku zresztą jat młodzież 
z ZSM nie opuszcza pierwszej trójki w tej 
ogólnokrajowej konkurencji.

Nowy rok szkolny i nowe sukcesy, spo
rtowcy z technikum startowali w październi
ku w dwóch imprezach szczebla wojewódz
kiego.

W Wojewódzkiej Spariakiadzic Młodzieży 
w- biegach przełajowych 26.10.1990 r. zdobyli 
drużynowo pierwsze miejsce — 95 pkl. Dru
ga w klasyfikacji szkoła uzyskała zaledwie 27 
pkl.! Indywidualnie w kategorii juniorów Jan 
Maciejak zajął I miejsce, Tomasz Rogowski 
III, a Kazimierz ltacliurzewski IV. W kate
gorii juniorów- młodszych Tomasz Kondrac
ki hyl piąty, Dariusz Clehn siódmy, Jaro
sław Bobel ósmy. W kategorii seniorów - 
Tadeusz Dziarnowski zajął trzecie miejsce, 
Jerzy I.npa czwarte a Witalis Perkowski był 
siódmy.

Natomiast dn. 29.10.1990 r. odbyły się 
zawody upamiętniające 71 rocznicę utworze
nia Towarzystwa „Sokół" w Białymstoku. 
Najlepsze reprezentacje szkól z wojewódz
twa białostockiego i Litwy wystartowały na 
dystansie 6 ,\- 800 m.

Pierwsze miejsce zajął ZSM w Łapach, 
a trzecie II zespól łapskiego techniki)"' 
Zwycięzcy otrzymali piękny puchar, a 
ekipa powróciła ze ziołem i srebrem... mu,a 
li.

Roman Łudź
Na zdjęciu: u dołu po lewej slronie mgr 

Roman Łudź -  opiekun lekkoatletów, stoi 
z lewej strony mgr Józcl łwanejko -  wspó
łautor sukcesów w- zawodach „Sprawni jak 
żołnierze”

wiacznie. L tan io  
SJe.n gotuje-,

SK io  ctr diCefiik u iv 2 e n i  
mtoion&L kujiu je.

Plac XX-lccin 15

Prezydium Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Łapach ogłasza konkurs na 
opracowanie projektu sztandaru szkoły, która 
otrzyma imię Janusza Korczaka. Autor przyjętego 
do realizacji projektu zostanie nagrodzony 
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 
200 000 zl.
Prace prosimy przesyłać na adres Szkoły Podsta
wowej Nr 1 w Łapach do dnia 15.12.1990 roku

J

Kochanym Rodzicom
Władysławie i Janowi Terpiłowskim

Z okazji 45 rocznicy ślubu 
Życzenia dalszych lat 
w zdrowiu, szczęściu 

i pomyślności

oraz doczekania złotych 
godów życzy —

córka z mężem 
syn z żonq 

wnuczka €welinka 
i 4 wnuków
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