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W  obronie parku
Na łamach ”Gazely Łapskiej” ukazało się doty

chczas kilka artykułów "opiewających” walory 
przyrodnicze i kulturowe Narwialhkiego Parku 
Krajobrazowego. Autorką większości z nich-jest 
Barbara Krasicka z Suraża, obecnie nauczycielka 
geografii w szkole podstawowej w Surażu, a nie
gdyś pracownik Zarządu NPK. Pisze ona pięknym, 
trochę zabarwionym sentymentalizmem językiem, 
trafiającym z pewnością do czytelnika. Jej tekrly 
wzbogacone zostały fotografiami Jerzego 
Barańczuka z Miejsko—Gminnego Ośrodka 
Kultury w Łapach, a nawet rysunkami same
go Burmistrza Miasta i Gminy Łapy Roma
na Czepe.

Tego typu publicystyka ma dużą wartość 
popularyzatorską i rozbudzającą świado
mość ekologiczną mieszkańców miast i wsi 
leżących nad Narwią. Cieszy fakt zrozumie
nia problemów ochrony środowiska przez, 
lokalnych decydentów, burmistrzów i wój
tów, którzy w swojej działalności na rzecz, 
społeczeństwa myślą również o tym, aby 
o .ok zaspokojenia jego podstawowych po
trzeb żyło ono w "m iaff1 zdrowym środowi 
sku. Jest to niezwykle trudne zadanie, gdyż w wielu 
przypadkach problemy gospodarcze pozostają w 
sprzeczności z ochroną środowiska człowieka, 
szczególnie w obecnych czasach, kiedy nadrabiamy 
zacofanie gospodarcze na naszym terenie. Duże 
koszty ponoszone przez społeczeństwo na takie in
westycje jak wodociągi, energetyka, czy już w naj
bliższej przyszłości gazyfikacja, prawdopodobnie 
będą minimalizowane kosztem degradacji środowi
ska przyrodniczego.

Proponuję więc czytelnikom nieco inne spoj
rzenie na ochronę środowiska, nie z pozycji Jego

walorów, z czym wiciu z nas ten problem wyłącz
nic kojarzy, ale z pozycji jego zagrożeń i przeciw
działania im.

Jak wygląda to na naszym terenie od momentu 
powstania Narwiańskiego Parku Krajobrazowego ?

W 1985 roku Wojewódzka Rada Narodowa 
podjęła uchwałę o powołaniu Narwiańskiego Par
ku Krajobrazowego. W jego skład weszły tereny 
pięciu gmin w województwie białostockim, tj. Cho-

roszczy, Łap, Suraża, Turośni Kościelnej i Tykoci
na, ó pow. 20900 ha. Analogiczną uchwałę podjęła 
WRN w Łomży, dopiero w 1989 r. dołączając do 
NPK tereny dwóch gmin: Kobylina i Sokół, o pow. 
1850 ha. Jednakże nie był to pełny akt prawny gwa
rantujący skuteczna ochronę tego terenu, ponie
waż z półrocznym opóźnieniem zatwierdzono obo
wiązujące tu nakazy i zakazy dotyczące gospodarki.

Oddanie inicjatywy tworzenia obszarów chro
nionych regionalnym /wojewódzkim/ organom 
przedstawicielskim a nie ministerstwu, było przeja
wem początkującej demokracji, ale obnażyło brak

ich kompetencji. Ze zrozumiałych względów nic 
przeprowadzono szerokiej konsultacji z niższymi 
jednostkami administracyjnymi, tj.gminami, które 
miały wejść w skład parku. Skutkiem tego były nie
porozumienia z rolnikami żądającymi wyłączenia 
swoich terenów z parku i dalszej regulacji-rzeki i 
melioracji jej doliny. Miało to miejsce na odcinku 
rzeki poniżej Rzędzian, gdzie rozpoczęto regulację 
i nic ukończono jej po powołaniu tu parku. Ten 

- fragment parku został przeznaczony do re
kultywacji, jednakże zachwianie równowagi 
w środowisku przyrodniczym spowodowało 
obniżenie poziomu wody i jej odpł) v, po
mimo wybudowania jazów i piętrzenia wo
dy, którą obecnie trudno jest utrzymać na 
odpowiednim poziomie, warunkującym by
towanie roślinności, ptaków i zwierząt a 
przede wszystkim człowieka.

Dużym zagrożeniem dla Narwiańskiego 
Parku Krajobrazowego jest również wybu
dowanie w górnym biegu rzeki Zbiornika 
Siemionówka. Zaprojektowany z myślą re
tencjonowania wody w okresach jej nad
miaru i spuszczania w okresach niżowych 

w celu wyrównania przepływu w Narwi, nie spełnia 
swojego zadania, co możemy zaobserwować na te 
renie parku. Mało tego, znaczna część wody ze 
zbiornika popłynie do ... Supraśli, na której po
wstanie zbiornik wyrównawczy,’w celu zaopatrze
nia Białegostoku w wodę pitną. Nie determinuję w 
tej chwili potrzeb gospodarczych, ale podkreślam, 
jak krótkowzroczne były decyzje lokalizacji zbior
nika w górnym biegu Narwi i regulacji tej rzeki.

c.d. na str. 11
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Komunikaty 9 informacje
Komunikat Państwowego 
Terenowego Inspektora 
Sanitarnego w Łapach

Państwowy Terenowy Insprktor Sanitarny w Ła
pach, mając na uwadze zdrowie konsumentów po
daje do wiadomości, że w sprzedaży i w hurcie nie 
mogą znajdować się następujące artykuły:

1. RYŻ importowany przez Spółkę "Elektromis" 
z Bułgarii /pochodzenia egipskiego/ — ze względu 
no to, że jest to towar stary, o typowym silnym zapa
chu magazynowym oraz zanieczyszczony odchoda
mi gryzoni /myszy/.

2. CHUSTECZKI ODŚWIEŻAJĄCE przezna
czone dla dzieci — ze względu na to, że nic zastały 
dopuszczone do obrotu przez Państwowy Zakład 
Higieny, mimo opatrzenia wyrobu etykietką o tre
ści: "Wyrób posiada atest Państwowego Zakładu

kus" działające przy Komitecie Osiedlowym Nr 4 
w Białymstoku. Milo mi było odbierać piękny kry
ształowy puchar oraz wysłuchać wysokiej oceny 
umiejętności naszych zawodników. Niżej podaję 
zdobywców trzech czołowych miejsc, ich osiągnię
cia oraz fundatorów wręczonych pucharów:

1. M—GOSiR Łapy— 14:2,69:11
Puchar Zarządu Wojewódzkiego TKKF Biały

stok.
2. Wodociąg Białystok — 12:4,55:25
Puchar dyrygenta Roberta Panka.
3. TKKF "Gentikus" Białystok — 8:8,40:40
Puchar Ogniska TKKF "Gentikus^.
Punkty dla naszej drużyny zdobywali następują

cy zawodnicy: Jaroslnw Bukłalto, Adam Bargielski, 
Jerzy Szybik, Grzegorz Łapiński, Eligiusz Sienkie
wicz t Edward Rożnowski.

Z okazji Nowego Roku ’92 
mieszkańcom Miasta i Gminy 
Łapy wszelkiej pomyślności, 

zdrowia i nadziei na lepsze czasy
życzy

_____ Burmistrz MiG Łapy_____
Podziękowanie

Miejsko — Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łapach składa serdeczne podziękowanie Dyrekcji 
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Ła
pach za wynajęcie sali w hotelu robotniczym i mo
żliwość zorganizowania lam zabawy sylwestrowej 
dla osób niepełnosprawnych.

Barbara Zalewska 

Informacje lokalne
Higieny." /Pismo PHZ Nr ZPU — 4431 — 
Og.34/UA/91 z 13.12.91 r./.

3. SMOCZKI DL,A DZIECI firmy "GERBER" 
— ze względu na unieważnienie przez Zakład Bada
nia Żywności i Przedmiotów Użytku Państwowego 
Zakładu Higieny zezwolenia nr H Ż 4085/90 i 
4259/90 z dnia 7.08.90 r. Artykuł ten został zdysk
walifikowany ze względu na bardzo gorzki smak pły
nów modelowych i mleka stykających się z kauczu
kowymi smoczkami do karmienia niemowląt firmy 
"GERBER”.

Państwowy Terenowy 
Inspektor Sanitarny w Łapach 

lek. Wiesław Łapiński

M— GOSiR informuje
I. Szachy i warcaby 100—połowę 
W dniu 15.XII.1991 r. w lokalu M iejsko-Gm inne

go Ośrodka Kultury zostały rozegrane mistr/oslwa 
Miasta i Gminy Łapy na 1991 r. w szachach i warca
bach 100—polowych. Czołowe miejsca zdobyli: 

w szachach w kat. uczniów szkól podstawowych
1. Mariusz Mojsa— Łapy, ul. Łąkowa 7
2. Daniel Koszczuk— Uhowo 
kat. dorosłych
1. Piotr Sienkiewicz — Łapy, ul. Główna 30/1 
2  Henryk Perkowski — Łapy, ul. Główna 119 
oraz w warcabach 100—polowych kat. uczniów

szkól podstawowych
ł. Marcin Perkowski — Łapy, ul. Gtówna 119
2. Dominik Perkowski — Łapy, ul. Główna 119 
kat. dorosłych
t. Hemyk Perkowski — Łapy, ul. Główna 119 
2. Bronisław Jegorow — Łapy, ul. Osiedlowa 2/40 
II. Liga wojewódzka tenisa stołowego 
W dn. 5.1.1992 r. w lokalu klubu osiedlowego "Me

tafora” w Białymstoku odbyto się uroczyste podsu
mowanie rozgrywek ligi wojewódzkiej tenisa stołowe
go. Organizatorem ligi było ognisko TKKF "Genti-

Podziękowanie
W związku z rezygnacją z funkcji Członka Zarzą

du spowodowaną służbowym wyjazdem z Łap Za
rząd Miasta i Gminy składa Panu Januszowi Szym
borskiemu serdeczne podziękowanie za wysiłek i 
wkład wniesiony we wspólne dzieło zarządzania 
sprawami Gminy.

Przewodniczący Zarządu 
Roman Czepc

Ogłoszenie
Urząd Miasta i Gminy w Łapach zawiadamia, że 

od dnia 1 stycznia 1992 roku podlegają opodatko
waniu podatkiem od nieruchomości piwnice o wy
sokości powyżej 1,40 m w budynkach mieszkal
nych.

W związku z tym wzywa się podał ników podatku 
od nieruchomości o podanie powierzchni i wyso
kości piwnic do tut. Urzędu p. Nr 204 w terminie 
do dnia 31 stycznia br.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszone do wy
miaru dane będą w br. przedmiotem kontroli przez 
lut. Urząd.

Burmistrz Miasta i Gminy Łapy
poszukuje kandydata na Sekretarza Miasta i 

Gminy, który następnie przedstawiony zostanie 
Radzie Miasta i Gminy. Zgodnie bowiem ze Statu
tem MiG Łapy (par. 11 p. 8), Sekretarza powołuje 
Rada MiG na wniosek Burmistrza w głosowaniu 
tajnym zwykłą większością głosów.

Warunki płacowe do uzgodnienia. Zatrudnienie 
odbywa się na podstawie powołania.

Podanie wraz z kwestionariuszem osobowym 
proszę składać w sekretariacie burmistrza p. 103 w 
Urzędzie Miasta i Gminy. Termin składania podań 
— dwa tygodnie od daty ukazania się ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Roman Czepe

Zbigniew Szekalski (UMiG w Łapach —  tel. 26—47)
X  Niektórzy Radni zrezygnowali z diet z tytułu 

uczestniczenia w posiedzeniach Rady MiG oraz Za
rządu MiG. I tak:

— Pan Wiesław Łapiński — Radny i Członek Za
rządu — przekazał Szkole Podst, Nr 2-1 min. 151 
lys. 600 zł na dopłatę za dożywianie dzieci.

—  Pan Wiktor Brzosko przekazał 403 lys. 600 zł 
na rzecz Ruchu Trzeźwości im. Maksymiliana Kol
be.

— Pan Sławomir Maciejewski 615 tys. 600 zł rów
nież na rzecz Ruchu Trzeźwości im. Maksymiliana 
Kolbe.

X Już wiadomo, iż subwencja dla naszej Gminy 
została zmniejszona o ok. 1,5 mld zł.

X Wojewoda białostocki przesunął termin przeję
cia przez Gminę kotłowni na koniec stycznia br.

X W ramach zadań przejętych z Urzędu Rejono
wego Urząd nasz rozpatruje skargę w sprawie naru
szenia prawa budowlanego mieszkańca sąsiedniej 
gminy, która miałaby szansę znaleźć się w Księdze 
Rekordów Guinncs'a. Otóż została przesiana jedno
cześnie do wiadomości: Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej, Rady Europy w Strasburgu, Komisji Praw 
Człowieka przy ONZ, Radia Wolna Europa i in.

X Z  placu MPGKiM zginęia głowa "Mnrcclka", 
jak potocznie nazywało się pomnik M. Nowotki.

X Utrzymanie zimowe ulic: Sikorskiego, Mosto
wej (z chodnikiem), Brańskiej, Plonkowskiej i wia
duktu przejmuje Rejon Dróg Publicznych. Od wiciu 
lat istniał spór o właściwe interpretowanie przepi
sów, który został roztrzygnięty na korzyść Urzędu.

X Nowym sołtysem wsi Wólka Wanicwska został 
Pan Zbigniew Cimaszewski.

X Prawdopodobnie w tym roku jako pierwsze zo
stanie podłączone do sieci gazowej Osiedle "Kono
p n ick ie j"^  związku z tym Urząd MiG zwrócił się 
do Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz” o partycy
pację w kosztach budowy sieci i stacji redukcyjnej 
ciśnienia.

X Budowę mostu nad Narwią w Ultowie prowa
dzi Okręgowa Dyrekcja Dróg Publicznych w Bia
łymstoku, bowiem znajduje się on w ciągu drogi 
krajowej nr 629 Markowszczyzna — Łapy. Długość 
mostu ok. 170 ni, szerokość jezdni 8 m, chodników 
po ok. 1,5 m. Będzie to obiekt 0 przęsłowy. II etap 
tej inwestycji przewiduje wydłużenie drogi przy lo
rze, wiadukt nad linią kolejową i ominięcie Uhowa. 
Obecny przejazd przez tory zostałby dla ruchu lo
kalnego. Wraz z mieszkańcami Uhowa zwróciliśmy 
się do DODI* w Białymstoku o wykonanie także (I 
etapu, któiy planowano odsunąć w czasie na bliżej 
nieokreślony termin. Dotychczasowy przejazd przez 
Uhowo stwarza duże nie Bezpieczeństwo. Zwracali
śmy się także do DODP o zachowanie obecnego 
drewnianego mostu na pasaż dla pieszych i wędka
rzy. Otrzymaliśmy odpowiedź negatywną ze względu 
na stan techniczny mostu.

X  Urząd Wojewódzki podtrzymał decyzję w spra
wie rozbiórki nic użytkowanego, zniszczonego bu
dynku przy ul. Sikorskiego, obok Urzędu MiG. 
Określono czas rozbiórki do 30.04 br.
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POD IIEllBE!
USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi opiekuńcze obejmuj:} pomoc w zaspokaja
niu podstawowych potrzeb życiowych, podstawowy 
opiekę higieniczną zleconą przez lakarza, pielęgna
cję oraz w miarę możliwości również zapewnienie 
kontaktu z otoczeniem.

Formą pomocy Środowiskowej jest świadczenie 
ushtg opiekuńczych dla osób chorych, starych lub 
niepełnosprawnych, wymagających pomocy innych 
osób. Z tej formy pomocy mogą skorzystać przede 
wszystkim osoby samotne, ale również te, którym 
rodzina nie jest w stanic zapewnić opieki i pielęgna
cji. Przez osoby samotne rozumieć należy osoby sa
motnie zamieszkujące /gospodarujące/, nic posiada
jące osób zobowiązanych do utrzymania i alimenta
cji.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc i opiekę w 
zakresie:

— utrzymania czystości w pomieszczeniach oso
by wymagającej opieki,

— przygotowania posiłków z uwzględnieniem 
diety,

— zakupu artykułów spożywczych i innych po
trzebnych w gospodarstwie domowym,

— prania i zmiany bielizny osobistej i pościelo
wej,

— załatwiania spraw urzędowych,
— mycia i kąpieli,
— układania chorego w łóżku,
— pomocy przy załatwianiu potrzeb fizjologicz

nych,
— zapobieganiu powstawania odleżyn i oparzeń,
— przesłania łóżka,
— pielęgnacji zleconej przez lekarza,
— pomocy w podtrzymywaniu psychofizycznej 

kondycji osoby.
Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie oso

bom, których dochód na osobę w rodzinie nie prze
kracza najniższej emerytury. Jeżeli powyższy waru
nek nie jest spełniony, ustugi opiekuńcze mogą być 
przyznane pod warunkiem pokrycia części lub cało
ści kosztów świadczenia na zasadach, które określa 
poniższa tabela.

Dochód na osobę w rodzinie, % najniższej eme
rytury, wysokość odpłatności liczona od kosztu 
usługi w % kosztu usługi w zł, osoby samotne, osoby 
w rodzinie

101 — 150% do 893.000 — 5% — 15%
151 — 200% do 1.190.000 — 10% — 20%
201 — 300% do 1.785.000 — 15% — 30%
301 — 400% do 2.380.000 — 30% — 70%
401 — 500% do 2.975.000 — 50% — pełna
ponad 500% — pełna
Ustugi opiekuńcze świadczy Polski Czerwony 

Krzyż Punkt Opiek: nad chorym w Łapach i Polski 
Komitet Pomocy Społecznej w Łapach. Tą formą 
pomocy na terenie M i G są objęte 63 osoby. Usta
wa o pomocy społecznej z dn.29.XI.1990 r. nakłada 
na gminy obowiązek zorganizowania takiej opieki 
dla osób samotnych w ramach zadań obowiązko
wych. Ushtgi opiekuńcze dla osób niesamotnych są 
zadaniami zleconymi gminie. Usługi te gmina po
winna realizować przy współudziale w/w organizacji 
społecznych, związków wyznaniowych, ruchów 
samopomocowych itp. W razie niemożaoścl zapew
nienia usiug opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 
osoba potrzebująca opieki bądź jej przedsiwwictel 
ustawowy może ubiegać się o umieszczenie w Do 
mu Pomocy Społecznej lub w zakładzie opiekuń
czym, z uwagi na wiek, sytuację życiową, warunki 
rodzinne, mieszkaniowe, materialne, jeżeli kwalifi
kuje się ona do korzystania z tej formy pomocy. Do 
domów pomocy społecznej kierowane są osoby 
przewlekle cltore, których stan zdrowia nic wymaga

leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę 
statej opieki. Do umieszczenia w Domu Pomocy 
Społecznej niezbędna jest zgoda osoby zaintereso
wanej lub jej przedstawiciela prawnego. Jeżeli oso
ba wymagająca opieki nie wyraża zgody na umiesz
czenie jej w domu, a umieszczenie jej jest niezbędne 
ze względu bezpieczeństwa, Ośrodek Opieki Społe
cznej powiadamia sąd opiekuńczy.

W sytuacji, gdy osoba przebywająca w domu cofa 
wcześniej wyrażoną prośbę i opuszcza go, kierownik 
domu, jeżeli względy bezpieczeństwa tej osoby prze
mawiają za tym, powinien powiadomić prokuratora.

Zakres świadczeń opiekuńczych w DPS zapewnia 
całodobową opiekę oraz zapewnia niezbędne po
trzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i 
religijne. Decyzję kicmjącą do domu pomocy społe
cznej wraz z decyzją o odpłatności wydaje wojewó
dzki zespól pomocy społecznej.Odwołanie od decy
zji służy do Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Miesięczna oplata za pobyt w domu pomocy spo
łecznej dla osób dorosłych wynosi 200 % najniższej 
emeiytury, jednak nic więcej niż 70 % dochodu 
osoby przebywającej w domu. Należy pamiętać, że 
na dochód ten poza własnymi dochodami /renta, 
emetytura, zasiłek stały/ składają się również zobo
wiązania alimentacyjne.

Pobyt dzieci w domu pomocy społecznej obciąża 
rodziców w wysokości 150 % najniższej emerytury, 
nic więcej jednak niż 70 % dochodu na osobę w 
rodzinie oddającej dziecko do DPS.

Zbliżoną formą jx>mocy instytucjonalnej świad
czącą usługi opiekuńcze są dzienne domy pomocy 
społecznej, ośrodki opiekuńcze, w tym ośrodki dla 
upośledzonych umysłowo. Pamiętać należy o tym, 
że w pierwszym rzędzie ustugi opiekuńcze dla osób 
potrzebujących winna zabezpieczyć najbliższa ro
dzina.

Barbara Zalewska

Urząd Stanu Cywilnego w Łapach 
zarejestrował w grudniu 1991:

— 91 urodzeń,
— 5 małżeństw,
— 23 zgony.
Rejestracja urodzeń w grudniu obejmuje nadal 

urodzenia dzieci z Białegostoku i jego okolic. Poda
jemy tylko urodzenia dzieci z naszego terenu:

Patryk Kowalewicz, Anna Ziemczonck, Martyna 
Klimaszewska, Marta Łapińska, Izabela Falkowska, 
Paweł Kul, Piotr Pętkowski, Przemysław Barano
wski, Urszula Truszkowska, Paweł Krasowski, Mag
dalena Wiercińska, Iwona Kamińska, Łukasz Ł a
piński, Anna Brzozowska, Wiesław Piwowarczuk, 
Marta Perkowska, Natalia Staszewska, Aneta Ko
walska, Leszek Roszkowski, Monika Stypułkowska, 
Sebastian Nowacki, Justyna Maria Jabłońska, 
Adam Gąsowski, Monika Roszkowska, Maciej Ko
walewski, Damian Dworakowski, Sławomir Łapiń
ski, Adrian Roszkowski i Karolina Kapitan.

Szczęśliwym rodzicom składamy gratulacje oraz
życzymy dużo zdrowia ich pociechom.

W grudniu 1991 r.zawarty związek małżeński na- 
—"ące pary:

tkowski Jarosław i Grzelak Urszula,
stępujące pary: 

woitkowski.
Sarnowski Bogusław i Kusznerko Dorota, 
Zawadzki Andrzej i Łodko Agnieszka,
Kowalewski Matek i Kosicka Agnieszka,
Jcmla Janusz Andrzej i Maleszko Małgorzata. 
Młodym parom na nowej drodze życia składamy 

najlepze jeżenia: pomyślności i szczęścia w życiu 
osobistym i rodzinnym.

W grudniu 1991 r. zmarli:
Podcjko Stanisław, Janowska Helena, Zimnocli 

Cecylia, Roszkowska Jadwiga, Szymkiewicz Witold, 
Dąbrowski Marceli, Porowski Mieczysław, Pioński 
Stanisław, Nowacki Władysław, Dzicrżanowska 
Wanda, Jabłońska Marianna, Jabłonowski Stani
sław, Swicńcicki Julian, Borowski Apolinary, G ro

chowska Czesława, Fredorczuk Janina, Kamiński 
Cezary, Łapiński Jerzy, Rutkowski Mieczysław, De- 
luga Jan. Perkowska Marianna, Łapiński Jan, Łapiń
ski Czesław.

Pogrążonym w smutku rodzinom zmarłych skła
damy głębokie wyrazy współczucia z powodu straty 
najbliższych.

Elżbieta Bruszewska 
Grażyna Łapińska

Burmistrz Miasta i Gminy Łapy 
informuje:

Targowisko miejskie przy ul. Głównej 30 na razie 
funkcjonuje, chociaż dalsze jego istnienie jest pod 
znakiem zapylania,

Pomimo wykonania wiciu prac mających na celu 
złagodzenie uciążliwości, jakie largowisko stwarzało 
lokatorom bloku Nr 30, nic zadowoliło to niektórych 
z nich.

Jeden z lokatorów w imieniu mieszkańców bloku 
skierował pisemną skargę do Nadzoru Budowlanego 
w Białymstoku, Sejmiku Samorządowego woj. biało
stockiego, Wojewódzkiej i Rejonowej Stacji Sanitar
no—Epidemiologicznej, zaskarżając usytuowanie 
targowiska jako niezgodne z przepisami.

Jednocześnie wpłynęła do mnie prośba od 50—ciu 
osób handlujących na targowisku w sprawie dalszego 
jego funkcjonowania, uzasadniających swą prośbę 
tym, żc handel na targowisku jesl jedynym źródłem 
utrzymania ich rodzin, a jednocześnie służy miesz
kańcom miasta.

Biorąc pod uwagę powyższą prośbę oraz brak mo
żliwości przeniesienia targowiska w inne miejsce, po
nieważ na targowicy przy ul. Lcśnikowskięj nie były 
zakończone roboty drogowe itp. oraz ważyły się w 
sądzie kwestie własnościowe, uznałem za celowe od
bycie spotkania z głównymi lokatorami bloku Nr 30, 
w celu przedstawienia wszystkich aspektów lokaliza
cji bazaru przy ul. Głównej.

W wyniku spotkania w dniu 9 grudnia 1991 r., w 
którym ponadto uczestniczyli: Prezesi Spółdzielni 
Mieszkaniowej, przedstawiciele Komisji Gospodar
czej Rady Miasta i Gminy, zostaiyjpodpisane ustale
nia Urzędu Miasta i Gminy oraz Spółdzielni Miesz
kaniowej, a mianowicie:

1. UMiO przeznaczy 40% wpływu z inkasa opłat 
targowych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za 
udostępnienie terenu pod largowisko.

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa przeznaczy połowę 
swych wpływów (z tytułu udostępnienia terenu) na 
rzecz mieszkańców bloku Nr 30 przy ul. Gtówncj. 
Opierając się na wpływach z 1991 r. można szacować 
tę kwotę na ok. 25—30 min.

3. O przeznaczeniu tej kwoty zadecydują sami 
mieszkańcy bloku w porozumieniu zc Spółdzielnią 
Mieszkaniową, przeznaczając ją w całości na własne 
cele ogóinoblokowe.

4. W przypadku zakupu przez mieszkańców bloku 
domofonów prowadzący targowisko zobowiązuje się 
do ich zainstalowania na własny koszt.

5. W celu złagodzenia uciążliwości wynikających z 
funkcjonowania targowiska w godzinach porannych, 
ustala się otwieranie go o godz. 6.00.

6. W budynku usytuowanym na targowisku nie by
ła planowana i nie będzie prowadzona działalność 
gastronomiczna oraz sprzedaż napojów alkoholo
wych. Usytuowanie budynku wiąże się z rozwiąza
niem sprawy sanitariatu, co było warunkiem przystą
pienia do przetargu na prowadzenie targowiska.

7. Za utrzymanie porządku i czystości na placu 
zgodnie z zawartą umową odpowiedzialny jest pro
wadzący targowisko.

Następnie osobnym listem zwróciłem się do mie
szkańców bloku z prośbą o ustosunkowanie się do 
powyższych ustaleń. Informuję, żc na 43 lokalorów 
pozytywną opinię wyraziło 34 akceptujących powy
ższe ustalenia, jak również dalsze funkcjonowanie 
targowiska. Swój sprzeciw co do dalszego funkcjono
wania bazaru wyraziło 7—raiu lokatorów, 2—óch nie 
zajęło stanowiska.

Ponieważ do dnia 31 grudnia 1991 r. 7—miu loka
torów nie zmieniło słanowiska, ostatecznie sprawę 
bazaru roztrzygnie Urząd Rejonowy Wydział Archi
tektury i Nadzoru Budowlanego.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Roman Czepe
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Łapskie archiwum historyczne — 
część II

Dobrą niegdyś tradycją, która trwa jeszcze w 
niektórych instytucjach, było kronikarstwo.

W archiwum SP Nr 2 w Łapach znajduje się 
dobrze zachowana kronika z lat 1922 — 39. Wiel
ka szkoda, że takie kroniki redagowane są w jed
nym egzemplarzu a historia ludzi w nich zawarta 
jest na ogól niewielu dostępna. A przecież lata 
szkolne, to tak często radosne wspomnienia z 
dzieciństwa, pierwsze prawdziwe przyjaźnie i ... 
miłości. W kronice jest dużo zdjęć z wycieczek, 
uroczystości i nieodparcie czuję w ich wysokiej ja 
kości fachową rękę Władysława Piotrowskiego z 
Bocian. Naprawdę, kronika warta jest upowszech
nienia zgodnie z kształtem oryginalnym. Zajrzyj
my do kart kroniki.

"Dnia 1 lutego 1922 
roku utworzono 6— 
klasową szkołę żeń
ską. Wydzielono ją z
koedukacyjnej szkoły liczącej 21 oddziałów...” — 
tak brzmi pierwsze zdanie kronikarskiego zapisu. 
Kierownikiem szkoły została pani Sabina Rogul- 
ska. Na pierwszej stronie jest też piękna pamiąt
kowa fotografia z wycieczki dziewcząt do Krako
wa i Zakopanego. Rozpoznałem na niej pana An
toniego Januszewicza — kierownika 7—klasowej 
szkoły powszechnej, a także drucha Babińskiego 
— twórcę harcerstwa w Łapach. Te dwie postacie 
godne są szerszego przypomnienia i upamiętnie
nia.

W pierwszych latach istnienia łapska szkoła 
żeńska pracowała w systemie trzyzmianowym, lecz 
białostockie kuratorium zabroniło prowadzenia 
zajęć po godzinie 20.00. W 1923 roku rodzice do
browolnie opodatkowali się a z uzyskanych fundu
szy dobudowano 6 sal szkolnych. W czerwcu 
dziewczęta zwiedziły Poznań, Gdańsk i Hel. W 
tym samym roku szkoła została przemianowana 
na 7—klasową a jej kierownictwo przejęła pani 
Sabina Grundlowa, której mąż Edward został w 
latach sowieckiej okupacji zamordowany przez 
NKWD, a który od 1922 roku był również nauczy
cielem w łapskiej szkole. Młodzież otrzymała kla- 
sopracownię gospodarstwa domowego, więc 
dziewczęta wśród talerzy, garnków, ciast i kana
pek czuły się wspaniale. Zdumiewa systematycz
ność wycieczek szkolnych i to w tak odległe strony 
jak Kraków, Hel i Śląsk. Tym bardziej zdumiewa 
fakt, że to było niespełna pięć lat po wojnie! Od 
1924 roku funkcjonował też chór szkolny prowa
dzony przez młodziutkiego, pełnego pedagogicz
nej werwy Adolfa Wyrwicza. Któż go jednak dziś, 
po latach, pamięta?

Pod rokiem 1926 wyczytałem smutne zdanie: 
"...Trwał duży pęd do dalszego kształcenia się. Ze 
zdających do szkół średnich został przyjęty mały 
procent, mimo otrzymanych zaświadczeń o złoże
niu egzaminu. Powodem odmowy był brak 
miejsc.” W 1927 roku do składu grona nauczyciel
skiego dołączyła pani Bronisława Tkaczuk — har
cerka. Nazwisko Tkaczuków na długie lata wrosło 
w Łapy, a druchna Bronisława była wzorem na
uczyciela i wielu po latach mile się ją wspomina. 
Kierownictwo szkoły systematycznie organizowało 
pracownie przedmiotowe z pełnym wyposaże
niem: w 1928 fizyki — Tymczijową /?/ a w roku 
następnym prac ręcznych z p. Stefanem Ćwie
kiem.

Początek lat trzydziestych wielu powinno jesz-

Historia zapisana w kronice siVu>Vc\e\

Bronisławie Tkaczuk. Otóż pod rokiem 1932/33 
znalazłem taki fragment: ”Dla usprawnienia wy
chowania przeprowadzono tytułem próby za zez
woleniem władz szkolnych selekcję kl.I. Klasę trud
niejszą do prowadzenia objęła p. Tkaczuk. Włożyła 
wiele pracy i poświęcenia...” No, no pierwszaki An
no Domini 1932/33 — dziś 65—łatki, ładnie to lak, 
nie wstyd wam? Niech no wnuki przeczytają! A  pa
ni Tkaczuk poradziła nieźle z wami i w tym samym 
roku przy pomocy nauczycielek: Sawickiej i Łapiń
skiej przygotowała inscenizację bajki "Baśń o Kró
lowej Róży". Czy dziatwa niegdysiejsza pamięta je
szcze słynną akcję picia tranu, dla zdrowia i na ape
tyt? Chociaż jestem z pokolenia 
późnopowojennego, owszem, tranu też posmako
wałem i pamiętam doskonale.

W 1933 roku starosta powiatowy wysoko—ma
zowiecki Demidycz— Demidowicz położył kamień 
węgielny pod budowę nowej szkoły. Na zdjęciu za
mieszczonym w kronice rozpoznałem pana A Janu-

szewicza, p.
Grundlową i 
ks.Grunwalda /?/,

Urozmaicały

cze pamiętać. Otóż dorosłym już paniom i podsta
rzałym panom przypomnę, choć są tacy, co pamię
tają, że w 1931 roku połączono dwie podzielone 
”płciowo”szkoły, tworząc jedną koedukacyjną.

Sztandar SP nr 2 fot. Wł. Piotrowski(?)

Odtąd łapskie dziewczęta i chłopcy mieli wspólne, 
szkolne wspomnienia.

A w czerwcu”... wyruszyła 70—osobowa wycie
czka przez Warszawę, Królewską Hutę, Kraków 
do Zakopanego i z powrotem przez Podkarpacie 
do Borysławia, gdzie dzieci zwiedziły szyby nafto
we, do Lwowa i przez Białystok do Łap.” Ładnie, 
pięknie i tylko można pozazdrościć.

Uprzednio pozytywnie wspomniałem o pani

się formy pracy 
wychowawczej. Nauczyciel Kutyna namówił dzieci 
na wydawanie gazetki "Głos z kąta” a także przy
gotował teatrzyk kukiełek. W czasie ferii zimowych 
utworzono świetlicę, do której zakupiono "wiele 
gier”. Na podwórzu szkolnym utworzono lodowi
sko. Natomiast Zarząd Miasta sfinansował akcję 
dożywiania. I znowu:. "Jazdę na lodzie dla dziew
cząt prowadziła p. Tkarmkowa, dla chłopców p. 
Grundl, oboje na łyżwach".

Czerwcowe pożegnanie roku szkolnego 1933/34 
odbyło się w sali Ogniska Kolejowego. Dzieciaki 
zaprezentowały nauczycielom, rodzicom i dziatwie 
szkolnej zgrabną .składankę pieśni chóru i tekstów 
poetyckich, ”a jedna uczennica wygłosiła własny 
utwór pt.”Pożegnanie szkoły”. Ciekaw jestem, czy 
ktoś to jeszcze pamięta? A  na następnej stronie 
kroniki jest portret przystojnego, młodego mężczy
zny, obok bardzo smutny tekst: "Dnia 10 sierpnia 
w wieku 23 lat zmarł na tyfus, jeden z najmilszych 
nauczycieli — przyjaciel dzieci, nieutrudzony pra
cownik”. I nazwisko — śp.Ignacy Kutyna. Jest też 
podany pełny skład grona nauczycielskiego. O dzi
wo, w 12—osobowym składzie rady pedagogicznej 
były aż cztery małżeństwa: p.Grundlowie, Ćwieko- 
wie, Florianowie i Tkaczukowie. Nie wiem, jak 
współcześnie rzecz się przedstawia w łapskich pod
stawówkach. Może warto wrócić do rad pedagogi
czno—rodzinnych, choć nie daj Boże, a wiem o 
tym dobrze.

W 1934 roku katechetą szkolnym został ksJan 
Skrzeczkowski, późniejszy kapelan i pułkownik 
AK, a także przedwojenny proboszcz parafii św. 
św. Piotra i Pawła w Łapach. I znowu zaskakująco 
przepiękne zdjęcia, a to kuligu drużyny zuchów dn. 
4 lutego 1934 r., a to łyżwiarek z kl.IV 3 z p.Tka-
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czukową. Tak, tak panowie "wuefiści” łapscy, zimą 
sport i lekcje w—f można niegdyś było realizować 
poza salą gimnastyczną lub szkolnym korytarzem.

A w 1935/36 r. kronikarz zanotował: "Budowa 
nowej szkoły zbliża się ku końcowi, w krótkim cza
sie przeniesie się tam dziatwa”. A  był to duży, 
drewniany budynek z dwoma skrzydłami, z silnie 
zaznaczonym belkowaniem ścian i ładnym, dwu
spadowym dachem. Przed szkołą był duży plac do 
zajęć sportowych.

Jedna z białostockich gazet informowała: “W 
tych dniach /tj.l grudnia 1935 r./ odbyła się uro
czystość poświęcenia nowego budynku szkolnego, 
zajętego pod szkołę Nr 2.... Na wstępie miejscowy 
proboszcz ks. H.Bagiński dokonał poświęcenia i 
wygłosił okolicznościowe przemówienie. Nastę
pnie przemawiali: wicestarosta pow. z Wys.—Ma- 
zow. p.Procakiewicz, inspektor szkolny z Białego
stoku p.Budzanowski, burmistrz m. Łap p.H.Cibo- 
rowski... Pani Emilia Rożkowa przemówiła w imie
niu Zw. Pracy Obyw. Kob., pan Franciszek Mar
kiewicz w imieniu Koła Rodziców, pani S.Grund- 
lowa w imieniu Szkoły Nr 2. Po przemówieniach 
"chór pod przewodnictwem p.B.Tkaczukowej wy
konał hymn narodowy, uczennica E.Bańkowska 
zadeklamowała "Przed sądem” M.Konopnickiej 
oraz chór szkolny odśpiewał trzy utwory szkolne. 
Akademię zakończono obrazem scenicznym z ży
cia krasnoludków...”

Przeglądam pamiątkowe wpisy do kroniki, nie
które są czytelne: ks.Grunwald, Teofil Buchano- 
wski, Emilja Rożko, Antoni Januszewicz, ks.Skrze- 
czkowski—prefekt, Maria Gągalowa, J.Hryniewi- 
cka, Henryk Ciborowski, L /?/ Ciborowska, L.Sta- 
niewiczowa, Wiktorja Michalska, Marja Komorni
cka, I.Żółty, S.Kuleszyna, Marczak /?/, I.Ostro- 
wska, J.Rożko—przodownik, komendant PP. Nie
stety, nie wszystkie podpisy są czytelne, a szkoda, 
może z łezką w oku wspomni ktoś swoje dawne 
lata, wspomni swych rodziców lub dziadków. Zno
wu cytat z kroniki: ”... Naucz. p.Tkaczuk zmonto
wała radio, na k‘óre klasy urządzały imprezy. Wie
le części ofiarował p.Tkaczuk bezinteresownie. 
Każda klasa postanowiła własnym kosztem zaku
pić klosze db lamp.” A grono pedagogiczne wyło
żyło finanse na urządzenie pokoju nauczycielskie
go. W czerwcu, jak co roku, 80—osobowa grupa 
dzieciaków urządziła wycieczkę, tym razem do 
Białowieży... I znowu na kartach kroniki odnajduję 
tę inność w stosunku do współczesności, tę świa
domość trwania w historii. Świadczą o tym liczne 
fotografie; a to jako pamiątka z konferencji rejo
nowej nauczycieli, a to "przedstawiciele władzy”, 
nauczycielstwa i Komitetu Budowy Szkoły itd., itd 
... Znalazłem też taką oto notatkę: "Dnia 29 maja 
1937 roku umarł w Warszawie kierownik szkoły 
Nr 1 — Antoni Januszewicz w wieku 42 lat. W 
Łapach pracował od roku 1920.” Kronika szkoły 
Nr 2 to odnotowała a ja przypomnę, że postać pa
na kierownika jest godna szerszego wspomnienia i 
może trwałego upamiętnienia. Połowę swego, 
krótkiego przecież życia, poświęcił łapskiej dzia
twie. I powtórzę za kroniką: ”Był to człowiek pra
cy, który liczył siły na zamiary. "Rok 1937/38 niósł 
ze sobą, może jeszcze nieświadomie, ponury po
wiew grożącej wojny. "Otóż w związku z przypo
rządkowaniem Łap powiatowi wys.—maz. szkoła

Nr 2 pożegnała dotychczasowego inspektora 
p.T.Buchanowskiego i zamiast kwiatów wręczono 
P.Inspektorowi przy pożegnaniu ozdobny adres 
oraz złożoną przez nauczycieli i dziatwę kwotę na 
Fundusz Obrony Narodowej.” W tym samym roku 
dziewczęta z łapskiej dwójki sięgnęły po mistrzo
stwo powiatu w siatkówce. Nagrodą były lektury 
szkolne do biblioteki i nowiutkie piłki. Jakie mądre 
i wychowawczo—praktyczne nagrody!

W ostatnim roku pokoju władze oświatowe po
dzieliły szkoły łapskie wg. płci, likwidując koeduka- 
cyjność. Dwójka otrzymała nowy wystrój zewnętrz
ny—tynki, zaś dziatwa rozpoczęła zbiórkę funduszy 
na sztandar. W szkolnym ogródku pojawiły się mi
ni—szklarnie. Dużą pomoc okazali woźni szkolni: 
Lipski i Antończuk, z zawodu ogrodnicy. Gdzież ci 
woźni, ci przedwojenni i nieco powojenni? Jak ja 
pamiętam naszego starego Wiśniewskiego z biało
stockiej ósemki na Wygodzie! Starszawy, rumia- 
niutki, grubawy, w marynarce, kamizelce, z zegar
kiem—cebulą na łańcuszku, z nieodłącznym 
dzwonkiem szkolnym, atrybutem godności i władzy 
woźnego. Ech, znowu można tylko powspominać.

U schyłku roku zakupiono sztandar szkolny. Po
święcenie nastąpiło z końcem maja. Szkoła, mło-

Daremne żale,
Święta, święta i już nie tylko po świętach, ale i 

nowy AD 1992 mamy.
Do Łap wróciłem w dniu poświątecznym, więc 

moje obserwacje są niepełne. Najbardziej żałuję, że 
nie widziałem kogutów sprzedawanych na tzw. zapi
sy przez Urząd Miasta. 'lyie przynajmniej dowie
działem się od red. Zarzyckiego na falach białostoc
kiej popołudniówki. Do audycji radiowej komenta
rza nie napiszę, zaś kto nie słuchał niech żałuje.

Obejrzałem uważnie świąteczny świerczek usta
wiony na placu pomarcelkowym. Zabrakło cokołu, 
więc drzewko zeszło do ludu. Udekorowane z arty
zmem wielkim, że aż wołać się chce gromkim gło
sem: Autor, autor, autor!!! Wiem jednak, że autor 
zza kurtyny nie wyjdzie, bo tak już u nas jest. Do
brego jest ojców wielu, złe jest zawsze sierotą.

Dekoracje sklepów łapskich też są jakieś trady
cyjne, czyli prawie żadne. Ot, czasem na krzywym 
stoliku stoi świerczek sztuczny z kilkoma lampkami, 
obłożony watą. I to wszystko, czyli nic. A  w niektó
rych sklepach i tego zabrakło. Jakaś nonszalancja 
wkr; d^ się w szeregi handlowców — ta wobec świąt 
i ta wobec klientów.

Do właśticieli sklepów, punktów usługowych 
mam pretensję wielką. Dlaczego nie dbacie o swoje 
obejścia sklepowo — usługowe, chodniki i schody? 
Dlaczego droga do waszych drzwi, nasza kliencka 
droga jest tak niebezpieczna? Niesiemy wam prze
cież pieniądze.

I jeszcze... Dlaczego Łapy są jednym z najdroż
szych miast w regionie północno — wschodnim? 
Przez miasto prowadzi szlak kolejowy, mamy dobre 
połączenia drogowe, hurtownie w pobliskim Bia
łymstoku, czy wreszcie cukrownię.

I nie rozumiem, dlaczego w Łapach cukier ko
sztuje 6200 zł, w Białymstoku tenże sam 5700 zł a w 
odległej o 100 km Ostrowi Mazowieckiej 5600 zł.

Panie i panowie handlowcy, wiedzieć powinni-

dzież, nauczyciele mieli wreszcie swój sztandar, jak 
pułk, jak dywizja, na wojnę, o której jeszcze nic nie 
wiedzieli. W czerwcu jeszcze został zorganizowany 
kurs obrony P.L. i P.G. Specjalne szkolenie sani
tarne w Białymstoku przeszła p. Sawicka. ”Po po
wrocie zorganizowała szycie masek zastępczych dla 
dzieci.” Smutne to. I dalej: "Zorganizowano rów
nież szkolenie dziatwy szkolnej...”

Przeglądając starą kronikę odczuwałem pewną 
emocję, boć to o szkole przecież a sam w szkolnic
twie od lat kilkunastu pracuję. Jeszcze większe 
emocje przeżywaliby starsi mieszkańcy Łap, przed
wojenni absolwenci dwójki. No cóż... Tu odsyłam 
do Dyrekcji współczesnej SP 2, tam jest oryginał 
kroniki, może uda się zrobić kilka kserokopii. Po
mysł odsprzedaję bezpłatnie, ponieważ jestem go
rąco zainteresowany w odgrzewaniu starych histo
rii. Proszę też o udostępnienie mi starych kronik, 
nie tylko szkolnych. Skorzystam, upowszechnię i 
oddam właścicielowi.

Marian Olechnowicz
P.s. Szkota Podstawowa Nr 2 znajdowała się na

przeciwko warsztatów ZSM, przy obecnej ul.Sikor- 
skiego.

próżny trud ...
ście, że nasi kochani łapiacy coraz częściej robią du
że zakupy właśnie w Białymstoku. Prowadzicie więc 
grę samobójczą.

Żeby wyjść z czarnowidztwa pochwalić chciałbym 
estetykę wnętrza sklepu "Kontrast”. Jest ono jasne, 
nowoczesne i towar w zasięgu ręki i oka. Obsługa 
też na dobrym poziomie. Ciepła atmosfera jest w 
sklepach Starówki. Natomiast załogi b. Supersamu i 
Hermesu tkwią w dawnej epoce walki nie o klienta, 
lecz o przechodni proporzec młodzieżowej brygady 
pracy socjalistycznej. Czarno widzę łapskie szyldy, 
reklamy i dekoracje w witrynach sklepów. Jedynie 
firma "Hades” ma mocno czytelne szyldy. Kto zna 
zakres jej usług, przyzna, że ostatnia to pociecha. I 
obserwacja ostatnia.

Upowszechnia nam się zwyczaj wigilijno — opłat
kowy, a to w biurze, a to w klasie, a to z koleżanka
mi i kolegami w klubie, a to w gronie sąsiadów. Do
brze, bardzo dobrze, bo wtedy jest tak rodzinnie, 
można sobie wybaczać i życzyć...

Żeby tylko ta powszechność opłatka nie odebrała 
nam jego dotychczasowych wartości — wiary w Bo
że Narodzenie i poczucie święta najbardziej rodzin
nego, gdy wielu zostawia wolne miejsce przy stole, 
czekając na niespodziewanego gościa. I wielu widzi 
swych bliskich zmarłych, bo Wigilia ich sprowadza z 
zaświatów między nas.

A  my tymczasem lecimy w przepaść skrajności, 
tak typowej nam Polakom. Boję się, że coraz czę
ściej do świętego opłatka niektórzy dorzucą śledzi
ka, pół litra żytniej, potem znowu pół...

I utonie w wódce Jezus Chrystus nowonarodzo
ny, tak nam potrzebny na dziś i na jutro nasze.

Ja natomiast pomimo sarkazmu zawartego w tym 
co piszę, patrzę w bliską i tę nieco dalszą przyszłość 
optymistycznie.

Marian Olechnowicz
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DO TRZECH
Po raz pierwszy nazwisko to pojawiło się w naszej gazecie 5 października 1990 r. Inż. Wiesław Łukaszuk był wówczas jednym 

z kandydatów w konkursie na stanowisko dyrektora łapskich ZNTK. Okazało się — jednym z dwóch najlepszych. Dyrektorem 
nie został, a jak i kto się do tego przyczynił, opisałem w "Ośmiornicy”. Można gdybać, co by było, jeśliby nim został. Później 
dowiedziałem się z białostockich gazet, że Wiesław Łukaszuk został kierownikiem Zespołu Inicjatyw Gospodarczych Urzędu 
Miejskiego w Białymstoku. Po jakimś czasie zrezygnował z tej funkcji i stanął do konkursu na stanowisko dyrektora Przedsię
biorstwa Budowy Maszyn Drogowych "Mądro” w Białymstoku. Tym razem — skutecznie.

Postanowiłem pójść tym tropem i w 
przedostatni dzień starego, 1991 r. uda
łem się do ”Madro”. Kilkupiętrowy bu
dynek prawie naprzeciw dworca PKP. 
Zacząłem od rozmowy z dyrektorem Łu- 
kaszukiem.

— Pana refleksje z konkursu w ZNTK 
i ich ówczesny stan — w Pana oczach.

— Konkurs był moim pierwszym tego 
rodzaju doświadczeniem w życiu, spraw
dzeniem się, zwłaszcza, że ”Orgman” so
lidnie testował kandydatów. Wrażenia z 
samego konkursu może nie zawsze były 
przyjemne, ale pozytywne — ogólnie 
rzecz biorąc. Z  dokumentów, które 
otrzymałem do konkursu wynikało, iż sy
tuacja firmy była w sumie niezła: saldo 
dodatnie (istniał problem wyegzekwo
wania należności od PKP), dość duża 
zdolność kredytowa. Był to czas wyso
kich odsetek bankowych, rzędu 140%. 
Widziałem możliwość zastosowania roz
wiązań oszczędnościowych. Zakład mó
głby w miarę łagodnie przejść przez obe
cną sytuację gospodarczą.

— Rada Pracownicza i "Solidarność” 
postulowały możliwość i konieczność 
podjęcia dodatkowej produkcji...

— ZNTK dysponują sporym potencja
łem produkcyjnym. Trzeba by się było 
przyjrzeć możliwościom wprowadzenia 
produkcji dodatkowej. Dziś już nie wy
starczy produkować, trzeba umieć to 
sprzedać. Można zmienić profil produ
kcji, jest to kwestia czasu i pieniędzy. 
Ważne, kiedy zacznie się wprowadzać 
zmiany, im wcześniej, tym lepiej. W 
okresie konkursu w ZNTK był jeszcze 
czas na przestawienie się na inne, dodat
kowe kierunki produkcji, było to wów
czas łatwiejsze, niż np. kilka miesięcy 
później. Jeśli trudnościom nie przeciw
działa się w czas, mają one to do siebie, 
że się lawinowo piętrzą. Obecna sytuacja 
jest bardzo trudna, nie wiadomo, co bę
dzie za parę miesięcy. Raczej jeszcze 
trudniej. Wcześniejsze rozpoczęcie 
zmian jest łagodniejsze w skutkach dla 
ludzi. Muszą oni zrozumieć potrzebę

zmian wówczas, kiedy w firmie jest jesz
cze w miarę dobrze.

— Kiedy nie ma jeszcze noża na gard
le?

— Właśnie. Sądzę, że wiele trudności 
w firmach bierze się stąd, że kiedy pół 
roku temu sytuacja była jeszcze w miarę 
dobra i wszystkim wydawało się, iż da się 
to jakoś przetrzymać, myślano: nie rób
my nic, poczekajmy, może tam wyżej 
ktoś się ugnie. Ale jeśli "ugięcie” nie 
nadchodzi, wówczas jest znacznie trud
niej podejmować decyzje o przejściu do 
innych form działalności.

Sytuacja ZNTK była wówczas względ
nie dobra. Do dokonania zmian: prze- 
branżowienia, zmiany asortymentu pro
dukcji, podejmowania nowych kierun
ków działalności potrzebna by była zgo
da większości pracowników. Trudno 
rzecz przesądzać, ale wydaje się, że takie 
decyzje przechodzą łatwiej, jeśli podej
muje je ktoś znany w przedsiębiorstwie, 
do kogo ludzie mają zaufanie. Tak zwy
kle jest w skutkach perspektywicznych, 
choć nie zawsze. Tu, w "Mądro”, jestem 
osobą całkowicie z zewnątrz. Podjąłem 
decyzje związane z poprawą wyników 
przedsiębiorstwa, wybrnięcia z trudnej 
sytuacji. Dzięki wzajemnemu zrozumie
niu się z załogą okres zmian przechodzi
my łatwiej. Staram się, aby decyzje , któ
re tu podejmujemy były wspólne i zrozu
miałe dla załogi. Wtedy wdrażane są bez
konfliktowo, choć nie chcę mówić — bez 
problemów. Ale jeśli są one rozumiane, 
łatwiej też są przyjmowane.

— Jak się Pan w tej firmie znalazł? 
Jaki był jej stan wówczas, a jaki jest 
obecnie?

— "Mądro” jest przedsiębiorstwem 
państwowym, tak jak ZNTK. Dyrekto
rem zostałem w drodze konkursu, choć 
bardziej uproszczonego niż tamten. Nie 
było aż tak srogiego systemu egzamina
cyjnego. To przedsiębiorstwo jest dużo 
mniejsze od ZNTK, więc łatwiej i szyb
ciej można było podjąć niektóre działa
nia. Pracę w nim podjąłem 1 lipca 91. 
Dotychczas stan zatrudnienia nic został

zmniejszony, zwolnień z inicjatywy 
przedsiębiorstwa nie było. Kiedy podej
mowałem się kierowania nim sytuacja 
była o tyle trudniejsza (i w tej chwili nie 
jest jeszcze najlepsza), że nasze zobo
wiązania znacznie przekraczały należno
ści, saldo było ujemne. Wcześniej, w 
okresie I półrocza podjęto kilka błęd
nych decyzji, polegających na przeczeki
waniu. Na początku 91 r. nastąpiło pew
ne .ożywienie gospodarcze, zwiększyły się 
zamówienia na sprzęt drogowy. Liczono 
chyba, że będzie to tendencja stała. Nie 
zaprzestano produkcji, na którą nie było 
kupujących, nie przestawiono się na — 
częściowo choćby inną — działalność. 
Sporo naprodukowano na zapas, zamra
żając w ten sposób dużo pieniędzy. Na 
początku II półrocza wystąpiły trudno
ści. Zauważy] to bank, zapowiedział za
przestanie kredytowania, jeśli przedsię
biorstwo nie podejmie działań popra
wiających sytuację. Rada Pracownicza w 
porę zorientowała się, że sytuacja idzie 
w złym kierunku, doprowadziła do 
zmian w kierownictwie, by nie doszło do 
likwidacji przedsiębiorstwa.

Przyjrzałem się sytuacji, na spotkaniu 
zapoznałem z nią Radę Pracowniczą i 
załogę. Znalazłem u nich zrozumienie 
dla planu moich działań. Zahamowali
śmy produkcję, na którą nie było zbytu, 
co powodowało, że część łudzi nie miała 
pracy. Doszedłem do porozumienia z 
Radą i związkami, żeby część załogi po
szła na częściowo płatne urlopy. W tym 
czasie poszukaliśmy możliwości innej 
produkcji, zakupy ograniczyliśmy do mi
nimum, by nie zaciągać kredytów. Opra
cowaliśmy program działań nie tylko 
produkcyjnych, by zapewnić jednak pra
cę dla wszystkich. Szukaliśmy innej pro
dukcji, usług. Udało się znaleźć trochę 
takich usług dla drogownictwa, jakich do 
tej pory nie wykonywaliśmy, tj. remonty, 
wykonywanie części do maszyn drogo
wych. Zaczęliśmy produkować garaże 
blaszane składane, pawilony handlo
wo—magazynowe, wynajmować wolne 
powierzchnie na np. prowadzenie komi-
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RAZY SZTUKA
su wyrobów przemysłowych, mebli itp. 
W ten sposób budynki zaczęły na siebie 
zarabiać, skoro i tak musielibyśmy po
nosić koszty ich utrzymania.

— Na ścianie Pańskiego gabinetu wi
dzę reklamówkę pawilomu modułowego 
”Madro”. Czyżby opracowali tę kon
strukcję zakładowi fachowcy?

— Była to próba zrobienia — bez 
uprzedniego opracowania dokumentacji 
— prototypu. Z naszych ślusarzy i pra
cowników nadzoru utworzyliśmy grupę, 
której wyjaśniono, jakie zadania pawi
lon ma spełniać i powstała konstrukcja, 
jak sądzę udana, gdyż po jakimś czasie 
reklamy i informacji znaleźliśmy na nie 
nabywców. Jest to rozwiązanie powta
rzalne dla rozwiązań szeregowych, pawi
lony można łączyć ze sobą poprzez do
stawianie kolejnych segmentów. Doszli
śmy do porozumienia z biurem proje
ktowym w sprawie współdziałania, 
świadczenia usług kompleksowych. Biu
ro będzie prowadzić obsługę dotyczącą 
uzyskiwania lokalizacji pawilonów, my 
zaś będziemy montować je u klienta — 
na jego życzenie. Mamy na to zapotrze
bowanie i tę działalność będziemy roz
wijać. Udało się nam osiągnąć w miarę 
niskie koszty wykonania i zaproponowa
liśmy dość konkurencyjną cenę: za mo
duł podstawowy 18 min zł. Wymiary 
podstawowe elementu — 2,5 na 3 m, po
większanie powierzchni poprzez dosta
wianie kolejnych elementów wzdłuż i 
wszerz. Szkielet metalowy. Ścianki mogą 
być wykonywane w różnych wersjach, 
według życzenia klienta, ze stolarką 
drewnianą, metalową lub tworzywową. 
Na zewnątrz wykonane są one z blachy 
ocynkowanej, trapezowej. Ewentualny 
kolor — według życzenia. Ocieplenie 
ścian — watą szklaną. Wykonujemy to w 
elementach, przeto transport jest łatwy 
a montaż łatwy — skręcanie. Staramy się 
uwzględniać każde życzenie klienta, ofe
rujemy przewóz i montaż, wystrój wnę
trza.

— Jak układa się Panu współpraca z 
Radą Pracowniczą i związkami?

— Wydaje mi się, że znaleźliśmy poro
zumienie co do tego, że nie można sto
sować polityki przetrwania i kontynuacji 
tego, co dotychczas, w niezmienionej 
formie, bo to oznacza likwidację firmy. I 
to zostało zrozumiane. W pierwszym 
okresie przeorganizowaliśmy przedsię
biorstwo, zlikwidowaliśmy część komó

rek czy działów. Na to miejsce utworzy- 
kliśmy kilka, dopasowanych do potrzeb 
przedsiębiorstwa i sytuacji. Powstał ze
spół d/s marketingu, który zajmuje się 
uruchomieniem produkcji nowych wyro
bów i ich reklamą. Funkcjonuje zespól 
d/s technicznych, jest w nim też trans
port i zaopatrzenie.

— Nie było oporu ze strony związków 
czy Rady przy przeprowadzaniu tych 
zmian?

— Dogadaliśmy się, ponieważ jest na 
turalne, że przy zmniejszeniu ilości dzia
łów automatycznie ktoś przestaje np. 
być kierownikiem. Staraliśmy się, by lu
dzie ci znaleźli nowe stanowiska na pro
dukcji i nie tracili na wynagrodzeniu. 
Oczywiście, początek na nowym stano
wisku byl trudny, trzeba było przestawić 
się, także psychicznie. Robotnicy też 
zresztą musieli się przestawić na inne 
zakresy czynności, obowiązków. Ale 
specjalnych problemów z tym nie było, 
po 2—3 miesiącach wszystko się dotarło 
i nowa struktura funkcjonuje.

— Pytanie ostatnie. Jak widzi Pan 
przyszłość firmy?

— Przez pól roku sytuacja firmy rady
kalnie się nie zmieniła. Właśnie teraz 
ponosimy konsekwencje przerostów 
produkcyjnych z I półrocza: spłacamy 
zalegle należności, odsetki od nich itp. 
Na nowe rodzaje działalności uzyskali
śmy kredyt, więc bank uznał chyba wia
rygodność naszych poczynań. Sytuację 
finansową na dzień dzisiejszy mamy 
opanowaną. W 92 r. powinniśmy sto
pniowo wyjść z tych trudności, o ile nie 
nastąpią ogólne zmiany na niekorzyść 
przedsiębiorstw państwowych.

— Dziękuję za rozmowę i w Nowym 
Roku — przedsiębiorstwu i Panu osobi
ście — życzę pomyślności.

Pana Stanisława Hajduczyka, prze
wodniczącego zakładowej "Solidarno
ści”, spotkałem w jednej z hal produ
kcyjnych. Zapytany o "związkową” oce
nę na nowego dyrektora, powiedział:

Współpraca związku z dyrektorem 
układa się dobrze. Roboty jeszcze na ra
zie nikt nie stracił. Z  tego co wiem, nikt 
nie ma do niego pretensji. Tylko, że za
robki są za niskie, jak ha obecne ceny. 
Ale tak — to człowiek w porządku.

Ryszard Kondracki, przewodniczący 
OPZZ—owskiego związku poproszony 
o wypowiedź na ten sam temat, zapytał 
żartem: Chce nam Pan zabrać dyrekto

ra? Nie oddamy go. Związek nie ma z 
nim problemów. Za ten okres, który tu 
przepracował oceniamy go pozytywnie.

Wiceprzewodnicząca Rady Pracowni
czej, inż. Zofia Matyszewska: ”Nie traci 
czasu”. "Nigdy byśmy w tej chwili nie 
oddali takiego dyrektora”. Zrobił to, co 
mógł. Gdyby miał do dyspozycji większe 
pieniądze — mógłby zrobić o wiele wię
cej. Ocena? W samych superlatywach. 
Na moją wzmiankę o "nieszczególnych” 
doświadczeniach, co do współpracy Ra
dy i Dyrekcji np. w ZNTK odparła, że 
im układa się ona dobrze. Może komuś 
nie podobać się, że przestał być kierow
nikiem, bo choć na pieniądzach nie stra
cił, to zmiana statusu (w dół) wiąże się z 
pewnymi przyzwyczajeniami, oporami 
psychicznymi. Ale jest to działanie zgod
ne z dzisiejszymi czasami, zmianami, 
które się dokonują. Gdyby dyr, Łuka- 
szuk trafił do nas wcześniej, to byliby
śmy dziś w lepszej sytuacji.

Oprowadzającemu mnie po zakładzie 
przewodniczącemu Rady Pracowniczej 
mówię, żc jakoś podejrzanie to wszystko 
wygląda: wszyscy ”za”, jednogłośnie 
chwalą dyrektora.

— Rada Pracownicza w ciągu ostat
nich 3 lat zmieniła dwóch kolejnych dy
rektorów. Ten jest trzeci. O tym — 
niech przemówią fakty. To on wpadł na 
pomysł i zrealizował produkcję pawilo
nów "Mądro”, przeprowadził zmiany na 
stanowiskach kierowniczych, zmniejsza
jąc je o prawie 2/3. Zmniejszono ilość 
komórek organizacyjnych. Zatrudnienie 
nie tylko nie zmalało, ale od 1 stycznia 
wzrasta o 6%, zatrudniamy dodatko
wych ludzi. W grudniu w stosunku do 
czerwca sprzedaż wzrosła prawie dwu
krotnie. Od grudnia też uzyskaliśmy peł
ną płynność finansową. Mamy prawie 
pełne wykorzystanie powierzchni użyt
kowych (zbędne pomieszczenia produ
kcyjne dzierżawią np. hurtownie), które 
przynoszą zysk. Wynajmujemy też po
wierzchnie biurowe. Oprócz produkcji 
dla drogownictwa dyrektor uruchomił 
nową produkcję rynkową. Prowadzimy 
największy w regionie komis rzeczy uży
wanych. Pełny efekt tych działań będzie 
widoczny w okresie wiosennym 92 r., bo 
na razie ponosimy jeszcze konsekwencje 
polityki poprzedników obecnego dyre
ktora. Sprawdziło się porzekadło: do 
trzech razy sztuka.

Bogdan Łuczaj
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m o s u r  k o ś c ie ł k a
USC informuje...

Na terenie działania Urzędu Stanu Cywilnego 
Gminy Turośń Kościelna zamieszkuje 4865 osób.

Informacja z obrad XIII Sesji Rady Gminy 
Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 1991 r.
Po ustaleniu porządku obrad, informacji Zarzą

Informacja o postępie prac z 
komunalizacji mienia gminnego.

USC rejestruje urodzenia, małżeństwa i zgony. Na 
naszym terenie nie rejestruje się urodzeń, gdyż 
dzieci rodzą się na terenie USC Łapy i USC Biały
stok. I tak w 1991 r. w USC Łapy zarejestrowano 
37 urodzeń z naszego terenu a w USC Białystok 
28 urodzeń.

Związek małżeński w 1991 r. w USC Turośń 
Kościelna zawarło 29 par. Byli to:

1. Zajkowski Wojciech i Owczarczuk Barbara
2. Daszuta Waldemar i Augustynowicz Jolanta
3. Sokół Mieczysław Jan i Boratyńska Jolanta
4. Węgrowski Stanisław i Zdanowicz Maria 

/obywatelka ZSRR/
5. Moniuszko Robert i Bąbczyńska Małgorzata
6. Rakowicz Krzysztof Jacek i Bogusłowicz 

Małgorzata
7. Mielech Grzegorz i Oniśko Renata Agata
8. Czech Krzysztof i Lubińska Jolanta
9. Siekierka Wiesław i Wójcik Irena
10. Śliwowski Wiesław i Malinowska Dorota
11. Mroczko Krzysztof i Kowalczuk Elżbieta
12. Litwińczuk Bogdan i Dunaj Renata
13. Opoński Andrzej i Gaińska Teresa
14. Bukłaha Jacek i Warpechowska Zofia
15. Bołtko Janusz i Augustynowicz Helena
16. Rygorczuk Krzysztof i Malanowska Ma

rzanna
17. Dyra Waldemar Janusz i Bogusz Bożena
18. Kluczyk Bogdan i Janicka Hanna
19. Lotko Andrzej i Zdunik Dorota
20. Dąbrowski Andrzej Stanisław i Hanusiak

Ewa
21. Koc Wiesław i Grzybowska Renata
22. Lach Józef i Dryl Anna
23. Pólkośnik Jacek i Grodzka Agata
24. Leśniewski Jerzy i Bułkowska Bożena
25. Wnorowski Stanisław i Wolna Cecylia Ur

szula
26. Topczewski Henryk Marian i Klemensowicz 

Joanna
27. Mazur Józef i Czech Agata
28. Walko Krzysztof i Średzińska Irena
29. Zimnoch Jan i Fijałka Dorota Barbara
Od początku roku do chwili obecnej zarejestro

wano 39 aktów zgonu.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Turośni

Kościelnej
Halina Gruszfeld

du Gminy z działalności międzysesyjnej oraz inter
pelacji Radnych, Rada Gminy podjęła 8 uchwał.

Uchwała nr XIII/68/91 w sprawie rozdyspono
wania nadwyżki budżetu gminy na 1991 r. Kwotę 
ok. 415 min przeznaczono na dofinansowanie bu
dowy wodociągów realizowanych w ramach czy
nów społecznych na terenie gminy.

Uchwała nr XIII/69/91 w sprawie komunalizacji 
mienia skarbu państwa. Wystąpiono z wnioskiem 
do Wojewody Białostockiego o przekazanie na 
rzecz gminy Turośń Kościelna działki nr 87 o pow. 
2,03 ha, n r 88 o pow. 0,06 ha w Niewodnicy Koryc
kiej i działki nr 102/2 o pow. 0,09 ha w 
Markowszczyźnie.

Uchwała nr X I11/70/91 w sprawie sprzedaży nie
ruchomości we wsiach: Nicwodnica Kościelna — 
działka nr 594/3 o pow. 581 m2, Topilec — działki 
nr 156 o pow. 0,43 ha, nr 595 o pow.0,28 ha, nr 
346 o pow. 0,13 ha.

Uchwala nr XIII/71/91 w sprawie sprzedaży nie
ruchomości nr 105 o pow. 0,39 ha położonej w 
Niewodnicy Koryckiej i stanowiącej własność gmi
ny.

Uchwała nr XIII/72/91 w sprawie dni i godzin 
otwierania i zamykania placówek handlu detalicz
nego i zakładów usługowych na terenie gminy (za
łącznik w następnym numerze).

Uchwała nr XIII/73/91 w sprawie dokonania 
zmian w miejscowym planie ogólnym zagospoda
rowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna. 
Dotyczyła ona następujących wsi i działek: Barsz- 
czówka — działka nr 40/1, Markowszczyzna — 
działki nr 1 i 100, Niewodniea Kościelna — działki 
nr 513 i 131, Tołcze — działka nr 55/13, Pomyga- 
cze — działki n r 79 i 80.

Uchwala nr XllI/74/91 w sprawie zgody na 
przeznaczenie w projekcie zmian w miejscowym 
planie ogólnym zagospodarowania gminy Turośń 
Kościelna gruntów rolnych na cele budownictwa 
mieszkaniowego i usługowego. Dotyczyła ona na
stępujących wsi i działek: Barszczówka — działka 
nr 40/1, Markowszczyzna — działki nr 1 i 100 , 
Niewodniea Kościelna — działki nr 513 i 131, Toł
cze — działka nr 21/5, Zalesiany — działka nr 
55/13, Pomygacze — działki nr 79 i 80. Ogółem 
pow. 5,63 ha.

Uchwała nr XHI/67/91 w sprawie zmian w bu
dżecie gminy wg następującego załącznika:

— Zmniejsza się dotację na zadania zlecone z 
zakresu administracji rządowej w dziale opieka 
społeczna o kwotę 80 min zł.

— Zwiększa się dotację na zadania zlecone z 
zakresu administracji rządowej w dziale admini
stracja samorządowa o kwotę 36.882000 zł.

— Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę
166.800.000 zł.

— Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 
ogółem 166.800.000 zł na dofinansowanie budowy 
wodociągów na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy 
mgr inż. Zygmunt Piętka

Na mocy art 66 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo
rządzie terytorialnym oraz ustawy z dnia 10 moja 1990 roku przepi
sy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym I ustawę o 
pracownikach samorządowych gminy nabywają część mienia ogól
nonarodowego. Komisja Inwentaryzacyjna informuje, Iż na dzień 
dzisiejszy zostały przejęte na własność gminy Turośń Kościelna nl* 
tej wymienione nieruchomości w poszczególnych wsiach:

1. Turośń Kościelna
— działki budowlane sz t 23 o pow. ogólnej 77150 m2t
— działki rzemieślnicze ezt 1 o pow. ogólnej 4000 m2,
— drogi 2 działki o pow. ogólnej 2300 m2.
Na ogólną powierzchnię 03450 m2 — skomunalizowano:
— budynek smbulatoryjno—administracyjny,
— budynek mieszkalny,
— budynek gospodarczy I urządzenia 
Ponadto skomunalizowano wodociąg w postaci:
— budynku hydroforni,
— studni głębinowych szt 3,
— rurociągu z przyłączami.
2. Trypucle
— Lecznica Zwierząt— Jako posiadanie gminy, a  w tym:
— budynek ambulatoryjne — mieszkalny,
— budynek gospodarczy,
— ogrodzenie,
— kocioł.
Ponadto skomunalizowano wodociąg w postaci:
— budynku hydjofoml,
— studni głębinowej,
— rurociągu z  przyłączami.
Powierzchnia ogólna skomunalizowanej działki 4700 m2.
3. Topilec
— działki budowlane sz t a o powierzchni ogólnej 20600 m2.
4. Zalesiany
— działka budowlana o pow. ogólnej 2900 m2, w tym:
— budynek świetlicy,
— budynek gospodarczy.
5. Juraszkl
— działki budowlane szt 20 o pow. ogólnej 3100 m2.
6. Czaczkl Wielkie
— działka budowlana o pow, ogólnej 3000 m2.
7. Piecki
— działka budowlana o pow. ogólnej 2200 m2.
8. Lubejkl
— działka budowlana o pow. ogólnej 4000 m2,
— działka rolna o pow. ogólnej 1000 m2 
o pow. ogólnej 5000 m2.
9. Niewodniea Kościelna
— działka budowlana o pow. ogólnej 1400 m2,
— działki rekreacyjne szt. 8 o pow. ogólnej 5152 m2,
— drogi 5 działek o pow. ogólnej 4100 m2.
Ogólna powierzchnia skomunalizowanych dziatek 10652 m2.
10 Niewodniea Korycka
— działki budowlane szt 2 o pow. ogófhej 6000 m2,
— droga 1 działka o pow. ogólnej 100 m2.
Na ogólną powierzchnię 6100 m2 — skomunalizowano:
— budunek świetlicy,
— budynek gospodarczy,
— ogrodzenie,
11. Bacluty
— działki budowlane szt 17 o pow. ogólnej 30810 m2,
— działka kopcowanla ziemniaków o pow. ogólnej 11000 m2,
— dzłalkł użytków kopalnych sz t 3  o pow. ogólnej 16800 m2,
— pozostałą o pow. ogólnej 20700 m2.
Ogólna powierzchnia we wsi Bacluty 87310 m2.
12. Zawady
— działki budowlane szt 7 o pow. ogólnej 24300 m2;
— pozostałe szt 7 o pow. ogólnej 21300 m2.
O g ó ln a  p o w ie rzch n ia  p rz e ję ty ch  d z ia łek  na w ła s 

n o ść  gm iny w e wsi Z a w a d y  w y n o si 456 0 0  m 2.

O g ó ln ie  n a  te r e n ie  g m in y  T u ro ś ń  K o śc ie ln a  s k o 

m una lizo w an o  9 7  d z ia łek  o  łą czn e j p o w ie rz ch n i 

2 7 6 9 1 2  m 2. B liższe  in fo rm a c je  o d n o ś n ie  in w e n ta ry z a 

cji m ien ia  g m in n eg o  m o ż n a  u zy sk ać  w  R e fe ra c ie  R o l 

n ic tw a i G o sp o d a rk i G ru n ta m i p rzy  U rz ę d z ie  G m in y  

w  T u ro śn i K o śc ie lne j.

Kierownik Bi>ira 
Wiesław Szewko
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The Doors
Grupa amerykańska, założona w 1965 r. 

Skład: Jim Morrison (pełne nazwisko: James 
Douglas Morrison), ur.8 grudnia 1943 r. zm. 3 
lipca 1971 r. Ray Manzarek, Kobby Krieger, 
Jahn Densmore.

Lata sześćdziesiąte to nie tylko koki wylanso- 
wane przez Brigitte Bardot, plastikowe kombi
nezony, meble i zasłony w ”pikasy”, to także 
nich hippies, wolna miłość, LSD, seks, pacyfizm, 
mitingi na Woodstock, Monterey, Berkelay i Ji- 
mi Hendrbt. W takiej właśnie atmosferze dojrze
wa młody Morrison i w 1964 r. wstępuje na uni
wersytet kalifornijski. Tam styka się z Ralfem 
Manzarkiem, który żyje w środowisku hippiesów, 
bierze narkotyki i gra; jest już wtedy dość zna
nym pianistą. Morrison śpiewa mu jedną ze swo
ich kompozycji ”Moon? onlight Drive”. Dla 
Manzarka spotkanie z Morrisonem stało się im
pulsem do- zorganizowania nowej formacji roc
kowej, właśnie ”The Doors” /"Drzwi”/. O czym 
śpiewali? Śpiewali o wolnej miłości, o Dzieciach 
Kwiatach oraz o zauroczeniu narkotykami. Naj
więcej kontrowersji wzbudzał ekscentryczny 
Morrison, chodziło tu nie o jego teksty, ale — 
jak to określała purytańska Ameryka — o ”zbyt 
żywiołową, impulsywną, perwersyjną i obscenicz
ną interpretację”. Dochodziło nawet do tego, że 
ich koncerty byiy przerywane a policja coraz czę
ściej odprowadzała Morrisona do'celi, zamiast 
do hotelu. Później okaże się, że wszystko, co ro
bił Jim, działo się pod wpływem narkotyków. W 
1969 r. zostaje on aresztowany za ekshibicjo
nizm. Niektóre władze stanowe zakazują foto
grafowania i filmowania koncertów. Do śmierci 
zostały Jimowi tylko 2 lata. Wypełnione są one 
pracą, podróżami i ... . Narkotyki, alkoholizm i 
nie spełnione marzenia powodują u Morrisona 
stan depresji. Ciągnie się to do 1971 r. Umiera 
on — jak podają w dokumentach medycznych — 
na atak serca.

Tak kończy się kariera The Doors. Niekwe
stionowanym królem ich psychodelicznej muzyki 
był Morrison. The Doors to był Harrison, on na
dawał temu zespołowi charakter, kreował image. 
Umarł.

"Miałem kiedyś taką zabawę 
czołgałem się przez swój mózg 
myślę, że wiesz, o co mi chodzi 
to jest zabawa, która nazywa się oszaleć ”

Urodzona 8 grudnia.

Elida — czyli ostatni zajazd w 
Łapach

Niektórzy satyrycy upierają się przy konce- 
pcji:"Kiedyś to było klawe życie”. Wystarczyło, żeby 
człowiek po przebudzeniu wyjrzał przez okno, albo 
włączył radio, a już było tak śmiesznie, że hej 1

A teraz 7 Wszystko się jakoś zmieniło. Sama nud
na rzeczywistość. Osobiście myślę, że problem pole
ga na czym innym. ”Tamta” epoka już się skończyła, 
ta się na dobre nie zaczęła i nie bardzo wiemy z 
czego się śmiać. A  jak już nawet człowiek wie, to mu 
jakoś nie wypada. No, ale zawsze pozostają, nieza
leżnie od epoki, tematy żelazne, tj. nieprzyjemni kel
nerzy, aroganccy klienci.

Często zaglądałam z przyjaciółmi do naszej ła
pskiej "Elidy”. Moim oczom ukazywały się ściany 
wyłożone boazerią, bufet sowicie zaopatrzony, stoli
ki przykryte obrusami. Są także rzadkie okazy fauny 
egzotycznej — palmy i tradycyjnie już — babcia klo
zetowa.

Pewnego pięknego popołudnia, jak to zwykle by
wało, wchodzę z przyjaciółmi do ”Elidy”, by posie
dzieć przy ekspresowej herbacie i pogawędzić. Lo
kujemy się przy ostatnim stoliku i od razu wzrok 
nasz kieruje się na serwetę, która w początkowym 
okresie użytkowania była biała, ale w chwili obecnej 
przedstawiała przysłowiowy "obraz nędzy i rozpa
czy”. Plamy różnej wielkości tworzyły gęstą sieć, tak, 
że tylko bystre oko mogło dopatrzeć się jakichś apli
kacji z czasów dawnej świetności. Ponadto popielni
czka była tak przeładowana różnego rodzaju papie- 
roskami, popiołem i kapslami, że trudno by było co
kolwiek do niej włożyć. Nic to ! Przymknęliśmy na 
to oko i zabraliśmy się do picia herbaty. W momen
cie, kiedy byliśmy w szczytowej fazie rozkoszowania 
się aromatem brązowej cieczy, podeszła do nas kel
nerka, aby, jak się po chwili okazało, zabrać popiel
niczkę i szklankę z niedopitą herbatą mojej koleżan
ki.

Na tym się nie skończyło. W chwilę po niej zjawił 
się mężczyzna, kreujący się na Sylwestra Stallone 
grającego COBRĘ! Ciemne okulary, 4 plastikowe 
karabiny i 1 pistolet — te rekwizyty dopełniały cha
rakteryzacji naszego bohatera. Gość siada na krześle 
stojącym obok naszego stolika i pyta, czy nie mamy 
nic przeciwko rzucaniu przez niego granatów. Mimo 
ogólnego szoku, koleżanka zdobyła się na zezwalają
cą odpowiedź. Osobnik rozpoczął więc działania wo
jenne, polegające na rzucaniu kamyków w pojemniki 
na śmieci. Wydawał przy tym dźwięki imitujące wy
buch.

Jednakże owo zajęcie okazało się nużące, gdyż 
postanowił grać rolę akrobaty, a mianowicie — sta
nął na głowie. Za płaszczyznę poziomą służył mu 
stolik ze środkowego rzędu. Potem był jeszcze pokaz 
zakładania nóg na szyję, wyginania palców etc.

Zajęta rozmową z koleżankami nie zdążyłam za
uważyć, kiedy ten "kaskader z przypadku” odcisnął 
swoje usta na moim policzku, po czym zbierając się 
do odejścia nie omieszkał ogłosić zgromadzonym, że 
roztrzela wszystkich z "kasetonową mordą”. Długo 
zastanawiałam się, czy ma na myśli zwierzęta, czy też 
ludzi. Nie wiem, czy od słowa przeszedł do czynu , 
bo zaraz z "paczką” ulotniłam się z "Elidy”. Przestę- 
pując próg zdążyłam jeszcze zauważyć, że nasz KO
BRA zasnął snem sprawiedliwych.

I mówią, że drogie bilety do kina, a tu cyrk bez
płatny.

AC

Czarna przepaść oczu i bladość 
ust...

O modzie lat sześćdziesiątych napisano już wie
le. O kokach, sukienkach w kształcie litery A  i M , 
ale w niewielu gazetach można znaleźć odpowiedź 
na pytanie:

Czarna przepaść oczu, bladość ust — jak to zro
bić?

Zacznijmy od brwi. Pamiętajcie drogie panie — 
można wybaczyć nie najlepszy dobór pudru i 
szminki, ale zły makijaż brwi jest już błędem w sztu
ce. Brwi ”na lata sześćdziesiąte” są w kształcie 
przecinka , szerokie u nasady nosa, zwężają się ku 
skroniom. Nawet jeśli niekoniecznie chcemy wyglą
dać jak Natalie Wood z ”West side story”, to warto 
te swoje — czasami za duże brewki — skorygować 
za pomocą pincety. Depilujemy zawsze dolną linię, 
pamiętając o usuwaniu zbędnych włosów. Jeżeli na
sze brwi są za jasne, musimy przyciemnić je  kredką. 
Następne w kolejności są powieki. Oczy trzeba 
mocno podkreślić. Na górnej powiece, tuż przy rzę
sach malujemy kreskę, zewnętrzny jej koniec powi
nien iść trochę do góry. Najlepiej używać do tego 
celu tuszu z pędzelkiem. Rzęsy — długie, wywijają
ce się do góry. Pamiętajcie — przycinanie wcale nie 
zmusi ich do szybszego wzrostu, wręcz przeciwnie 1 
Tuszujemy je bardzo mocno i starannie, najlepiej 
tylko górne. Usta w makijażu lat sześćdziesiątych 
są tylko tłem dla oczu, stosujemy wyłącznie kolory 
jasne: pastelowe róże, łososiowy, beże. Używamy 
tylko szminek matowych 1 Tak, no może z lekkimi 
zmianami malowały się kiedyś nasze mamy, a może 
właśnie naszych tatusiów złapały na czarną prze
paść oczu i bladość ust...

Elle

Wiersz
Spadłam z chmur 
na twardą ziemię.

Nie przyjęło mnie ludzkie plemię 
pod swój dach...

Teraz błąkam się od drzwi do drzwi 
w poszukiwaniu 

choć odrobiny ciepła.
Zziębnięta, mała kula lodowa, 

której trwać pomaga wiatr.

Wschód słońca
Ognisto — różowa kula 
wyłania się zza chmur.

Rozjaśnia pięknym blaskiem 
szarawy jaszcze świat.
Gdy patrzę na słońce 

robi mi się weselej 
i nie boję się już dnia, 

bo choć wiem, iż nie będzie on lekki 
różowy blask kuli 

swym płaszczem mnie otuli.
Więc idę odważnie 
na spotkanie dnia 

i przyjmę z radością 
wszystko, co mi da.

Dracula
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< Z ogłoszenia >
Oddam żonę w arendę, 

a szczęśliwy będę.

< O ostrożnej >
Wciąż się miała 

na baczności, 
przed swym mężem 

opatrzności.

< O wierności >
Zaufaj no tylko chłopie 
swojej lubej Penelopie, 

a powrócisz do Itaki 
dla sromoty i dla draki.

< Zrozumiałe >
To jest zrozumiałe, 

że zarozumialec 
zamiast całej ręki 
poda tylko palec.

< Przed kościołem >
Patrzę na Rumuna 

i myślę —
— Komuna.

< Pewnie jakaś >
Przemawiał dziad do obrazu, 
używał brzydkich wyrazów, 

a obraz, jak to obrazy, 
nie żywił żadnej urazy, 

wisiał i patrzył nasz obraz 
na chamski pokaz obraz.

Pewnie jakaś złota ramka 
oddzieliła go od chamka.

<  O chłopo — babie >
Ni to ona, 
ni to on,

wdzięczy słodkie 
się mignon.

<  ”Jajakobyły” >
Urban całkiem łeb swój stracił, 

może koń mu się ochwacił? 
Albo też "jajakobyly” 
do masarni nie trafiły.

< Pośmiewisko >
To jest jasne, żem ciekawy 
wśród szarości tego życia, 
skąd afery, ciemne sprawy, 

bilionowe nadużycia.
Skoro z prawem zgodne wszystko, 

prawem tym jest pośmiewisko.

< O Polaku >
Chciałby wejść do Europy, 
ale gdzieś przepadły tropy. 
Zanim znowu znajdzie ślad, 
minie pewnie z dwieście lat.

Drogi kręte
Polityki drogi kręte, 
polityki drogi śliskie. 

Wczoraj byłeś prezydentem, 
dzisiaj bywasz pośmiewiskiem. 
Wczoraj stan wojenny "błogi”, 

dzisiaj bieda, wyrzeczenia, 
poplątane polskie drogi, 

krzta nadziei, ogrom cienia. 
Ten ze związku, tamten z KOR—u, 

dawniej dzielni wojownicy, 
nie zaznawszy łaski dworu, 
w szum wsłuchują się ulicy. 

Bujak wstydzi się za związek, 
wciąż w obłokach niby buja, 
Order marzy się Podwiązek, 
z łysym orłem skryta unia? 
Tworzą dziwne się mariaże, 
przy kieliszku i przy zupce.

Już niedługo się okaże, 
kto sprzedawał, a kto kupcem. 

Urban, Michnik w jednym aucie.
Och, spotkają się na raucie. 

Michnik z Wojtkiem piją brudzia, 
Pamięć — nie zaginie w ludziach. 

Były więzień, była WRON—a. 
Och, zatrzęsie się korona!

Argumentom ad hominem
ARGUMENTUM AD HOMI
NEM — a więc kilka słów do 
Pana F.Szydłowskiego

Wielce się me serce raduje z Pańskiego ”Ar- 
gentum...”(?). Jednakże pojęcie to pozostawiam 
pod dużym znakiem zapytania. Dlaczego ? To 
proste, ponieważ do tej pory nikt ze znajomych 
nie jest w stanie wytłumaczyć treści owego poję
cia. Myślę, że nie świadczy to o mojej nieznajomo
ści j.polskiego. A może otacza mnie zbyt "niedo
uczony tłum” ?

Pisze Pan, że mój artykuł na temat aborcji spo
wodował ”niestrawność”/i dodaje/— "wykształco
nego”. To są wielce interesujące stwierdzenia. W 
tej chwili mogę tylko współczuć i przeprosić za to, 
że moja wypowiedź stała się powodem zaburzeń 
żołądkowo-jelitowych. Nigdy nie próbowałam 
”jeść” artykułów..., ale w tej chwili mogę życzyć 
tylko "smacznego”. Mówi Pan o sobie jako o czło
wieku wykształconym. Pragnę przeto zwrócić uwa
gę na to, że słowo "gdziekolwiek” pisze się razem. 
Dlatego odsyłam do słownika poprawnej polszczy
zny. To była tylko taka marginesowa informacja 
/Redakcja zastrzegła sobie,że nie wtrąca się w błę-' 
dy w Pańskiej wypowiedzi/. Mogę tylko dodać, że 
nie wywołało to u mnie "niestrawności”, ponieważ

jestem w stanie zrozumieć, że i uczonym zdarzają 
się pomyłki. Pisze Pan również o makiaweliźmie— 
leniniźmie. We mnie, jako człowieku niedouczo
nym wywołało to porównanie pewne oburzenie. O 
ile mi wiadomo, N.Makiaweli został oskarżony o 
cynizm, amoralność i propagowanie tyranii. Po
twierdza to całkowicie jego dzieło, będące dziełem 
doktryny politycznej pt.”Książę” z 1532 r. Wiado
mo, że doktryna ta zalecała stosowanie podstępu, 
przemocy i obłudy w dążeniu do realizacji zamie
rzonego celu. A  więc w tej teorii nie mogę umie
ścić poglądów W.I.Lenina. Chociaż istnieje rów
nież podobieństwo, bo wielu socjologów interpre
tuje makiawelizm jako teorię powodzenia, analizu
jąc warunki i metody postępowania zmierzające 
do sukcesu, a więc dotyczy to działań w środowi
sku społecznym. Tutaj śmiało mogę umieścić wy
brane zagadnienia, na których oparty był leninizm. 
Wiadomo, że w okresie "kultu jednostki” odcho
dziło się ód zasad leninizmu /wypaczenia w teorii i 
praktyce/. A' więc sam Pan widzi, że istnieje różni
ca między poglądami Makiwwelego a Lenina.

Stąd najspokojniej w świecie przechodzi Pan do 
spraw biblijnych twierdzeniem, że w Ks.Liczb 
35:30,31 /BT—II wyd./ nie znajdujemy informacji 
na temat kary za zabójstwo. W związku z tym po
zwolę sobie zacytować te wersety:

"Jeśli ktoś popełni zabójstwo, skazuje się go na 
śmierć na podstawie zeznań świadków, jednak ze
znanie jednego świadka nie wystarczy do wydania 
wyroku śmierci: Nie możecie przyjmować żadnego 
okupu za życie zabójcy, który winien jest śmierci. 
Musi zostać zabity.” A więc czy nie można powie
dzieć, że jeśli ktoś umyślnie odbierze życie nie
narodzonemu—sam winien jest kary śmierci? 
Dlatego nie można stwierdzić, że nie ma tego w 
Biblii. To jest, ale konieczna jest przynajmniej do
stateczna znajomość Pisma, aby móc wypowiadać 
się w danej kwestii. Księga Numeri dostarcza nam 
jeszcze wielu informacji na ten temat. W związku z 
tym polecam do przeczytania pewne słowa z Listu 
do Efezjan 5:13.

Teraz coś a propos moich wypowiedzi. Posta
ram się na to odpowiedzieć słowami H.Poświato- 
wskiej:

”/.../ słowami skarżę się z moich udręczeń 
jak gdyby liryka była kluczem 
którym można by otworzyć 
zatrzaśnięty przed wiekami raj.”
Z wiarą w dokładniejsze studiowanie Pism He

brajskich i Greckich
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obronie parku f/t/f̂ gze,
a 70 , c ł r n n u  1 również szansa dla Doprawienia infrastruktury tego W  “również szansa dla poprawienia infrastruktury tego 

zaniedbanego miasta o tak starej historii. PodobneNarew sama znakomicie wypełniała w naturze 
rolę zaopatrywania w wodę terenów leżących w jej 
dorzeczu, chociażby gromadząc ją w "basenach”— 
rozszerzeniach doliny w NPK i oddając ją  w okre
sach późniejszych w dół rzeki.

Woda w NPK to nie tylko problem ilościowy, 
ale i jakościowy. Rzeka Narew wpływa do parku 
prowadząc już wodę III—ej klasy czystości, zanie
czyszczoną przez ścieki komunalne i przemysłowe 
z miejscowości leżących w jej górnym biegu. Poni
żej Łap, w NPK zamiast ulec poprawie /z założe
nia/, nie odpowiada ona już żadnym normatywom 
czystości.Największymi jej trucicielami /bo tak to 
trzeba nazwać/ są: cukrownia, mleczarnia, ZNTK 
oraz ścieki komunalne z Łap, których nie jest w 
stanie skutecznie oczyścić miejscowa oczyszczal
nia. Co zamierzają uczynić w tym celu władze mia
sta, poza chęcią przeniesienia siedziby Zarządu 
NPK do Ł ap?

W dalszym biegu rzeka poprawia swoją czystość 
samoczynnie, ale najwyżej o jedną klasę.

Do Narwi w granicach NPK wpadają mniejsze 
cieki, jak Awissa, Turośnianka, Czaplinianka, Ho- 
rodnianka, którymi przedostają się ścieki z tere
nów sąsiednich. Są to' zanieczyszczenia pochodzące 
z gospodarstw rolnych i mieszkań prywatnych, mo
żliwe do likwidacji po uszczelnieniu szamb. Prze
prowadzona w dwóch największych miejscowo
ściach nad Turośnianką inspekcja ujawniła 20 
miejsc zrzutów takich ścieków. Problem ten wzroś
nie po oddaniu do użytku wodociągów wiejskich 
budowanych obecnie na terenach gmin wchodzą
cych w skład parku. Należałoby więc równocześnie 
przystąpić do zakładania sieci kanalizacyjnej i bu
dowy małych oczyszczalni • kontenerowych. Być 
może są już podejmowane takie inicjatywy, więc 
czekamy na sygnał.

Obniżenie poziomu wody w rzece spowodowało 
szereg niekorzystnych następstw dla środowiska jej 
życia, wynikających z łatwiejszej dostępności do 
rzeki i chęci zagospodarowania terenów leżących w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie. Niech za przykład 
posłużą: zasypywanie doliny Narwi od strony Łap 
w celu zwiększenia terenów budowlanych, wykopa
nie dużego kompleksu stawów pod Topilcem, czy 
planowany przekop doliny w jej najszerszym miej
scu pod gazociąg! To ostatnie posunięcie proje
ktantów trudno zrozumieć, jak zwykle idą oni po 
najmniejszej linii oporu, tzn. kosztem środowiska 
przyrody. Czy nie słuszniejszym rozwiązaniem by
łoby ominięcie NPK i przesunięcie o 5—6 km na 
południe przekopu rzeki, której dolina przed Sura
żem ma zaledwie 300—400 metrów szerokości a 
nie prawie 2 km w planowanym miejscu ? Jest to

rozwiązanie należałoby zastosować w przypadku 
poprowadzenia linii wysokiego napięcia przez rze
kę Narew.

I tu jesteśmy o krok od następnej afery ekologi
cznej związanej z lokalizacją stacji energetycznej w 
otulinie NPK na terenie gminy Turośń Kościelna 
/o ironio, nazywającej się "Narew”/. Znowu po
trzeby gospodarcze zdominowały potrzebę życia w 
zdrowym środowisku, tylko dlaczego ich poligo
nem muszą być tereny szczególnie chronione i to 
prawnie ? Trudno winić za te decyzje lokalne orga
ny samorządowe, gdyż wspomniana inwestycja wy
kracza swoją rangą poza teren gminy, chodzi prze
cież o podłączenie całej północno—wschodniej 
Polski do krajowego systemu zasilania, decyzja za
padła więc na samej górze. Jakie będą jej konse
kwencje dla środowiska życia człowieka na tym te
renie? Wynikają one ze szkodliwości oddziaływa
nia promieniowania niejonizującego w sąsiedztwie 
przebiegu linii wysokiego napięcia, a w związku z 
tym zakazie budownictwa czy niebezpieczeństwa 
gospodarowania pod nimi. Docelowo ze stacji wy
chodzić będzie 18 linii o napięciu od 15 kV do 400 
kV, co spowoduje nieodwracalne zmiany w krajo
brazie. Stanie się również niebezpieczną barierą 
dla ptaków przelotnych w okresie wiosny i jesieni, 
zatrzymujących się w dużych stadach w NPK któ
rego są chyba najcenniejszym walorem. Należy 
mieć tylko nadzieję, że park i jego mieszkańcy nie 
dopuszczą do dalszej degradacji i przeprowadzenia 
przez jego teren linii wysokiego napięcia, o czym 
zapewniali projektanci i realizatorzy tej inwestycji 
na sesji Gminnej Rady Narodowej w Turośni Ko
ścielnej.

Na koniec należałoby zadać sobie py
tanie: Skąd wynika niemoc w ochronie 
środowiska życia człowieka na terenie 
Narwiańskiego Parku Krajobrazowego? 
Artykuł powyższy tylko zasygnalizował 
niektóre problemy z tym związane i miał 
na celu wywołanie dyskusji na łamach 
”Gazety Łapskiej”, do udziału w której 
•zapraszamy wszystkich, którym nie jest 
obojętne, w jakim środowisku żyją.

Sławomir Halicki

JESIENNA MUZYKA
Za oknem deszcz pada i pada i pada,
0 szyby dzwoni, szkło cicho brzęczy.
Wiatr drzewom szeptem coś opowiada, 
to znów się zrywa, wyje i jęczy.
Świerszcz w kominie cyka i pytająco szepce: 
Grać jeszcze, grać jeszcze, jeszcze...?
Stary zegar rzęzi, prycha, klekoce.
Cyt! Cicho zegarze, przestraszysz świerszcze! 
Lecz on nie słucha i czyni wspak,
1 ciągle słychać głośne tik—tak, tik—tak...
Nagle grzmot. Czy to z nieba grom?
Nie! Już trzecia:
bim—bom, bim—bom.bim—bom.
Dźwięczy w ten wieczór jesienna muzyka: 
deszcz dzwonu, świerszcz z zegarem tyka.

KUNDEL
Kundlu przez nikogo niechciany,
Kundlu raniony kamieniami,
Czy całe życie będziesz lizał rany?
Czy zawsze będziesz żywił się odpadkami? 
Gdybyś miał budę i pana,
Zasypiał syty i wstawał szczęśliwy z rana.
Nie cierpiałbyś głodu i zimna.
Czy twoja dola będzie inna?

OSTATNI KROK
To jest droga z nikąd do nikąd 
Wśród gazów i pyłów trujących.
Gdzie się śpieszysz człowieku?
To już twój ostatni krok.
Z  prochu powstałeś i w proch się obrócisz.
Jako ziarno życia rzucił cię Bóg na Ziemię,
Lecz ty umierasz, sam się zabijasz.
I jak Feniks do życia nie powrócisz.

TEGO CHCĘ
Milczę,
chociaż słowa cisną się na usta.
Cierpię,
Chociaż mogłabym być szczęśliwa.
I myślę o tym,
Chociaż wcale tego nie chcę.
Pragnę
Zamknąć oczy, unieść się w górę 
i już więcej
nigdy nic nie widzieć, nie słyszeć.
Chcę mieć

Serce kamienne, którego nie skruszą łzy.
Może
nie będę już cierpieć; tego chcę!

Biruta
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SOBOTA 18 STYCZNIA
Program I
7.30 Program dnia; 735 Wieści; 8.00 Rynek 

Agro; 8.30 Na zdrowie; 9.00 Ziarno; 9.25 5—10— 
15; 10.25 Jęz.ang.; 10.30 "Wojownicze żółwie Nin- 
ja”—ser.anim.prod.USA; 10.55 Wędrówki Muze
um Wojska Polskiego—wojsk. pr. public.; 11.20 Te
lewizyjny koncert życzeń; 11.50 Wiadomości; 12.00 
"Zaczęło się od Malakki"—film dok.; .12.40 My i 
Świal—magazyn; 12.55 "Siódemka” w "Jedynce”— 
franc. pr. sat.; 13.25 Rodzina rodzinie—Dialog 
małżeński; 13.55 Walt Disney przedstawia; 15.10 Z 
Archiwum Teatru Tclewlzji:P.C.de la Barca "Życie 
jest snem”; 17.15 Teleexpress; 17.35 Butik; 18.00 
Wizje—mag.kulturalny; 18.25 "Angielska limuzy
na”—ser.prod.franc; 19.15 Dobranoc; 19.30 Wia
domości; 20.00 Polskie ZOO; 20.15 "On i ona”— 
film fab.prod.USA; 21.50 Sportowa sobota; 22.35 
Wiadomości; 22.55 Mój styl; 23.25 Jutro w progra
mie; 23.30—1.00 "Senator”—film sensac.—polit. 
prod. USA.fab.prod.USA.

Program 2
7.30 Panorama; 7.35.Peryskop-mag.wojskowy;

8.00 Ulica Sezamkowa; 9.00 Gna—mag,kobiecy;
9.30 Tygiel—kult. mag. zagraniczny; 10.00 CNN;
10.10 Magazyn telewizji śniadaniowej; 10.40 Tacy 
sami; 11.00 Polska Kronika Filmowa; 11.10 Akade
mia polskiego filmu:”Krzyż Walecznych”; 12.40 
Elegancja nagrodzona; 13.00 Zwierzęta świata;
13.30 Klub Yuppies?; 14.00 Wzrockowa lista prze
bojów Marka Niedźwieckiego; 14.30 Vademecum 
teatromana; 15.10 Program dnia; 15.15 Studio 
Sport; 16.05 ”6”z ”49”—teleturniej; 16.25 Losowa
nie Totolotka; 16.30 Panorama; 16.40 "Siódme nie
bo”—film komed.prod.ang.;18.00 Pr.lokalny; 18.30 
Wielka gra; 19.30 Cały mój świat; 20.00 Bydgoska 
Gala Operowa; 21.00 Panorama; 21.20 Słowo na 
niedzielę; 21.25 Bez znieczulenia—pr.polit.—pub
lic.; 21.40 "Pierścień Skorpiona”—ser. prod. au- 
stral.; 22.40 Gwiezdny pył—koncert muzyki G.Mil- 
lera; 24.00 Panorama.

NIEDZIELA 19 STYCZNIA
Program 1
7.55 Program dnia; 8.00 Tydzień—mag.rol.; 9.00 

Teleranek; 10.00 Kino Telcranka: "Spit Mac 
Phee”—film fab. prod.austral.; 10.25 AL Capone 
junior—pr. trójwymiarowy; 10.30 "Świat odkrywa
ny...”—ser.przyrod.prod.ameryk.; 11.20 Notowa
nia; 11.45 Telewizyjny koncert życzeń; 12.15 Armie 
świata—wojsk.pr. public.; 12.40 "Tęczowy Musie— 
Box”; 13.25 Teatr Teresy Roszkowskiej; 13.55 Ma
gazyn "Morze”; 14.15 "Zniewolone góry”—film 
dok.; 15.30 Telewizjer; 15.50 W starym kinie:”Ada, 
to nie wypada”—komedia prod. poi.; 17.15 Teleex- 
press; 17.35 Dziennikarze ujawniają; 18.10 "Pąra- 
dise—znaczy raj”—ser.prod.USA; 19.00 Wieczo
rynka—Walt Disney przedstawia "Chip i Dale”;
19.30 Wiadomości; 20.05 "Ryzykant”—
ser.prod,ang.; 21.00 Sportowa niedziela; 21.20 7 
dni—Świat; 21.50 Piosenki z Kabaretu Olgi Lipiń
skiej; 22.40 Wokół wielkiej sceny—mag.operowy; 
23.20 Jutro w programie.

Program 2
7.30 Przegląd tygodnia; 8.00 "Ulica Sezamko

wa”; 9.00 "Ryzykant”—ser.prod.ang.; 9.50 Powita
nie; 10.00 CNN; 10.20 Pr. lokalny; 10.50 Magazyn 
przechodnia; 11.00 Wspólnota w kulturze; 11.30 
Podróże w czasie i przestrzeni—ser.dok.prod.ang.; 
12.20; Animals—mag.ekologiczny; 13.00 Express 
Dimanche; 13.15 100 pytań do...; 13.55 Misz— 
Masz; 14.20 Kino familijne:”Skarb ziemi niczy
jej”—ser.prod.niem.; 15.15 Gwiazdy polskiego ro
cka: Czesław Niemen; 15.40 "Na rozwiązanie 
AK”—pr. studyjno—filmowy; 16.20 Program dnia;
16.30 Panorama; 16.40 Mini Lista Przebojów;
17.10 Studio sport; 18.00 Bliżej świata—przegląd 
telewizji sat.; 19.00 Wydarzenia tygodnia; 19.30 
Galeria "Dwójki”; 20.00 "Chciałam być piani

stką...” Szkice do portretu R.Smendzianki; 21.00 
Panorama; 21.20 "Słodkie kłamstwa”—film fab. 
prod.USA; 22.55 Okolice jazzu; 24.00 Panorama; 
0.05 Program na poniedziałek.

PONIEDZIAŁEK
Program 1
13.25 Wiadomości; 13.35—16.00 Telewizja Edu

kacyjna; 16.00 Studio 7 proponuje; 16.15 Luz—pr. 
nastolatków; 17.15 Teleexpress; 17.35 Rokendro- 
ler; 17.55 Sportowy Hit; 18.05 Kraje, narody, wyda
rzenia; 18.45 ”A lf’—ser.prod.USA; 19.15 Dobra
noc; 19.30 Wiadomości; 20.10 Teatr Telewi- 
zji:J.S.Stawiński "Scena rodzinna”; 21.00 Good 
News Festival; 22.00 Pr. public.; 22.30 Wiadomo
ści; 22.50 Jutro w programie; 22.55—23.25 BBC— 
World Service.

Program 2
16.25 Powitanie; 16.30 Panorama; 16.40 Sonda;

17.15 Publicystyka; 17.35 "Biuro, biuro"— 
ser.prod.niem.; 18.00 Pr.lokalny; t8.30 Ojczyzna— 
Polszczyzna; 18.45 Zbliżenia, czyli to i owo o fil
mie; 19.25 Zapraszamy do "Dwójki"; 19.30 Jęz. 
niemiecki; 20.00 Prawo wyboru—adopcja; 21.00 
Panorama; 21.20 Sport; 21.30 "Świadectwo dzie
cka"—film fab. prod. ang.; 22.35 "Ekstaza”—ser. 
dok. .prod.ang.; 24.00 Panorama.

WTOREK 21 STYCZNIA
Program 1
8.00 Dzień dobry; 9.00 Wiadomości; 9.10 Do

mowe przedszkole; 9.35 "Gotowanie na ekranie"— 
mag. kulinarny; 10.00 Jak cudne są wspomnienia;
11.50 Wiadomości; 12.00—16.00 Telewizja Eduka
cyjna; 16.00 Studio 7 proponuje; 16.15 Dla dzieci: 
"Tik—Tak"; 17.15 Teleexpress; 17.35 Narodziny 
firmy—elementarz przedsiębiorczości; 18.00 Fami
ly Album—ameryk. kurs jęz. ang.; 18.20 W Sejmie i 
Senacie; 18.35 "Królik Bugs przedstawia”—ser. 
anim. prod. USA; 19.00 Skarbonka Jacka Kuronia; 
19.10 Dobranoc:”Pif i Herkules”; 19.30 Wiadomo
ści; 20.05 Największe wydarzenia XX wieku—film 
dok. prod. franc.; 21.00 Listy o gospodarce; 21.30 
"Siódemka” w "Jedynce”—franc. pr. sat.; 22.30 
Wiadomości; 22.50 Giełda pracy—Giełda szans;
23.15 Jutro w programie; 23.20—23.50 BBC 
World Service.

Program 2
7.30 Panorama; 7.35 Rano; 8.10 Telewizja bi

znes; 8.35 ”Denver—ostatni dinozaur”—ser. anim. 
prod. franc.—ametyk.; 9.00 Świat kobiet—maga
zyn; 9.25 "Pokolenia”—ser. prod. USA; 9.45 Rano; 
10.00. CNN; 10.10 Jęz. franc.; 10.40 Jęz. ang.; 
16.25 Powitanie; 16.30 Panorama; 16.40 "Pokole
nia”—ser. prod. USA; 17.05 Przegląd kronik filmo
wych—kroniki dot. gen. Władysława Sikorskiego; 
17.35 "Pod wspólnym dachem”—ser. prod. franc.; 
18.00 Program lokalny; 18.30 Moja modlitwa;
18.50 "Sztuka świata zachodniego”—ser. dok. 
prod. franc.; 19.20 Rozmowy o Rzeczynicpospoli- 
tej—pr. AMaiachowskiego; 19.30 Jęz. ang.; 20.00 
Non stop kolor; 21.00 Panorama; 21.20 Sport;
21.30 Ekspres reporterów; 22.00 "Vincent i 
Th co”—ser. prod. ang.; 22.50 Recydywa—recydy
wiści—pr. public.; 24.00 Panorama.

ŚRODA 22 STYCZNIA
Program 1
8.00 Dzień dobry—mag. poranny; 9.00 Wiado

mości; 9.10 Domowe przedszkole; 9.35 Giełda pra
cy—Giełda szans; 10.05 "Dynastia"—ser. prod. 
USA; 11.50 Wiadomości; 12.00—16.00 Telewizja 
Edukacyjna; 16.00 Studio 7 proponuje; 16.15 Kino 
nastolatków: "Wychowawca"—ser. prod. USA; 
16.40 Trzy, cztery, start... Wszystko o nartach;
17.15 Telcecprcss; 17.35 Mistrzostwa Polski w tań
cu towarzyskim; 17.55 Klinika zdrowego człowieka;
18.30 Rewizja nadzwyczajna; 18.55 Zielona linia— 
pr. Redakcji Rolnej; 19.15 Dobranoc; 19.30 Wia
domości; 20.05 "Dynastia”—ser. prod. USA; 21.00

Studio Sport; Studio "Temat”; 22.30 Szumy, ciągi, 
zlepy; 22.55 Wiadomości; 23.15 Jutro w progra
mie; 23.20—23.50 BBC World Seracc.

Program 2
7.30 Panorama; 7.35 Rano; 8.00 Gazeta domo

wa; 8.10 Telewizja biznes; 8.35 "Ulisses 31”— 
ser.prod.franc.; 9.00 Świat kobiet—mag.; 9.25 
"Pokolenia”—ser. prod, USA; 9,45 Rano; 10.00 
CNN; 10.10 Jęz. nicm.; 10.40 Jęz. ang.; 16.25 Po
witanie; 16.30 Panorama; 16.40 "Pokolenia"—ser. 
prod. USA; 17.00 Losowanie Totolotka; 17.05 
Magazyn ekologiczny; 17.30 "AJIo, Allo"—scr. 
prod. ang.; 18.00 Pr. lokalny; 18,30 "Era Nuklear
na”—ser. dok. prod. ang.; 19.30 Jęz. ang.; 20.00 
Twincle Brothers i inni—fragmenty koncertu;
20.40 Kawałek Polski w obcym kraju; 21.00 Pano
rama; 21.20 "...co tobie nic milo"—film fab. 
prod.USA; 22.30 Sport; 22.40 "Lwów”—film 
dok.; 24.00 Panorama.

CZWARTEK 23 STYCZNIA
Program 1

8.00 Dzień dobry—mag. poranny; 9.00 Wiado
mości; 9.10 Domowe przedszkole; 9.35 Przyjemne 
z pożytecznym; 10.00 "Na krawędzi mroku”—ser. 
sensac. prod. ang.; 10.50 Po sześćdziesiątce; 11.50 
Wiadomości; 12.00—16.00 Telewizja Edukacyjna;
16.00 Studio 7 proponuje; 16.15 "Kwant”; 17.15 
Teleexpress; 17.35 Telcmuzak; 18.05 Laborato
rium; 18.25 Podróże do Polski—rep.; 18.45 Maga
zyn katolicki; 19.15 Dobranoc; 19.30 Wiadomo
ści; 19.30 Wiadomości; 20,05 "Na krawędzi mro
ku"—ser. sensac. prod.ang,; 21.00 Studio Sport; 
22.20 Pegaz; 22.50 Wiadomości; 23.10 Family Al
bum—ameryk. kurs jęz. ang.; 23.30 Jutro w pro
gramie; 23.35—0.05 BBC World Scrvicc.

Program 2

7.30 Panorama; 7.35 Rano; 8.00 Gazeta domo
wa; 8.10 Telewizja biznes; 8.35 "Łebski Harry”— 
ser. animow. prod. franc.—ametyk.; 9.00—16.25 
Transmisja z obrad Sejmu RP; 16.25 Powitanie;
16.30 Panorama; 16.40 "Pokolenia”— ser. prod. 
USA; 17,05 Publicystyka; 1735 "Ci niegrzeczni 
chłopcy"—ser.prod.ang.; 18.00 Pr. lokalny; 18.30 
Wieczór u Mariana Brandysa; 19.30 Jęz. franc.;
20.00 Studio Sport; 21.00 Panorama; 21.20 Studio 
teatralne "Dwójki": Z,Hcrberi "Powrót Pana Co- 
gito”; 22.25 Sport; 22.40 Wieczory z T.Kantorcm;
23.40 Pasmo Multimedialne Marcina K.; 24.00 
Panorama.

PIĄTEK 24 STYCZNIA
Program l
8.00 Dzień dobry—mag. poranny; 9.00 Wiado

mości; 9.10 Domowe przedszkole; 9.35 Szkoła dla 
rodziców; 10.00 "Bill Cosby Show”—ser. prod. 
USA; 11.50 Wiadomości; 12.00—16.00 Telewizja 
Edukacyjna; 16.00 Studio 7 proponuje. 16.15 
"Ciuchcia”; 17.15 Tclcrapress; 17,35 Piłkarska 
kadra czeka; 17.45 W kinie i na kasecie; 18.10 
"Bill Cosby Show"-ser.prod.USA; 18.35 Raport;
19.00 Refiex; 19.15 Dobranoc; 19.30 Wiadomo
ści; 20.05 "Szpieg doskonały"—ser.sen-
sac.prod.ang.; 21.00 Studio Sport; 22.00 Polskie 
ZOO; 22.10 Zespól publicystyki "Zapis" przed
stawia...; 22.50 Wiadomości; 23.10 Wieczór kone
sera: "Echa mrocznego imperium"—film dok. 
prod. nicm.—franc.; 0.35 Jutro w programie.

Program 2
7.30 Panorama; 7.35 Rano; 8.00 Gazeta domo

wa; 8.10 Telewizja biznes; 8.35 "Lucky Lukę”— 
ser. prod. franc.; 9.00 Transmisja obrad Sejmu 
RP; 16.25 powitanie; 16.30 Panorama; 16.40 "Po
kolenia”— ser. prod. USA; 17.05 Na morskim 
szlaku: Szkocja; 17.30 Pr. regionalny; 21.00 Pano
rama; 21.20 "Zdarzyło się w Trzeciej Rzeszy”— 
ser. filmowy prod. USA; 22.10 Sport; 22.20 Za
proszenie do Teatru Stu: "Markietanki, czyli ko
biety na Wojnic"; 23.20 Dżcmma— recital Dżem- 
my Chalid; 24.00 Panorama.
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Wiąz — moralista — 15—24.01; 15—25.07.
Dorodność postaci zwraca uwagą tym bardziej, że lu

bi ubierać się wytwornie i z gustem. Zadawala się tym, 
co jest dostępne, nie komplikuje życia ani sobie, ani in
nym. Jest spokojny, opanowany. Dba o poziom moralny, 
ma za złe innym, gdy nie usuwają błędów i wad.

Zdrowie ma raczej wątłe, choć czuwa nad sobą, często 
choruje, ale nie groźnie. Z  natury pogodny, wzbudza za
ufanie u ludzi, szczególnie w pracy zawodowej cieszy się 
uznaniem. Wiemy i uczciwy w małżeństwie, bardzo serio 
traktuje swoje obowiązki rodzinne.

Lubi kierować ludźmi, trudniej mu słuchać. Trzeba 
mu darować pewną apodyktyczność, a niekiedy despo
tyzm; w zasadzie jest naturą szlachetną, uczynną, ofiar
ną. Odznacza się inteligencją żywą, a zarazem konkretną 
i praktyczną. Posiada nie tylko nieprzeciętny umysł, ale 
także zdolne ręce. Ma poczucie humoru, czasem przeja
wia fochy. Swoje życie układa roztropnie, realizując pla
ny korzystnie pod dyktandem rozsądku.

ZOSTAŃ PRZEWODNIKIEM TURYSTYCZNYM 
PO NARWIAŃSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM !

Miejsko— Gminny Ośrodek Kultury w Łapach,
Zarząd Narwiańskiego Parku Krajobrazowego 

i Miejsko — Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łapach

organizują kurs przewodników
po Narwiańskim Parku Krajobrazowym 

w wymiarze 75 h wykładów I wycieczek (luty, maj 1992)
Zapisy na kurs i wykłady (raz w tygodniu, wieczorem 2 h) w M—GOK w Łapach 

ul. Nowy Rynek 15.
Odpłatność za kurs 300 tys. zł.

Kurs rozpocznie się 3 lutego przy zgłoszeniu się min. 15 osób.
Zakres kursu obejmuje znajomość przyrody i zabytków Narwiańskiego Parku 

Krajobrazowego
oraz umiejętność oprowadzania wycieczek 

z kraju i zagranicy po tym terenie 
z możliwością zarobkowania.

ZAPRASZAMY !

Krzyżówka Poziom o:
l)np. Janosik 6)przywóz z zagranicy 9)energia życiowa 10)poto- 

cznie o zastawie stołowej ll)nakrapiany koń 12)zaloty 13)bron 
zakładana na palce ręki 14)coś bezużytecznego 15)kłamca 
17)pierwiaslek chemiczny 18)wśród elektrod 19)... zaufania 22)lo 
co jeździ 24)nazwisko kojarzone z Albinem 26)autor "Boskiej Ko
medii” 29)zdanie muzyczne 30)okaz 32)np. Nie pal! 33)w ręku 
Bubki 34)wśród elektrod 35)"życiowa” część nogi 36)kamecik 
własnoręcznie wykonany na imieniny 37) ciągnie wilka do lasu 
38j”Polskie ” (z Kurasiem) 39)efekt pracy Sejmu 40)arabskie 

księstwo.

Pionowo:
2')kość nadpięlowa lub traganek 3) zapiski z wykładu 4)przewód 

do przekazu energii świetlnej 5)nieuk 6)przeplywa przez Omsk 
7)cliorobliwe podpalanie 8)wśród śliwek 16)więcej niż strach 
20)bałtycki port rybacki 21)własne M—1 23)obmówca, potwarca 
25)wojskowy służący 27)ogłoszenie o śmierci 28)dawniej: sztan
dar, chorągiew 31)zapusty 32)reguła.

Janusz Jamiołkowski
Rozwiązania prosimy przesyłać w terminie 10 dni od daty uka

zania się numeru.

V  /
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OPRACOWANIA FIZJOGRAFICZNE I EKSPERTYZY 
nt.: "Studium ochrony środowiska gminy”, "Możliwości rozwoju turystyki w gminie” 

dla potrzeb planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin opracowuje 
doktorant Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego 

Sławomir Halicki, — 18-121 Trypucie 33 
teł.. 15—14—22 (grzecznościowy)
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Węgiel tanio!!!
IROIMIS w . . . ROIMI8

W y s o k a  ja k o ś ć
Gatunek 1 800 tys./t 
Gatunek I I  720 tys./t 

Od trzech ton transport bezpłatny 
Przy dużych ilościach zniżka ceny

"ROLMIS" ul. Brańska 2a
tel. 2 5 -7 0

\ISmmxzi
Filmowanie kamerą w systemie V H S  HQ
gwarantującym właściwą jakość obrazu

N a  każde życzenie w dowolnym miejscu
nawet parą minut przy każdej okazji

N a  kasetach firmowych BASF Panasonic
o podwyższonej jakości Super HG

2  - letnia praktyka

oświetlenie 250OW • efekty specjalne 
czołówki • montaż • podkład muzyczny

A  Jam Mierzejewski * Ł a p y  fel. 2 1 - 2 7
ul. B. WesierplatCe 16 m 6

BAL KARNAWAŁOWY
W dn. 25.1.1992 r. w godz. 10.00 - 

13.00
zapraszamy dzieci z całego miasta 

w wieku 3 - 6 lat - nie uczęszczające 
do przedszkola - na bal karnawałowy. 

Odbędzie się on w budynku przy 
ul. Polnej 9

(obok Szkoły Podstawowej Nr 1) 
Uczestników balu czekają konkursy, 

gry, zabawy oraz inne atrakcyjne 
niespodzianki.

Bal będzie okazją do zapoznania się 
z przedszkolem i jego pracownikami. 

Dyrekcja Przedszkola Nr 1

— kawiarnia Domu Kultury
— cukiernia „U Lecha”
— delikatesy, ul. Sikorskiego 42

(p. Piotrowski)
— sklep spożywczy, pl. Niepodległości

(p. Kondracki)
— sklep spożywczy, ul. M. Lipcowego

(p. Zarzecki)
— sklep spożywczy, ul. Przechodnia

(p. Roszkowski)
•—sklep spożywczy, ul. Północna (p. Nawrocki)
— sklep spożywczy, ul. Świerczewskiego

(p. Nawrocki)
— sklep spożywczy, ul. M. Konopnickiej

(p. Nawrocki)
— sklep spożywczy, ul. Cmentarna
— sklep spożywczy, ul. Boh. Westerplatte
— sklep mięsny, ul. Nowa
— sklep spożywczy, ul. 11-go Listopada 
(p.Roszkowski)
— niebieska budka Pl. Niepodległości

(p.Swat,Roszkowski)
— kiosk „Ruch” PKP
— sklep spożywczy p.R.Kusznerko.Uhowo
— GS - Poświętne
— sklep spożywczy ul.Sikorskicgo 3
— GOK w Turośni Kościelmcj
— sklepy i kioski na terenie gminy Turośń K.

Dziękujemy

OGŁOSZENIA DROBNE:
1. Wynajmę stancję. Spółdzielcza 23, tel. 23-54
2. Sprzedam Syrenę Bosto 1982 rok.Wiado- 

mość Łapy Korczaki 2.
3. Mieszkanie do wynajęcia 3 lub 5 pokojów w 

centrum miasta najchętniej na biuro lub zakład 
lekkiej produkcji, tel.25-70.

4. Najtaniej w Łapach zdalne sterowania do tele
wizorów typu Helios, Neptun w cenie 570 tys. plus 
montaż, montuje Zakład Usługowy RTV "ELE
KTRON", przy ul. 3 Maja 2.

Rodzinie
Ś .p .

Stanisława
Kowalewskiego

wyrazy współczucia 
z powodu

odejścia bliskiej osoby
składają

koleżanki i koledzy 
z

Łapskiego Towarzystwa 
Regin alnego

PRYWATNA
NAUKA
JAZDY

Ceny w/g zasad ogólnych

VOLKSVAGEN - GOLF 
tel. 36-50 Łapy 
od godz. 10-20

Szkolenie na terenie 
Białegostoku

Bezpłatne doradztwo z zakresu 
teoiii

W numerze 33 "GŁ" naszej gazety znalazły się na
stępujące błędy:

— Tytuł artykułu pl. "Ulica Graniczna” winien 
brzmieć "Ulica Okopowa”.

— W krzyżówce zabrakło w poziomie hasła ”32" 
najeźdźca, zaborca”. Autorów, czytelników za te 
usterki przepraszam, jak też Pana Adama Mierzeje
wskiego za omyyłkowc nie zamieszczenie jego ogło
szenia.

Bogdan Łuczaj

GAZETA ŁAPSKA "DZIEŃ DOBRY"

dwutygodnik wydawany przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury

ADRES: Łapy, ul. Nowy Rynek 15 tel. 23-00 
REDAKCJA: Marta Jaworska, Bogdan Łuczaj, 
Katarzyna Lubińska, Adam Okuniewski,
SKŁAD: Sławomir Krassowski, Łapy, ul.
M.Konopnickiej 6 m 12
DRUK:Zaklad Poligraficzny, Białystok ul.Szosa 
Pin.-Obwodowa 5 tel. 751-505 
Nakładli 100 egz.
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